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Beste lezer,

Het eerste nummer van de vijfde jaargang van de Coedij-
cker Ban ‘nieuwe stijl’ ligt voor u.  Op naar vijf jaar ver-
nieuwde editie en in totaal 30 jaar Coedijcker Ban. Het 
is trouwens elke maand een uitdaging om met een rela-
tief klein team ons blad te vullen.Wat zou het mooi zijn 
als we het team dat de Coedijcker Ban maakt zouden 
kunnen uitbreiden met een aantal nieuwe redactiele-
den en/of columnisten. Er zijn nog zoveel boeiende 
onderwerpen waarover interessante artikelen geschre-
ven kunnen worden. Ik denk bijvoorbeeld aan sport, 
recensies over muziek, toneel, tentoonstellingen, films, 
politiek. Teveel om op te noemen. Het is echt leuk om 
te schrijven voor de Coedijcker Ban. Je ontmoet in-
teressante mensen met boeiende verhalen en je komt 
op plaatsen waar je normaal niet zo gauw zou komen.

Een nog belangrijker argument om mee te doen is de 
continuïteit van de Coedijcker Ban. Die staat of valt 
met het aantal beschikbare vrijwilligers. Eerdere op-
roepen hebben geen reacties opgeleverd. Het zou toch 
jammer zijn als we door gebrek aan menskracht zou-
den moeten stoppen. Is meedoen misschien een idee 
voor een goed voornemen aan het begin van het nieu-
we jaar?

Hans Petit 
info@coedijckerban.nl
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‘Jij bent geen import, jij bent net zo’n boeren... als wij’

dIrk van dIjk 
Tekst en foto’s Hans Petit

Je kunt Koedijk zien liggen vanuit het appartement in Langedijk waar Dirk nu al weer 13 jaar samen met 
Ineke woont. Dirk, geboren in de bollenstreek (Vogelenzang), woonde van 1969 tot 2004 in Koedijk. Eerst 
in de nieuwbouw (Heinskensdel) en later aan de Kanaaldijk. Dirk is 22 jaar lang betrokken geweest bij SV 
Koedijk. Hij blikt met plezier terug op de Koedijkse periode.

Dirk(79) en Ineke (73) komen allebei uit de bollen-
streek. Ze hebben twee kinderen Tanja en Remco en ze 
zijn opa en oma van zeven kleinkinderen. Dirk werk-
te 40 jaar bij de Hoogovens in IJmuiden. Hoogovens 
zorgde in die tijd goed voor de medewerkers. Het jonge 
echtpaar kreeg in 1966 via Hoogovens een flat in Hoef-
plan. Die woning bleek al snel niet te bevallen. Kraam-
verzorgster Ida Visser die na de geboorte van Tanja moe-
der en dochter verzorgde vertelde enthousiaste verhalen 
over Koedijk. Reden om er eens te gaan kijken en er 
uiteindelijk een huis te kopen 

heInskensdel-kanaaldIjk-langedIjk

De eerste woning aan de Heinskensdel werd gekocht 
door Ineke. Dirk: “Ik was te zeevissen die dag, Ineke 
heeft het huis toen samen met haar vader gekocht, we 
hebben er tien jaar met veel plezier gewoond. Daarna 
zijn we verhuisd naar de Kanaaldijk. Het was een mooie 
woning maar wel heel bewerkelijk. Ik deed het schilder-
werk zelf, dat werd toch een beetje teveel. Toen we op 
een gegeven moment geconfronteerd werden met ziek 
en zeer hebben we besloten om naar een minder bewer-
kelijk appartement in Langedijk te verhuizen.”

‘Import’
Ik ben benieuwd hoe Dirk en Ineke werden ontvangen 
in Koedijk. Koedijkers hebben de naam niet zo gesteld 
te zijn op ‘import’. Dirk: “Daar hebben we geen last 
van gehad. Ik had die verhalen natuurlijk ook weleens 
gehoord. Op een bepaald moment heb ik het ooit een 
echte Koedijkse op de vrouw af gevraagd of ik import 
was. Haar antwoord was heel duidelijk: ‘Jij bent geen 
import, jij bent net zo’n boeren... als wij’. Nu ik er 
even over nadenk ... er waren wel een paar oude Koe-
dijkers die er moeite mee hadden dat ik al zo snel in 

het bestuur van SV Koedijk kwam. Maar echt verve-
lend is het nooit geweest.”

sv koedIjk: 22 jaar In  het bestuur

Hoe kwam je al zo snel in het bestuur? “Ik had me 
toen we in juni 1969 in Koedijk kwamen wonen aan-
gemeld als voetballer bij de SV Koedijk. Bij een jaar-
vergadering in september 1969 in de Bonte Koe heb ik 
een paar vragen gesteld en toen kwamen er wat men-
sen naar me toe met de vraag of ik niet in het bestuur 
wilde, dat heb ik toen gedaan. We woonden net drie 
maanden in Koedijk en ik zat al in het bestuur van  
SV Koedijk. Ik ben een jaar gewoon bestuurslid ge-
weest. Daarna werd ik penningmeester, dat heb ik zes 
jaar gedaan. Aansluitend ben ik vijftien jaar voorzitter 
geweest.”

van een oud - naar een nIeuw complex

“In die periode heb ik heel wat gedaan, zo heb ik bij-
voorbeeld een horecadiploma gehaald zodat de kan-
tine bij de velden in bedrijf kon blijven. De kantine 
op de oude stek was een relatief kleine bouwkeet. De 
voetbalvelden lagen toen nog tussen de school (De 
Zandloper) en waar nu De Rietschoot is. De sportver-
eniging groeide uit haar jasje, er kwamen steeds meer 
leden. Ik denk dat toen ik in het bestuur kwam er zo’n 
300 leden stonden ingeschreven. Tegenwoordig zijn 
zeker 1.300 leden actief.”

We kregen de gelegenheid om een nieuw sportterrein in 
te richten aan de Saskerstraat. Over het verplaatsen van 
de sportvelden is in het bestuur behoorlijk heftig gedis-
cussieerd. Er moest geld geleend worden, er was wel een 
behoorlijke reserve (fl 50.000,-)maar alleen daarmee kon 
de verplaatsing van de velden niet worden gefinancierd. 

De markante Koedijker
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Een aantal bestuursleden wilde daar niet aan, ze wilden 
de toekomstige generatie niet met een schuld opzade-
len. Het risico viel in de praktijk mee, we hebben sub-
sidiegelden weten te krijgen en vooral door veel zelf te 
doen bleven de kosten uiteindelijk binnen de perken.”

helemaal zelf

“Het gebouw was verdeeld in tweeën. Het onderste 
deel (de kleedkamers) was aanvankelijk eigendom van 
gemeente. Het bovenste deel, de kantine,  was van de 
SV Koedijk. Inmiddels zijn ook de kleedkamers eigen-
dom van de vereniging.

Het hele gebouw werd gebouwd door de firma H. 
Visser uit Koedijk. Alles wat zelf gedaan kon worden, 
werd gedaan door vrijwilligers. Dat was op zich heel 
bijzonder. Je zag om je heen best veel soortgelijke pro-
jecten mislukken. Men begon er aan maar halverwe-
ge de bouw moest dan hals over kop een aannemer 
worden ingehuurd. Bij de SV Koedijk is alles wat zelf 
gedaan kon worden ook zelf gedaan. Adrie Riekwel 
zat toen in het bestuur. Adrie had een bouwkundige 
opleiding. 

Hij was de drijvende kracht achter de bouw van de 
kantine.” Was het niet moeilijk om voldoende vrijwil-
ligers te krijgen? “Adrie was een echte Koedijker, veel 
van zijn vrienden hielpen en er waren ook veel actieve 
leden die hun steentje wilden bijdragen.”

omnIverenIgIng

De SV Koedijk is een Omnivereniging waar tegen-
woordig naast voetbal, zaalvoetbal ook aan handbal, 
softbal en G-sport gedaan wordt. Was dat ook toen je 
aantrad als bestuurslid het geval? Dirk: “Er was altijd al 
een afdeling zaalvoetbal en softbal. De handbalvereni-
ging is later bij de vereniging gekomen. Co de Rijcke 
en Jacob de Maijer waren onder andere de initiatiefne-
mers van de handbalsport.

IntensIef

Het besturen van zo’n grote vereniging is best arbeids-
intensief. Zeker op momenten als er iets fout gaat. 
Dirk: “Het kwam voor dat er gestolen werd in de 
kleedkamers. Als we de dader op het spoor kwamen 
dan volgde een ernstig gesprek, het gestolene werd 
teruggegeven en de ‘zondaar’ kreeg een meestal een 

De markante Koedijker

Het besturen van zo’n grote vereniging is best arbeidsintensief
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tweede kans. Over zo’n voorval werd in principe alleen 
maar met de direct betrokkenen gesproken. Dat voor-
kwam een hoop geroddel.”

grootste sportclub van alkmaar

Is de SV Koedijk de grootste sportclub van Alkmaar? “Ja 
ik geloof het wel, dat komt natuurlijk ook door Daal-
meer dat aan Koedijk grenst. Ik ga nog altijd kijken als 
het eerste elftal thuisspeelt. Maar ik ken niemand meer 
van het eerste elftal.”

hoogovens

Het klinkt best als een zware vrijwilligersbaan, voorzit-
ter van SV Koedijk. Was dat te doen dat naast je baan 
bij Hoogovens? “Ik ben na de M.U.L.O meteen bij 
Hoogovens gaan werken. Ik had er een administratieve 
functie. Feitelijk was dat een 8-17 baan. ‘s Avonds en 
in het weekend had ik voldoende ruimte om mijn taak 
als voorzitter serieus op te pakken. In de periode van 
de bouw van het nieuwe complex was het extra druk. 
Dat heeft wel heel veel tijd in beslag genomen. Thuis-
komen, eten en dan meteen weer aan de bak voor de 
vereniging.” Had je dan nog tijd voor andere dingen?

oudercommIssIe

“Ik ben in de periode rond 1974 ook nog een tijdje  
voorzitter van de oudercommissie geweest. Dat was in 
de tijd van meester Brouwer. Dat was niet altijd even 
eenvoudig. 

De oudercommissie heeft in die tijd een schoolonder-
zoek laten uitvoeren omdat we merkten dat kinderen 
in het vervolgonderwijs in de problemen kwamen. Ze 
moesten vaak vroegtijdig een stapje terug doen. Die 
actie werd ons niet echt in dank afgenomen. 

Ik kan me dat ook best voorstellen omdat je op zo’n 
moment twijfelt aan de deskundigheid van de leer-
krachten.”

gondelvaart

Dirk heeft nog in bouwgroep “Plus-Minus-Vijftig” ge-
zeten. “Onze beste klassering was een tweede plaats. Ik 
vond het heel leuk om te doen, maar het werd op een 
gegeven moment toch te zwaar. Later ben ik nog wel 
eens benaderd voor een bestuursfunctie bij de Gon-
delvaart maar dat heb ik niet gedaan.” Ga je er nog 
wel eens naar toe? “We zijn in de zomer meestal in het 
Oosten van het land, dus de Gondelvaart komt er niet 
meer van. Ik mis het niet zo erg  ... het is ook wel erg 
massaal geworden.”

wandelen

Wandelen is een van de passies van Dirk. Dirk kan bo-
gen op een goede conditie. Hij wandelt zo’n drie keer 
per week minstens 15 kilometer. Dirk: “Je ziet zoveel, 
een tijdje geleden zag ik zwarte Ibissen in een van de 
plassen in de Geestmer Ambacht. Bijzonder.!” Inmid-
dels heeft Dirk al veertien Vierdaagskruisjes (Nijme-
gen) bij elkaar gelopen.

band met koedIjk

De band met Koedijk is nog steeds hecht. Zoon Rem-
co woont er en Dirk gaat er nog steeds biljarten. Een 
clubje van 10 mannen met nog een echt bestuur! 

Dirk en Ineke: “Het advies van de kraamverzorgster 
was echt een goed advies. We hebben met veel plezier 
in Koedijk gewoond en we komen er nog steeds heel 
graag.

De markante Koedijker

Dirk heeft inmiddels veertien keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen.
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

Voor informatie of een afspraak kunt u 
bellen of mailen naar:
Margreet Pankras
B.W. Kooimanstraat 17
1831 CA  Koedijk
072-562 82 99
06- 128 99 229
E-mail: mcm.pankras@xs4all.nl
Website: www.devoetenboet.nl

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

De Omloop 2A, 
1831 AH  KOEDIJK
Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

gewrichtsklachten, 
sportblessures, claudicatio 
intermittens (etalagebenen), 
diabetes mellitus (suikerziekte) 
en ziekte van Parkinson. 
Ook kunt u bij ons terecht 
voor antroposofi sche 
fysiotherapie en Mensendieck.

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

Voor een kunstgebit
zoals u dat wenst !!
Ook voor reparaties
kunt u bij ons terecht

Kanaaldijk 221 1831 BE Koedijk
T: 072-5624990
Website: http://www.dubakoedijk.nl

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl
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stoere wIndvangers en hun bewoners. 
Lezing door de heer Fred Oudejans op maandag 15 januari 2018 aanvang 20.00 uur in de Molenschuur 
bij molen “De Gouden Engel” in Koedijk.

De meeste mensen in Noord-Holland liggen er echt 
niet wakker van dat zij wonen en werken beneden de 
zeespiegel. Beschermen de duinen ons aan de west-
kant, landinwaarts zorgen polderbesturen, dijkgraven 
en hoogheemraadschappen ervoor dat we droge voe-
ten houden.Ultramoderne, veelal elektrische gemalen 
zorgen bij aanhoudende en heftige regenval voor het 
snel spuien van het water, zodat het peil zienderogen 
zakt. De oude dieselmotoren en stoomgemalen heb-
ben het veld moeten ruimen. Maar ook al vóór dat 
deze vernuftige hoogstandjes het peil bewaakten, hiel-
den onze voorouders droge voeten. De windmolens 
zorgden daar voor! En gelukkig staan er hier en daar 
nog groepjes van die aloude, met de hand gebouwde 

waterkeerders. In het prille begin werden ze zelfs ge-
bruikt om grote plassen helemaal leeg te malen. 

De Beemster, de Purmer, de Schermer, de Heerhugo-
waard. Iemand die alles afweet van molens is Fred Ou-
dejans. Hij is niet alleen molenaar op zijn eigen molen 
G bij Schermerhorn, maar ook vrijwilliger bij de mu-
seummolen aan de Noordervaart. 

De zaal is open om 19.30. U bent verplicht u vooraf 
aan te melden.Reserveren kan bij: Ruud Schouten, 
telefoon: 072- 5612877 (na 19.00 uur).E-mail: hvke-
venementen@gmail.com. De lezing is voor iedereen 
toegankelijk. Toegang is gratis.

De moeite waard

Molen in de Purmer (foto Hans Petit)
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Nieuw: Jazz Cafés in TAQA Theater De Vest
“jazz op zIjn best en voor Iedereen!”
De Plein Zaal van TAQA Theater De Vest verandert in een intieme Jazz Club voor de nieuwe serie ‘Jazz Ca-
fés’. Onder het genot van een drankje kan publiek luisteren naar een afwisselende line-up met de top van 
de Nederlandse jazz. Onder andere Benjamin Herman, Jesse van Ruller, Anton Goudsmit, Joris Roelofs en 
Deborah Carter betreden dit seizoen het podium en worden begeleid door initiatiefnemers Marc Schenk 
(percussie) en Kasper Kalf (bas). 

Marc Schenk (o.a. bekend van Gare du Nord) kijkt 
ontzettend uit naar de eerste editie van het Jazz Café. 
“Als inwoner van Alkmaar mis ik een echt jazzpodi-
um waar topmusici komen spelen en waar een jazz-
minnend publiek de moeite neemt om concerten te 
bezoeken.” 

Collega Kasper Kalf (o.a. bekend van Hans Teeuwen / 
The Painkillers) vult aan: “Onze doelstelling is dan ook 
met dit podium een plek te creëren waar de ware jazz 
muziekliefhebber zijn hart op kan halen. We willen 
publiek verrassen met mooie, inspirerende, eigentijdse 
en toegankelijke jazzconcerten van top niveau.”

Komend half jaar staan er vier Jazz Cafés gepland. Op 
maandagavond 29 januari vindt de eerste editie plaats, 
met Benjamin Herman (saxofoon) en Jesse van Ruller 
(gitaar). Gevolgd door Anton Goudsmit (gitaar) & Jo-
ris Roelofs (saxofoon) op zaterdagmiddag 24 februari. 
Op maandagavond 30 april zingt Deborah Carter en 
op zaterdagmiddag 26 mei wordt de serie afgesloten 
door een nog nader te bepalen gast. Een toegangs-
kaartje kost € 10,- incl. drankje. 

Voor de muziekliefhebber is het Jazz Café een unieke 
kans om bij de kleine groep te horen die deze intieme 
concerten van dichtbij mee gaan maken.

De moeite waard

Jazz Café, foto Rick Akkerman
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helden van alkmaar
Op 8 december 
werden meerdere 
stadsgenoten gehul-
digd als ‘Held van 
Alkmaar’. De onder-
scheiding is bedoeld 
voor Alkmaarders 
voor hun grote ver-
dienste als vrijwilli-
ger voor de samen-
leving. Wim Smit en 
Dries en Bets Brons-
veld vrijwilligers bij 
respectievelijk De 
Rietschoot en de Hofstaete ontvingen de onderschei-
ding uit handen van wethouder Anjo van de Ven. Be-
stuur, medewerkers en vrijwilligers feliciteren Dries, 
Bets en Wim met deze eervolle onderscheiding.

webshop de rIetschoot
De Rietschoot heeft een webshop! Via de webshop kan 
worden gereserveerd voor bijvoorbeeld een evenement, 
workshop, optreden én er kan afgerekend worden via 
iDeal. www.rietschoot.nl/webshop-de-rietschoot

ledenavond kvg
Het Koedijker Vrouwen Gilde organiseert op dinsdag 
9 januari 2018 (aanvang 20.00 uur) een verrassings-
avond in de Rietschoot. De avond wordt door het 
eendagsbestuur verzorgd. Waarmee zullen ze ons dit 
jaar verrassen? Introducees betalen € 4,00. Inlichtin-
gen: Henriëtte Slager, tel: 072-5619426. Het Koedijker 
Vrouwen Gilde wordt ondersteund door Stichting ’t 
Zuydoutaerland.

wIjzIgIng redactIe
Rien Berends redactielid van het eerste uur heeft la-
ten weten dat hij stopt met de Coedijcker Ban. Rien 
heeft besloten zich op andere activiteiten te gaan rich-
ten. Zijn vertrek kondigde zich begin vorig jaar al aan 
toen Rien aangaf geen stukken voor de Coedijcker 
Ban meer te zullen schrijven. Riens kennis over hoe 
een blad als de Coedijcker Ban moet worden samen-
gesteld heeft wezenlijk bijgedragen aan het succes van 
ons maandblad.

De redactie is nog steeds op zoek naar versterking van 
het team. Hoe meer redactieleden hoe beter. Lijkt het 
je leuk om regelmatig iets te schrijven voor ons blad, 
aarzel niet en doe mee (info@coedijckerban.nl).

De moeite waard
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Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV   
Fluorietweg 19 d
1812 RR Alkmaar
Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

diverse
specialisaties 
o.a.:
 manueel therapie
 medical taping
 medische training
 mulligan concept

De Hertog 14  1831 EK Koedijk  T: 072-5645650
www.fysiotherapiekoedijk.nl

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars

All People City Spa powered by LOOkX
Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL? 
DÉ ANTI-AGEING SCHOONHEIDSSALON 

IN UW OMGEVING.  

Wij zijn gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen, manicure, 
pedicure, massage en permanente make up.

CitySpa
All People
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Jubileumprogramma: een jaar feest met meer dan 25 lokale projecten 
‘500 jaar grote kerk alkmaar’ 
In 2018 bestaat de Grote Kerk Alkmaar 500 jaar. Daarom wordt 16 februari de aftrap van een feestjaar vol 
optredens, tentoonstellingen en andere evenementen in de Grote Kerk gevierd. Meer dan 25 Alkmaarse 
organisaties werken mee en zien hun feestelijke plannen in 2018 werkelijkheid worden.

bIjzondere openIng

Op vrijdag 16 februari 2018 worden alle inwoners van 
Alkmaar uitgenodigd voor de feestelijke opening van 
dit bijzondere jaar. De kerk vertelt tijdens deze avond 
wat het de afgelopen vijf eeuwen heeft meegemaakt. 

hoogtepunt: ‘klIm naar de hemel’
Een letterlijk hoogtepunt is het plan voor het viering-
balkon ‘Klim naar de hemel’. Van mei tot en met be-
gin oktober kan iedereen het balkon beklimmen dat 
tegen de Grote Kerk aan gebouwd wordt. De kerk wil 
hiermee de bezoeker een nieuw perspectief bieden en 
laten zien ‘wat de kerk al 500 jaar ziet’.

vIjf grote meesters In alkmaar

Het Drieluik van Maarten van Heemskerck – een top-
stuk dat vierenhalve eeuw lang in Zweden te bewonde-
ren was – keert tijdelijk terug naar haar geboortegrond 
en zal in de Grote Kerk tentoongesteld worden. Het 
Stedelijk Museum presenteert een tentoonstelling van 
internationale allure met werken van Van Ruysdael 

en Saenredam. Samen met de beroemde gewelfschil-
dering ‘Het Laatste Oordeel’ van Van Oostsanen en 
de beschilderingen op de orgelluiken door Caesar van 
Everdingen, zijn er dus in 2018 vijf Grote Meesters te 
zien in Alkmaar, een unicum.

theatervoorstellIngen, tentoonstellIngen

Tijdens het jubileumjaar worden bijzondere tentoon-
stellingen georganiseerd door onder andere AIA (De 
Kerken van Morgen), Rick Akkerman (De Wereld op 
je Bord) en de Kunstuitleen (Bede-Vaart). Superstar 
Theaterproducties presenteert Scrooge, de kerstmusi-
cal en Theatergroep Horizon brengt Tess, de Musical 
op de planken. TAQA Theater De Vest maakt een 
spannende, muzikale familievoorstelling Het Mysterie 
van Alkmaar en De Karavaan toont Opus Alkmaar. 

Griezelen kan tijdens de film ‘Nosferatu’ (aangeboden 
door Filmhuis Alkmaar), waarbij live orgelmuziek te 
horen zal zijn. Muziekensembles La Sfera Armoniosa, 
de Alkmaarse Oratorium Vereniging en het Alkmaars 
Symfonie Orkest nemen de luisteraars mee terug in 
de tijd.

programma In ontwIkkelIng

Directeur Peter Blaauboer is heel enthousiast over het 
programma: “geweldig dat er zoveel betrokkenheid is: 
overal in de stad wordt hard gewerkt om er een groot 
succes van te maken.” Toch houdt hij ook nog een slag 
om de arm: “het is ook goed om te benoemen dat nog 
niet alles rond is. Zo zijn we nog intensief in gesprek 
over de strenge veiligheidseisen die worden gesteld aan 
de Klim naar de Hemel en ook de financiering is nog 
niet helemaal rond.”

Er staat nog veel meer op het programma: kijk hier-
voor op www.grotekerkalkmaar.nl.

De moeite waard
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De Bregjesakker 27 1831 EP  Koedijk
Telefoon: 06 – 536 77 297
Website: www.abkam.nl          
E-mail: info@abkam.nl 

Voor meer info en aanmelden
Telefoon: 0527-61 21 36

Website: www.acvo.nl
E-mail: info@acvo.nl

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling 
van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en 
Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/
veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

Kanaaldijk 73  
1832 AD Koedijk
06-51270298
072-5644092Bouwbedrijf BV

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling
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Resiverhalen
tourcy, frankrIjk
Door Jack Muis

Toucy, een heel gewoon dertien-in-een-dozijn dorpje in Frankrijk, behalve op de zaterdag. Dan vindt hier 
de grote regionale markt plaats die mensen uit de verre omtrek naar zich toe trekt. 

Het is een uitstalling van alles wat de omgeving te bieden 
heeft. Het was een grote markt,  het hele dorp stond vol 
met kraampjes. Er waren aparte dingen te koop. Bijvoor-
beeld zelgemaakte wordt. Een slager had een hele pan met 
bloedworstblubber en een bak met uitgespoelde darmen. 
Knoopje er in anders loopt hij weer leeg, andere eind aan 
de trechter, een paar scheppen blubber in de trechter en 
je laat de darm vollopen. Dan heb je bijna een worst. Nog 
een kwartiertje in de kookketel en klaar is de worst. Ik 
heb een stukje geproefd. Het was nog warm, een weeïge, 
zachte, flauwe smurrie. Ik ben geen zeur met eten maar 
dit was echt niet lekker. Dus kom je ergens zo’n worst 
(een boudouin) tegen, laat maar liggen! Je ziet vrouwen 
die alleen maar eieren verkopen. Eigenlijk een triest ge-
zicht. Zittend onder een grote paraplu, schuilend voor 
de regen, rekken met eitjes op een campingtafel, wach-

tend in de hoop dat er iemand een dozijn meeneemt. 
Een kraampje met alleen maar slakken, eigengemaakte 
geitenkaasjes of groente die zo te zien van de volkstuin 
kwam. Natuurlijk ook de gewone marktdingen. Za-
ken die je hier vaker tegenkomt en bij ons nauwelijks 
meer: boerengereedschap, mouwschorten, theedoe-
ken, plantgoed zoals sla, kool en prei en zelf gevloch-
ten manden. Je merkte dat het echt een evenement is, 
iets waar de mensen naar toe leven. Het café zat om 
halfelf al vol. Mensen net als wij. Veel mensen aan de 
koffie, maar ook lekker aan een biertje of een glas witte 
wijn. Bekenden begroeten elkaar en er is sprake van 
een amicale sfeer. Luchtige, inhoudsloze gesprekken. 
Niets moet en er mag een hoop. Toucy, een anonieme 
plek, behalve op zaterdag.

De moeite waard

Stadhuis Tourcy (foto Wikipedia)
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Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

06 510 557 67
072 509 46 94

www.femmybakker.nl
uitvaart@femmybakker.nl
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Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op
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Beeldbericht

warme herInnerIngen aan 25 graden onder nul

Tekst en foto Jeroen van der Kruijf

Deze foto is gemaakt op 11 december 2009 in Zweden. Ik speelde daar samen met een aantal anderen een middel-
eeuws kerstspel; in het Zweeds (!). Datzelfde spel, maar dan natuurlijk in het Nederlands, speelden we vele malen 
in onze ‘eigen’ Rietschoot. Terugkijkend was dit de mooiste kerst die ik ooit heb meegemaakt. De omgeving en 
niet in de laatste plaats de weersgesteldheid waren adembenemend. Het was ongeveer 25 graden onder nul. Het 
sneeuwde haast elke dag. Elke ochtend als de zon opkwam trok ik erop uit om foto’s te maken.

25 graden onder nul, u kunt zich misschien voorstellen hoe ik daar liep: met meerdere truien over elkaar, een 
dikke sjaal, een oude bontjas die ik geleend had en een wollen muts diep over mijn oren getrokken. Mijn camera 
hield ik in mijn halfbevroren handen. De lens van mijn camera besloeg van de kou. Het waren barre omstandig-
heden maar het was echt meer dan de moeite waard. Langer dan een half uur hield ik het niet vol. Ik haastte me 
dan weer snel naar binnen om bij de warme kachel bij te komen van de vrieskou.

Wie weet brengt 2018 ons in Nederland ook een prachtige koude winter met veel schaatsplezier op ons kanaal en 
op de Koedijker sloten met als kers op de taart een heuse Elfstedentocht.
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Ondernemer van de maand
Passie voor het banketbakken.

judIth breed bIologIsch brood- en banketbakker

Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Judith Breed is 26 jaar en runt sinds enkele jaren, als jonge ondernemer, met behulp van vrijwilligers de bio-
logische brood- en banketbakkerij onderin molen De Gouden Engel aan de Kanaaldijk. Biologisch werken 
is Judith met de paplepel ingegoten. De smaak van biologische ingrediënten is zoveel lekkerder én gezonder.

Vind jij jezelf een jonge ondernemer?
“Ja en nee, ik ben drie jaar geleden aangesloten bij 
mijn ouders. Vincent is hier de molenaar en mijn moe-
der beheerde toen het restaurant in de Molenschuur. 
Ik ben dus niet helemaal vanuit niets gestart maar ik 
ben aangesloten. Het eerste jaar was ik in dienst. Maar 
bij de herstart in 2016 ben ik onderdeel geworden van 
de VOF (Vennootschap onder firma).”

Wat heeft je er toe gebracht om te doen wat je nu doet?
“Het werken in deze branche volgens de biologische prin-
cipes heb ik vanuit mijn opvoeding al meegekregen. 

Voor ik me aansloot werd hier in het winkeltje door 
een leverancier brood en banket gebracht. Ik was toen 
nog met mijn opleiding bezig. Ik had al snel de over-
tuiging dat ik het heel anders aan zou pakken. Dat kan 
beter wist ik! 

Eerst bakte ik alleen voor onze eigen horeca maar al 
snel is het uitgegroeid. Dat was het moment waarop   
we na de herstart hebben besloten om de winkel om te 
bouwen tot een brood- en banketbakkerij. Daardoor 
werd de winkel wel een stukje kleiner maar dat levert 
geen problemen op.

Het is mijn passie om brood en gebak te maken waar iedereen van kan genieten 
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Ondernemer van de maand
Was het moeilijke om op die manier een start te maken?
“Het was de meest logische stap, eerst bakte ik alles 
in de keuken van de molenschuur. Dit was behoorlijk 
improviseren. Dus toen we besloten hebben de horeca 
af te stoten en de verswaar uit de winkel te doen ont-
stond het idee van een brood- en banketbakkerij. Het 
is mijn passie om een goed product te kunnen leveren 
waar iedereen van kan genieten of het nu vegan, alter-
natief gezoet, lactosevrij of glutenarm is. Mijn passie is 
dat iedereen kan genieten van gebak .

“Je mag als professionele bakker helaas niet 
meedoen aan een programma zoals ‘Heel 
Holland Bakt’.”

Heb je een voorbeeld in je werk gehad?
“Jazeker, mijn moeder is altijd een voorbeeld geweest. 
Zij gaf in vroeger jaren al workshops ‘koken en bak-
ken voor kinderen’. Als kind heb ik haar veel geholpen 
en dacht: dat wil ik later ook doen. Zij kookte toen 
al biologisch dus ik heb het letterlijk met de paplepel 
ingegoten gekregen. Mijn passie is toen al ontstaan. 
De smaak van pure biologische ingrediënten is zoveel 
lekkerder. Daar word ik nou echt gelukkig van.”

Kijk je beroepshalve ook naar ‘Heel Holland bakt’?
“Vind ik zeker leuk om naar te kijken. Het competi-
tieve in dit programma spreekt me zeker aan omdat de 
deelnemers uitgedaagd worden het beste uit de pro-
ducten te halen. Verder is het grappig om te zien dat 
bepaalde technieken die ik heb geleerd tijdens mijn 
opleiding niet worden gebruikt. De thuisbakkers doen 
dat dus op hun eigen manier. 

Wanneer je aan mij vraagt of ik mee zou willen doen 
aan dit programma dan vind ik dat lastig. Publiciteit 
op die manier is niet echt mijn ding en bovendien mag  
je als professionele bakker niet meedoen aan een pro-
gramma zoals ‘Heel Holland Bakt’.”

Heb je iets ‘eigens’ aan je werk kunnen geven?
De recepten die ik gebruik heb ik zelf ontwikkeld of zijn 
bestaande recepten die ik heb aangepast naar mijn ideeën. 
Met de aardbeienkwarktaart is het allemaal begonnen, dit 
was de eerste taart die op het menu stond. Wat ik zelf het 
lekkerst vind verschilt per seizoen maar voor een warm 
stukje spelt-appeltaart kun je mij altijd wakker maken. 

Heb je idealen?
“Tja we willen graag meer bekendheid krijgen bij het 
grote publiek. Ik zou graag zien dat mijn producten 
in meer winkels en horecagelegenheden te koop zijn. 
Meer alternatieve producten ook omdat er steeds meer 
mensen met allergieën komen. Dit betekent dat ik nog 
veel zal moeten investeren in een goede website met 
webshop, actief zal moeten zijn op bijvoorbeeld de so-
ciale media, folderen. Kortom er is nog veel te doen.

Als je dit werk niet zou doen wat zou je dan gedaan heb-
ben voor werk?
Waarschijnlijk was ik dan kraamverzorgster geworden. 
Ik ben heel verzorgend en hou enorm van baby’s en 
kinderen dus die kant was het dan vast opgegaan.

Wat vind je van Koedijk als werkplek?
In het verleden ben ik veel verhuisd waardoor ik me 
minder snel hecht aan mijn woon- of werkplek. Dit 
wil natuurlijk niet zeggen dat ik me hier niet op mijn 
gemak voel. De molen is prachtig en wie kan er nou 
zeggen dat ie onderin een molen staat te bakken? 
Uniek toch?!

Winkel onderin molen De Gouden Engel in Koedijk
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IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks  595

Shoarma

500 gram  398

Hele warme 
grillworst

Per stuk  200

Dubbele 
puntendag

Kogelbiefstuk

3 stuks  795

Half om half 
gehakt 
500 gram  300

Mager  
rundergehakt 

500 gram  350

+ gratis 
kruiden

Richard Groot, keurslager
J. Naberstraat 55, Alkmaar
Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl 

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

IEDERE MAANDAG

Bestel uw gourmet online

Bent u al bekend met onze vaste weekaanbiedingen?

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419
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Wat kan er veel beter in je werk?
“Ik zou heel graag een uitrolmachine willen hebben. 
Dit is om deeg machinaal uit te kunnen rollen. Nu doe 
ik alles nog met de hand dus je kunt je voorstellen dat 
dat een hoop tijd kost. Nu blijft het uitsteken natuur-
lijk allemaal nog handwerk. Helaas is deze machine erg 
kostbaar ...  dus als iemand mij wil sponseren?”

Waar ben je in je werk trots op?
“Trots ben ik als mensen weer helemaal speciaal voor 
bijvoorbeeld de kokoskoekjes naar de molen komen 
‘omdat ze zo lekker zijn’. Dat zijn wel de geluksmo-
mentjes.”

“Ik zou graag zien dat mijn producten in 
meer winkels te koop zijn.”

Waar heb je goede herinneringen aan?
Aan mijn stageperiode in Zweden heb ik goede herin-
neringen. Daar heb ik veel voor mij nieuwe producten 
leren kennen en ik heb er heerlijk kunnen uitgaan. 
Soms heb ik wel eens heimwee naar die stageperiode.

Wat wil je altijd nog eens gaan doen?
Italië bezoeken en doorkruisen. Daar hoop ik dan 
nieuwe inspiratie te kunnen opdoen voor mijn ban-
ketbakkerswerk. Daarnaast lijkt het me een geweldig 
land.

Wat zou jij totaal anders doen als jij het voor het zeggen 
zou hebben?
Dat er vanuit de overheid meer wordt gestimuleerd 
om eerlijk en duurzaam te produceren. Het liefst zou 
ik zien dat er juist subsidie komt voor bedrijven die 
biologisch werken in plaats van dat je geld moet beta-
len voor het biologisch keurmerk. 

Wat doe je over 5 jaar?
Dan hoop ik dat er een aantal van mijn idealen zijn 
uitgekomen, een uitrolmachine en dat ik meer naams-
bekendheid heb in Noord Holland.

Ondernemer van de maand

Mensen komen speciaal naar Koedijk omdat de koekjes zo lekker zijn
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De feestelijke decembermaand is voorbij, de kerst-
decoraties worden opgeruimd, de goede voorne-
mens gestart en de nieuwjaarswensen vliegen u 
waarschijnlijk om de oren. De Rietschoot en De 
Hofstaete bedanken onze bezoekers, medewerkers, 
vrijwilligers en verenigingen voor hun tomeloze in-
zet in 2017 en wensen ieder een gelukkig, gezond en 
kansrijk 2018.

samen eten In de rIetschoot
Elke 2e en 4e dinsdag van de maand kunt u bij De 
Rietschoot ‘Samen Eten’ en voor € 7,50 genieten 
van een overheerlijk driegangenmenu. Op dins-
dag 9 en 23 januari begint het diner om 18.00 uur. 
Graag van tevoren aanmelden bij de bar bij één van 
de medewerkers, via telefoon 072 – 561 55 95 of via 
e-mail info@rietschoot.nl. 

• Menu 9 januari. Chinese tomatensoep, Nasi 
met saté en kroepoek, Wintervla. 

• Menu 23 januari. Champignonsoep, Shoar-
maschotel, Bananen trifle. 

kluscafé koedIjk
Wat doet u met een kapot apparaat, fiets, houten 
meubeltjes of kleding? “Weggooien, want een nieu-
we is vaak goedkoper dan laten repareren.” 

Dat is zonde en onnodig, niet alleen van het geld, 
maar ook van de (onnodige) belasting van het mi-
lieu. Het KlusCafé Koedijk zit zaterdag 13 januari 
tussen 14.00 – 16.00 uur voor u klaar om u te hel-
pen met repareren. 

Elke 2e zaterdag van de maand is het vrijwillige 
klusteam tussen 14.00 – 16.00 uur in De Rietschoot 
aanwezig. KlusCafé verleent ook hulp voor het ge-
bruik van uw tablet, smartphone en social media. 
De reparaties zijn gratis en eventuele onderdelen 
dient u zelf aan te schaffen.

energIecafé koedIjk
Zaterdag 13 januari tussen 15.30 – 17.30 uur zitten 
deskundigen op het gebied van energie voor u klaar 
in het EnergieCafé. Heeft u belangstelling voor 
duurzame energie, dan bent u elke 2e zaterdag van 
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de maand welkom in het EnergieCafé. Het doel is 
om met elkaar van gedachten te wisselen en infor-
matie en kennis te delen over de mogelijkheden van 
duurzame energie in Koedijk. Meer weten? Voor 
informatie kijkt u op. alkmaar-energie.nl

cult’uurtje
Koedijks Cult’Uurtje presenteert. een muzikale ver-
rassingsmiddag

Zondag 14 januari trakteert het Cult’Uurtje u op 
een muzikale verrassingsmiddag. Nieuwsgierig ge-
worden? Op de website van De Rietschoot wordt 
een klein stukje van onthuld.

De optredens beginnen om 15.00 uur en duren tot 
ongeveer 17.00 uur. De entree is € 2,50.

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m 
maart is er een Koedijks Cult’uurtje waarbij de 
muzikanten zeer verschillend zijn. Het kan een 
koor zijn een duo of een band, van jazz, country, 
sing-a-songwriter, Iers, Duitse schlagers, etc.

spel- en borrelavond de hofstaete
Weer eens zin in een ouderwetse spelletjesavond? 
Dan is dit uwe kans. Kom op vrijdagavond 12 en 26 
januari vanaf 19.30 uur naar de spel- en borrelavond 
in De Hofstaete. Ontmoet mensen in een ouder-
wets gezellige sfeer.

schaakInloop
Wilt u af en toe schaken, niet gebonden zijn aan 
een lidmaatschap, bijpraten met andere schakers? 
Dat kan elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur in De 
Rietschoot. Kom ook langs! Ook andere mogelijk-
heden op de vrijdagmiddaginloop zoals dammen, 
biljarten, of andere ideeën!

klaverjassen In de rIetschoot
Elke 1e en de 3e zondag van de maand wordt er 
van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur geklaverjast in 
De Rietschoot. Er wordt niet ‘met het mes op ta-
fel’ gespeeld. Het is een gezellig stel mensen en de 
middag vliegt dan ook om. Het zou ons leuk lijken 
als er nieuwe mensen aanschuiven. Kom op zondag 
7 en zondag 21 januari langs, probeer het eens. U 
bent van harte welkom en het zal u niet tegenval-
len. Kosten € 3,50 incl. koffie/thee/chocolademelk 
en een bitterbal.

klaverjassen In de hofstaete
Gezelligheid is troef met klaverjassen in De Hof-
staete. Kom langs en leg elke woensdagmiddag van-
af 13.30 uur een kaartje.Inschrijfgeld. € 2,50. Infor-
matie.t de heer G. Potkamp. 072-5621556.

>> Lees verder pagina 33
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Dromen, durven en samen doen

‘angstbuddIes’
Tekst en foto’s Hans Petit

Martin (links op de foto) en Anne (rechts) ontmoetten elkaar voor het eerst bij een vergadering van ‘De 
Hoofdzaak’, een regionale cliëntenbelangenorganisatie door en voor mensen met een psychische kwets-
baarheid in de regio’s Noord-Kennemerland, Zaanstreek, Waterland, De Kop van Noord-Holland en 
West-Friesland. Die toevallige ontmoeting vormt de basis voor de oprichting van de stichting ‘Angstbud-
dies’. Zowel Anne als Martin werden geconfronteerd met problemen die grote invloed hadden op hun 
leven. Die ervaring zetten ze nu samen in om iedereen die daar behoefte aan heeft te helpen. In dit artikel 
vertellen ze over de eigen ervaring en over wat ‘Angstbuddies’ te bieden heeft.

Anne: “Ik heb nogal veel meegemaakt in mijn leven, 
tegenslagen waar ik niet altijd op de juiste manier mee 
omging. Toen ik me dat realiseerde heb ik ruim de tijd 
genomen - tweeënhalf jaar - om mijn balans weer te 
vinden. Ik deed veel vrijwilligerswerk en probeerde 
zoveel mogelijk zicht te krijgen op wat ik nu precies 
wilde. Uitkeringsinstanties, maar ook mijn sociale om-
geving snapten dat niet. Een vraag als ‘Moet je niet 
weer eens aan het werk’ werd me vaak gesteld. Ik haal-
de in die tijd de meeste steun uit groepen  Mensen die 
soortgelijke ervaringen hadden. In die groepen merkte 
je dat je niet de enige bent die met dezelfde problemen 
kampt. Groepen waar je met lotgenoten kunt praten 
zijn er wel maar ze zijn niet laagdrempelig. Er hangt al-
tijd een labeltje aan: depressief, verslaving, PTSS. Een 
op de vijf mensen krijgt te maken met een burn-out. 
De maatschappij vraagt veel van mensen en er is geen 
laagdrempelig vangnet.”

Martin: “Ik was 21 jaar en had het goed voor elkaar: 
Een mooie baan, een eigen huis, een lieve partner. 
Naast mijn werk was ik begonnen aan een nieuwe stu-
die. Op het oog ging alles prima. Op een gegeven mo-
ment kreeg ik klachten. Als ik een presentatie moest 
geven werd ik erg misselijk. Ik moest letterlijk over-
geven. Aanvankelijk dacht ik dat het iets fysieks was, 
maar al snel ontdekte ik dat het moeten geven van een 
presentatie de misselijkheid veroorzaakte. Dat ga je 
niet meteen met je werkgever bespreken, ik heb ruim 
twee jaar tegen de verdrukking in doorgewerkt tot ik 
helemaal uitgeput was. Vanuit die ervaring ontwikkel-

de ik uiteindelijk angsten, ik durfde de straat niet meer 
op, een bezoek aan de tandarts werd een probleem. Ik 
kwam de deur alleen nog maar uit als er iemand bij 
me was die me begreep en die me kon ondersteunen. 
Ik raakte mijn baan kwijt, kwam in een uitkering te-
recht, allemaal best heftig. Mijn angststoornis waar ik 
nu zo’n zes jaar last van heb, is nog niet verdwenen 
maar ik kan er beter mee omgaan. Op een bepaald mo-
ment wist ik dat ik iets met mijn ervaring moest doen. 
Via vrijwilligerswerk bij ‘De Hoofdzaak’ kwam ik in 
contact met Anne en vanaf dat moment hebben we 
samen het concept ‘Angstbuddies’ uitgewerkt. Al heel 
snel wisten we dat samen naar een spannende situatie 
gaan veel op kan lossen, angst kan doen afnemen. Wat 
ook een heel belangrijk is, is openheid. In het begin 
bedacht ik altijd smoesjes, als ik misselijk werd dan 
lag dat aan verkeerd eten. Vanaf het moment dat ik 
open ben over waar mijn zwaktes liggen of waar mijn 
lijf op reageert creëer ik de mogelijkheid voor anderen 
om me te helpen. Sinds ik Anne heb ontmoet is er veel 
veranderd.

therapIe

Zowel Anne als Martin hebben verschillende therapieën 
gevolgd. Daar was het de theorie die de boventoon voer-
de. Therapeuten hebben het probleem zelf niet ervaren 
en gaan in de regel niet mee naar situaties waar een cli-
ent zich geconfronteerd weet met zijn beperkingen. Tips 
van therapeuten als ‘Je angst moet je aangaan’ kloppen 
op zich wel maar helpen niet als je van huis naar de su-
permarkt moet. De therapeut loopt dan niet mee.

De moeite waard
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de eerste stap

Martin en Anne hadden al snel door dat ze hun ideeën 
zelf wilden uitwerken en het niet via bestaande instel-
lingen wilden doen. 

Anne: “Op een dag zijn we op de fiets Alkmaar inge-
reden. Op die fietstocht deden we verschillende pun-
ten aan: De Gasfabriek, Stichting Meo, De Waaier. 
We werden overal enthousiast ontvangen. De Waaier 
wees ons op ‘De Beursvloer’ in het Afasstadion. Daar 
bieden ondernemers hulp aan maatschappelijke on-
dernemingen. Via die beurs hebben we veel kunnen 
regelen. Zo heeft notaris Erkamp er voor gezorgd dat 
‘Angstbuddies’ een stichting werd. De notaris heeft dat 
helemaal gratis gedaan!

hulp

De stichting ‘Angstbuddies’ heeft dankzij Hetty en Harry 
van Marktplaatshelper Alkmaar een mooi onderkomen 
aan de Edisonweg 7e. Veel instellingen hebben Martin 
en Anne de helpende hand toegestoken. Op de website 
angstbuddies.nl vind je alle informatie over de stichting.

angst

Wat is angst? “In je leven loop je deukjes op, dat geldt 
voor iedereen. Daardoor kun je angst ontwikkelen. 
Angst is alles wat buiten je comfortzone ligt en buiten 
je comfortzone treden is eng. Om dat te overwinnen 
is een eerste stap nodig. Dat geldt voor alles van een 
angststoornis tot een sollicitatiegesprek. Daarbij kun je 
door iemand worden geholpen. Als je een beroep doet 
op de reguliere hulpverlening is er vaak sprake van een 
lange wachtlijst. Bij ‘Angstbuddies’ zijn er geen wacht-
lijsten maar wordt het probleem vanuit een praktische 
invalshoek aangepakt. Ook mensen zonder een duide-
lijke kwetsbaarheid zijn welkom. Soms kunnen men-
sen twijfelen aan zichzelf. Iemand is mooi, heeft een 
goede opleiding en een prachtig toekomstperspectief 
maar is toch onzeker. Ook dan is het fijn om die onze-
kerheid met anderen te kunnen delen.”

InspIratIesessIe

Martin: “We werken nu met een groepje van 10 men-
sen. Die mensen hebben ons spontaan gevonden. We 
beginnen bij ieder individu met een inspiratiesessie. 

De moeite waard

Het eerste contact gaat via een inspiratiegesprek met Anne (links) en Martin (rechts)
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Tijdens die sessie vertellen we heel open wat wij heb-
ben meegemaakt. Daarna krijgt het aspirant groepslid 
alle ruimte. Onze kernwaarden zijn leidend tijdens dat 
eerste gesprek: openheid, samen doen, toegankelijk 
voor iedereen. 

Door zelf open te zijn geef je de ander ruimte om over 
de eigen problematiek te praten. Als je naar een pro-
fessional gaat dan luistert die naar je maar geeft niets 
van zichzelf en dat is een wezenlijk verschil.” Anne: 
“Het gaat om vertrouwen, wij vertellen ons verhaal we 
stellen ons kwetsbaar op. Daarna nodigen we onze gast 
uit om zijn verhaal te doen.”

meetup

Anne vertelt verder: “Na de inspiratiesessie kan een 
buddie deelnemen aan de meetups. Een meetup is een 
groepsgesprek waarin de deelnemers vertellen wat ze 
hebben meegemaakt. 

We beginnen de bijeenkomsten met een welkom, ver-
volgens nemen we een moment van rust. Na een kort 
voorstelrondje vertellen de deelnemers wat hun laatste 
succes was en wat de volgende stap zal zijn. Op die 
successen wordt in de regel heel spontaan gereageerd 
door de groep, soms zelfs met een applaus. Je ziet dat 
dat mensen in positieve zin emotioneert 

Tenslotte wordt er gekeken wie iemand kan helpen. 
We zoeken nog naar een goede term. Het is feitelijk 
het bij elkaar brengen van hulpvraag en ondersteu-
ningsaanbod.” 

Hoe werk dat precies is de vraag die op mijn lippen 
brandt. Anne: “Stel je voor jij vindt het moeilijk om 
naar een film te gaan. Veel mensen, te druk  .. te span-
nend. Maar je zou wel graag willen. Dan kan een 
van de buddies tijdens een meetup aanbieden ‘Ik ga 
graag met je mee’. Die aandacht, de wetenschap dat 
er iemand met je meegaat die begrijpt wat je voelt, dat 
helpt je meestal weer een stapje verder.

Martin: “Samen met ervaringsdeskundigen en stapje 
voor stapje dat is de aanpak waar we heilig in geloven. 
We zien dat de deelnemers belangrijke stappen maken 
en wij leren ook nog elke keer van de ervaringen in de 
groep. Het is echt een wisselwerking. 

Iedereen is gelijkwaardig. We noemen het dan ook de 
community van angstbuddies, we zijn één groep.”

smalle basIs

Ik vraag me af hoe Martin en Anne dit kunnen mana-
gen als zich meer mensen aanmelden. “Het is de be-
doeling om vanuit Alkmaar de gedachte achter ‘Angst-
buddies’ over het hele land te verspreiden. We denken 
dan aan een basisopleiding (‘Buddie academy’) voor 
mensen die zich voor ‘Angstbuddies’ willen inzetten. 
Er zijn inmiddels al twee vrouwen actief die op de-
zelfde manier kunnen werken en in principe zelf de 
inspiratiessessies en meetups zouden kunnen leiden.

toekomst

“2018 staat in het teken van het verder ontwikkelen 
van ‘Angstbuddies’. Het zoeken naar sponsoren, con-
tact leggen met zorgverzekeraars, fondsen en natuur-
lijk ook de overheid. Het is wel de bedoeling om uit-
eindelijk zelfredzaam te worden”. En dat gaat lukken!”

Met die positieve uitspraak komt er een eind aan dit 
boeiende gesprek over een mooi initiatief van twee in-
tegere buddies die vanuit de eigen ervaring op pad zijn 
gegaan om anderen te helpen. Kijk op angstbuddies.nl 
voor meer informatie.

De moeite waard

ANGST
BUDDIES

Soms kunnen mensen twijfelen aan zichzelf ....
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De relatie met de hedendaagse politiek

alexander de grote
Door Hans Faddegon

Een verhaal over een ontmoeting van Alexander de Grote met Diogenes. Als Alexander de Grote Diogenes 
vraagt wat hij wenst, is een stapje opzij (Alexander staat in de zon) voldoende. De auteur legt legt een ver-
band tussen de symboliek van het verhaal, de namen van de hoofdrolspelers en de hedendaagse (Europese) 
politieke situatie.

dIogenes en alexander de grote

Eens leefde er een wijze in Korinthe. Hij heette Dio-
genes. Hij was van mening dat een mens alleen ge-
lukkig kan zijn als hij eenvoudig en ongebonden leeft.
Daarom had hij geen huis, maar woonde in een lege 
ton. Op een dag bezocht Alexander de Grote de stad 
Korinthe. Hij wilde de wijze graag ontmoeten. 

Hij trof Diogenes aan, die in het zonnetje lekker bezig 
was met het uitvoeren van wat reparatiewerk aan de 
ton. “Ik ben Alexander de Grote!”, sprak Alexander. 
“En ik maar een hond”, antwoordde de filosoof. “Zo, 
heb je geen ontzag voor mij?”, vroeg Alexander geïr-
riteerd. “Bent u een goed of een slecht mens?” vroeg 
Diogenes hem op onschuldige toon. 

Cultuur

Alexander de Grote staat in de zon van Diogenes
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Cultuur
“Ik? ..ik ben een góed mens!” antwoordde Alexander 
met nadruk. “Van een goed mens heb ik niets te vre-
zen!”,  besloot Diogenes, en schuurde verder aan zijn 
ton. 

Alexander stond perplex. Verbaasd over de eenvoud en 
intelligentie van Diogenes bleef hij aarzelend staan en 
zei: “Ik zie dat het je aan nogal wat dingen ontbreekt. 
Vraag maar wat je wilt hebben. Dan krijg je het van 
mij.” “Zou u dan misschien zo vriendelijk willen zijn 
om een stapje op zij te doen?”, antwoordde Diogenes, 
“U staat precies in het zonlicht!”

europese bestuuders

Het Nieuwe Jaar 2018 vangt aan, en de laatste tijd heb-
ben vele Europese bestuurders het behoorlijk moeilijk. 
Er zijn heel wat serieuze problemen. Na de economi-
sche crisis, de vluchtelingen, de migranten, de klimaat-
verandering en de vele internationale problemen, roept 
de bevolking onbewust of bewust om deskundigheid 
van het bestuur. Want het oorspronkelijke Europese 
ideaal wordt behoorlijk belast. 

Deze problemen doen denken aan dit symbolische 
klassieke verhaal. Daarin wordt het bestuur uitgebeeld 
door Alexander de Grote. Hij was de heerser van het 
klassieke Griekse rijk dat voorafging aan het Romeinse 
rijk en aan het huidige Europa. 

De naam Alexander wijst op zijn mening dat hij zelf het 
bestuur en het leven uitstekend beheerst. Hij is overtuigd 
van zichzelf. Maar uiteindelijk komt hij toch in aanraking 
met de tegenstrijdigheden. En dat leidt tot de bewustwor-
ding dat hij zijn instelling opnieuw moet gaan overdenken. 

dIogenes

De naam Diogenes wijst op het bewust zijn van de 
tweezijdigheid van het leven. De voortdurende con-
frontatie met de  tegenstellingen tussen het Goede en 
het Kwade. Dat is al met de geboorte meegekomen. 
Het kan de mens weer bewust maken dat hij zich op 
de echte levensbron en het menselijke levensdoel moet 
gaan richten. Daarom zegt Diogenes dat hij een hond 
is. Want de hond is het klassieke beeld van het hart 
dat zich op het levensdoel richt. Dat levensdoel en de 
levensbron worden hier uitgebeeld door de Zon. In de 
eerste eeuwen van het Christendom waren de mensen 
bewust dat de zon een beeld van Jezus Christus is.

Mijn wens voor iedereen in het nieuwe jaar 2018 is het 
vinden van het echte menselijke levensdoel. Gelukkig 
Nieuwjaar!

Alexander de Grote (foto wikipedia)
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Veel minder muggen en vliegen in Koedijk.

een gIftIg verhaal
Foto’s en tekst Jacob de Maijer

De titel van dit artikel doet vermoeden dat minder muggen en vliegen een wetenschappelijke vaststelling 
is. Niets is minder waar, het is slechts de vergelijking die ik persoonlijk maak ten opzichte van hoe het in 
mijn jeugd was en hoe het er nu voorstaat.

Door het maken van een selectie van oude spullen, 
voor de lezing ‘feest der herkenning’, die wij, de His-
torische Vereniging Koedijk, op 27 november gaven, 
kwamen we onder andere bij de ‘flitspuit’ terecht. Je 
ziet ze niet meer, maar vroeger was het in bijna elk 
huishouden een algemeen gebruiksartikel om overlast 
van vliegen en muggen te bestrijden. Zo kwam ik op 
het idee voor dit artikel.

muggen leggen het loodje.
De werking van de flitspuit was eenvoudig en doel-
treffend. Het apparaat bestaat uit een handpompje, 
(als een fietspomp) met daaraan vast een tankje. Op 
dat tankje zit een schroefdop waarmee het na vulling 

afgesloten kan worden. De vulling bestond uit een in-
secticide vloeistof, puur gif voor de vliegen en muggen. 
Als met een paar pompslagen luchtdruk in het tankje 
werd geperst kwam uit het aanwezige spuitmondje een 
nevel insecticide naar buiten. De aanwezige muggen 
en vliegen legden al snel het loodje. Het apparaat is zo 
genoemd omdat het ‘flit’ verspuit, flit is een insecticide 
met de naam fly-tox.

verboden mIddelen.
Deze overlast van vliegen en muggen werd op verschil-
lende manieren bestreden. Zo stond bij ons thuis, in 
de zomer als het aantal zwarte vliegen het ergst was, in 
de vensterbank, tussen de kamerplanten een schotel-

Historische Vereniging
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tje met DDT. Een stof die toen, in de jaren ‘40 - ‘50, 
normaal te koop was. De vliegen landden op de DDT 
en bleven er op liggen. Dat was een vies gezicht, dus 
werden ze dagelijks geruimd. DDT een stof die nu een 
streng verboden middel is omdat het zeer schadelijk is 
voor alle levende wezens, dus ook voor de mens. Wat 
ik mij herinner van de voorlichting hierover is, dat als 
DDT eenmaal is ingeademd, het nooit meer uit het 
lichaam verdwijnt. 

Bij mij moet er zeker heel wat binnen gekomen zijn, 
omdat wij als jonge jongens, af en toe, s’nachts het 
ambacht ingingen om te poeren (palingvangen). We 
namen dan een blaasbalg mee, gevuld met een hoe-
veelheid DDT, waarmee we, ieder van een kant in de 
schuit, een wolk op elkaar afbliezen. We zagen er wit 
van. Wel ik ben er nog, de vriend waarmee ik dit sa-
men beleefde is er ook nog.

een smerIg gezIcht al dIe dode vlIegen.
Bij veel mensen hing aan de lamp in de huiskamer een 
‘klever. Een kleefband die er in opgerolde toestand uit 
zag als een hagelpatroon met een oogje. Na trekken 
aan het oogje, kwam een kleverige slinger te voorschijn 
die dan opgehangen werd. Omdat het voor vliegen 
kennelijk een aantrekkelijke stof bevatte gingen ze er 
opzitten. Ze kwamen er nooit meer vanaf, een sme-
rig gezicht al die dode vliegen. Dat vond mijn moeder 
ook, daarom hadden wij die dingen niet. Ik heb wel 
eens gehoord dat je ze nog steeds kunt kopen.

toch wel enIg begrIp voor het gIf.
Op een keer, midden in de zomer was het, zag het pla-
fonnetje van onze klompenhos bij de achterdeur, hele-
maal zwart van de zwartevliegen, als er met de flitsspuit 
op gespoten zou worden, zo maakte mijn vader mij 
duidelijk, zouden de door de spuitvloeistof dan giftige 
vliegen, over al terecht kunnen komen, bijvoorbeeld in 
huis. Daarom maakte mijn vader met een ijzerdraadje 
een glazenpotje vast bovenaan een steel. Hij vulde het 
potje met benzine (?) of was het misschien insecticide?, 
ik weet het niet. Hij hield het potje voorzichtig zo’n vijf 
centimeter van het plafond af en jawel de vliegen vielen 
met tientallen tegelijk in het potje. De grijze kleur van 
het plafonnetje kwam weer terug. Wat hij daarna met 
de inhoud van potje deed heb ik niet gezien, ik vermoed 
dat het in de sloot, of in het vuilnis terecht kwam. 

dIt slaat alles, de pIllenverdamper.
Pratend over deze belevenissen, kwam een van mijn 
mede commissiecollega’s met nog een methode die wat 
mij betreft alles sloeg. Dat was de pillen verdamper van 
Philips. We denken uit midden jaren vijftig. Het is een 
staande lampfitting met een bijzonder lampje van 25 
Watt er in. Deze lamp is namelijk aan de bovenzijde 
niet bol uitgevoerd, maar heeft een holletje bovenop. 
De nog aanwezige verpakking en gebruiksaanwijzing 
geven aan, dat in het holletje een “pil” moet worden 
gelegd. 

Zo gauw de stekker in het stopcontact is gestoken 
wordt het lampje warm en begint de pil heel langzaam 
te verdampen. De damp die de pil afscheid, “lindaan” 
heet de stof, (chemische naam: Hexacloorcyclohexaan) 
vult de ruimte en doet de aanwezige insecten sneuve-
len. Het is verstandig tijdens de verdamping uit de 
buurt van de lamp te blijven zo meldt de bijsluiter. 
Nog beter, niet in de ruimte verblijven.

Als extra werking, zo vermeldt de gebruiksaanwijzing, 
zal de damp tenslotte neerdalen op alle aanwezige 
voorwerpen, wanden, gordijnen en meubelen, die dan 
indirect zullen meewerken aan het proces, door een 
onzichtbare giftige film.

Historische Vereniging
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Verder wordt nog geschreven dat het niet verstandig 
is om de pil in te slikken omdat het slecht is voor de 
gezondheid. Ook wordt uitdrukkelijk vermeld dat de 
damp zeer slecht is voor vissen. Mocht er een aqua-
rium in de te behandelen ruimte aanwezig zijn, dan 
moet het aquarium  luchtdicht afgedekt worden en de 
luchtpomp uitgeschakeld.

Hoewel het met een paar horren in huis niet meer no-
dig is, wordt er nog steeds met insecticide gespoten, al 
is het denk ik, in huishoudens niet meer op zo’n grote 
schaal. Maar spuitbussen met vies spul zijn nog altijd 
te koop. Het moge een wonder zijn dat onze generatie 
nog nageslacht heeft gekregen

Agenda vervolg van pagina 23

donderdagmIddag bIljart
Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
wordt er op een prachtig biljart in De Rietschoor 
gebiljart met een gezellige groep van senioren. 
Mocht uw interesse gewekt zijn, kom gewoon eens 
langs op de donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 
uur. Kosten. € 5,00 per maand.

bIngo In de hofstaete
Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen 
voor slechts € 2,50. Om de week organiseert De 
Hofstaete een gezellige bingo. Donderdagmiddag 4 
en 18 januari van 14.00 – 16.00 uur. 

dIsco
Zaterdag 27 januari van 19.00 tot 23.00 uur wordt 
het groot feest met ‘Twee Bier zonder Baco’. Het 
wordt een energieke show met een hoog ‘dans & 
meezing gehalte’. 

Het repertoire is heel erg breed. De beste Neder-
lands- en Engelstalige nummers van vroeger tot nu 
worden gespeeld. Verder het beste uit Volendam, 
Nederpop, Disco, Schlagers, après-ski en natuurlijk 
de beste Toppers Medley’s. Kom meefeesten in De 
Rietschoot.

DJ Davidoff en zijn crew verzorgen 8x per jaar op 
de laatste zaterdag van de maand een spetterende 
disco show in De Rietschoot. Ben jij ook zo’n dis-
coganger, kom dan langs! 

Entree € 2,50. Begeleiders hebben gratis toegang. 
Informatie. info@rietschoot.nl of 072 – 561 55 95.

Historische Vereniging

De pillenverdamper van Philips
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Leo Blokhuis die wil ik Alkmaar wel eens laten zien achterop m’n fiets 
marga jacobs-sIjs
Tekst en foto’s Marijke de Jong

“Ik voel me Koedijker, omdat ik hier ben geboren. Ik ben verknocht aan het uitzicht op de Kleimeer ach-
ter en de Schoorlse duinen aan de voorkant van ons huis. Ik hou ook van de mooie veranderingen van de 
jaargetijden. En ik voel me ook Koedijker omdat mijn kinderen zijn geworteld in ons dorp.’

Marga Jacobs-Sijs (52) is verpleegkundige in de psy-
chiatrie en de verslavingszorg, verbonden aan het 
psychiatrisch ziekenhuis Dijk en Duin (voorheen Brij-
der). Ze is geboren én getogen in Koedijk (de Noord), 
getrouwd met René en heeft twee nog thuiswonende 
zoons, Jake en Jesse.

de boodschappen

“Ik doe mijn wekelijkse boodschappen bij de Vomar 
in winkelcentrum Broekerveiling in Langedijk. Dat 
is voor mij qua afstand en parkeren het makkelijkst. 
Maar ik ga ook graag naar de Lidl in de Saskerstraat, 
de enige supermarkt op ’t dorp. Ze hebben goede pro-
ducten voor een betaalbare prijs.”

“Ik ben erg gecharmeerd van de Grote Kerk in Alk-
maar vanwege de mooie akoestiek. Ik bezoek jaarlijks 
het Kerstconcert en luister ook graag naar een begelei-
dend koor of a capella. Laatst was er een musical over 
het uitgraven van het kanaal in Koedijk, dat vond ik 
prachtig.” 

mIjn kapper

“Ik noem haar even voor het gemak tante Bonie. Zij is 
mijn lieve vriendin vanaf de zandbak en werkt bij een 
gerenommeerd kappersbedrijf in Alkmaar. Ze knipt en 
verft mijn haar al 35 jaar in de bijkeuken tussen de 
wasmachine en de droger. En daar ben ik echt heel 
blij mee.” 

Mijn Koedijk/Alkmaar

Marga, geboren en getogen Koedijkerg
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mIjn huIsarts 
“Het echtpaar Groothuis heeft meer dan 30 jaar prak-
tijk gehouden in Koedijk. Ze deelden al mijn life 
events: de geboorte van de jongens, problemen met de 
gezondheid van mijn oudste zoon, de dood van mijn 
ouders. Ik had een klik met ze. Je snapt dat ik effe 
moest slikken toen ze er mee stopten. 

Gelukkig zijn er twee aardige artsen voor in de plaats 
gekomen en die doen het goed. Ik heb enige tijd nodig 
om weer een band op te bouwen.”

kerk In koedIjk

“Met de in 2002 door brand verwoeste R.K. Kerk ’de 
Nood Gods’ ben ik opgegroeid. Deze kerk was geves-
tigd in een oude boerderij op de Zuid. Waar nu woon-
voorziening de Dijckhoeve gevestigd is. 

Mijn moeder zong in het ouderenkoor en ik in het 
kinderkoor onder leiding van pater Jan. Zijn adem 
stonk naar sigarenrook en de Heilige missen duurden 
uren. Meestal telden mijn zussen en ik de knopen van 
zijn kazuifel.”

mIjn eerste keer In alkmaar

“Ik was een jaar of vier en ging met mijn grote zus 
Gerda op pad met lijn 156 naar Alkmaar. In een straatje 
tussen de Laat en de Langestraat, ik denk ’t Payglop, 
ontdekten we een geweldige winkel. Deze had name-
lijk één grote wand met glazen bakjes en dito deurtjes 
waarachter zich een frikandel, kroket of nasibal be-
vond. Ik had nog nooit zoiets gezien.”

brug

“De Koedijker vlotbrug heb ik nog meegemaakt toen 
ie handmatig open en dicht werd gedraaid. Er moch-
ten nog auto’s en motoren over heen. 

De brug wordt ook veel gebruikt als object voor het 
schieten van mooie plaatjes. Trouwfoto’s van mensen 
die ik liefheb zijn daar gemaakt. Het is gewoon dé 
brug van Koedijk.”

een avond stappen met…
“Eh, Leo Blokhuis, haha, dat vind ik een mooie man. Die 
wil ik Alkmaar wel eens laten zien achterop m’n fiets. En 
dan eindigen in de Bonte Koe met een bockbiertje!”

Mijn Koedijk/Alkmaar

Kleimeer in de achtertuin

Vlotbrug: vroeger met de hand bediend

Grote Kerk Alkmaar

Schotse Hooglanders in ‘achtertuin’ Foto Ramiris120 -Wpedia
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VLIEG vestiging Alkmaar, Robijnstraat 12 1812 RB Alkmaar 072 5110600 alkmaar@vlieg.nl 

Makelaars Alkmaar OG

Mag ik me even aan u voorstellen?
Mijn naam is Andre Langenberg en sinds een aantal jaar werkzaam als Financieel 
Adviseur bij VLIEG Hypotheken.   

Samen met mijn collega's van VLIEG Makelaars kan ik u een hoop werk uit 
handen nemen bij de aan- en verkoop van een nieuwe woning. Ons kantoor 
kenmerkt zich door uitstekende kennis, een gedreven, jong en enthousiast team 
met een groot netwerk.

Wat de beste hypotheek is, is voor iedereen 
anders. U heeft de keuze uit veel verschillende 
aanbieders, hypotheekvormen en rentevaste 
periodes. De keuze voor een hypotheek maakt 
u niet vanaf een website. 

Als Erkend Financieel Adviseur help ik u dan 
ook graag met het maken van de juiste keuze. 
Niet alleen bij de financiering van uw droom-
huis maar ook bij het in kaart brengen van 
andere financiële vraagstukken.   

U bent bij mij aan juiste adres voor 
een persoonlijk advies.

Voor het maken van een afspraak 
kunt u mij bereiken via het 
telefoonnummer 06 - 360 17 361. 
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favorIete wInkel

“De HEMA, daar kom ik graag wat rondneuzen. Er 
heerst een prettige sfeer en het assortiment is gevari-
eerd, heerlijk! Er is gewoon van alles en af en toe een 
koppie doen met wat lekkers.” 

dIeren In koedIjk

“Er lopen hier heel wat Schotse Hooglanders. Ik kan 
ze vanuit mijn keuken spotten. Maar ook de gans, le-
pelaar, sperwer en aalscholver behoren tot het interi-
eur van onze ‘achtertuin’ de Kleimeer, behorende bij 
recreatiegebied Geestmerambacht. Aangezien ik een 
vogelaar ben, wil ik hier nooit meer weg, dat begrijp 
je zeker wel.”

mooIste project

“Dat is ongetwijfeld de ontwikkeling van oud-Over-
die van een achterstandsbuurt naar een yuppenwijk. 
Moderne kleuren zijn daarbij gebruikt. Een echte blik-
vanger is de oude Boombrug aan de Voormeer. Die is 
in ere hersteld inclusief de mooie, oude stadspoort. Ik 
heb ’t een beetje van de grond zien komen, omdat ik er 
vaak doorheen rij voor mijn werk.”

café

“Met René bezoek ik zo nu en dan Proeflokaal de 
Boom in Alkmaar. Ook met onze vrienden proberen 
we daar de speciaal biertjes uit. Ze hebben er ik weet 
niet hoeveel soorten. Het is er knus en gezellig en heeft 
de sfeer van een bruin café. Ik hou niet van hippe en 
nette tenten. We gaan ook regelmatig naar de Bonte 
Koe op ’t dorp. Dat is op loopafstand en je komt er 
vaak buurtjes tegen.”

museum

“De te bezichtigen, nieuwe molen de Gouden Engel, 
is een verrijking van het dorp. De hele buurt heeft 
daar een metamorfose doorgemaakt. Als ik fiets van 
de Noord naar Alkmaar is het een allesbepalend beeld, 
prachtig. Bij het naastgelegen restaurant de Molen-
schuur heb ik laatst ’n tophamburger gegeten.”

In de rubriek mijn Koedijk/Alkmaar antwoordt ie-
mand spontaan op alle vragen die de interviewer stelt. 
Dat levert een leuk beeld op van hoe iemand naar zijn 
of haar omgeving kijkt.

hotel (vergane glorIe)
“In 1997 brandde Hotel ’t Vergulde Paard volledig af. 
Het was onze stamkroeg. Feestbeest Willem Verhoef 
zorgde voor gezellige muziek. Er was verder niks op 
het dorp. Na de voetbal en de handbal gingen we daar 
een biertje halen. Het was een vergaarbakkie van al-
lerlei pluimage. We treurden er nog lang om met z’n 
allen.”

favorIete koedIjker

“Dat is mijn man René. Hij heeft brede interesses en 
laat iedereen in z’n waarde. Hij is trots op zijn jongens, 
die zich belangeloos inzetten voor het jongerenwerk in 
Koedijk. Met name het JOL timmerdorp, de jeugdspe-
len en de Gondelvaart. Het ontroert hem steeds weer.

Ook zet René zich al vele jaren in voor het onderwijs 
op het ROC.  Nog effies doorbijten en dan heeft hij 
de titel meester in de rechten behaald en daar zijn wij 
supertrots op!”
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Een gezond lichaam begint bij een gezonde mond

verzorgIng van gebIt én tandvlees 
Door Erik de Maijer, tandarts in Koedijk

Een goede verzorging van gebit en tandvlees vormt mede de basis voor een goede gezondheid. Wat zijn de 
gevolgen van een slechte verzorging van je tandvlees/gebit. Hoe kun je problemen met gebit en tandvlees 
voorkomen.

De algemene gezondheid kan van verschillende kanten 
worden benaderd. Bij het bezoek van uw tandarts zal 
hij vragen of u gezond bent. Het antwoord is vaak “ja”.

gezond of ongezond?
Maar is dat ook zo? Is het mondgebied ook vrij van ont-
stekingen? Naast cariës (gaatjes) en ontstekingen onder 
de kiezen, kan het tandvlees zelf ook ontstoken zijn. Ont-
stoken tandvlees staat, in meer of mindere mate, open 
voor bacteriën om in ons lichaam door te dringen. De 
gevolgen kunnen meer schade aanbrengen dan u denkt. 

Ontstoken tandvlees (Gingivitis) wordt steeds vaker in 
verband gebracht met verschillende gezondheidsklach-
ten. Ontstoken tandvlees bloedt snel bij aanraken (ook 
bij poetsen of stokeren), is rood en in meer of mindere 
mate gezwollen. Bij parodontitis is er naast de gingivi-
tis sprake van botafbraak. Invloed op het lichaam is er 
in vele vormen. Onder andere 
• Gingivitis (Ontstoken tandvlees)
• Bacteriemie (Bacteriën in de bloedbaan)
• Parodontitis (Verlies van steunweefsel rond de 

tand met botafbraak) 

Gezondheid

Preventie is de manier om tandvleesontsteking te voorkomen
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• Grotere kans op een spierscheuringsblessure 
• Bij zwangere vrouwen kans op vroeg geboorte 

en een lager geboorte gewicht van het kind (bij 
parodontitis)

• Meer parodontis door diabetes (verslechtering 
van de wondgenezing)

• Bacterie-eiwitten in de bloedbaan kunnen gaan 
klonteren aan de binnenkant van de bloedbaan 
(aderverkalking) en een 60% verhoogde kans op 
een hartinfarct en herseninfarct

• Verhoogde kans op reuma
• Verhoogde kans op osteoporose
• Verminderde weerstand
• Verhoogde kans op longontsteking bij vermin-

derde weerstand

tandvlees poetsen

Tandenpoetsen is wat we van heel jongs af aan al doen 
en dat is een hele goede zaak. Toch zou ik willen be-
nadrukken dat het eigenlijk ook tandvlees poetsen zou 
moeten heten als we gezond tandvlees en een gezond 
lichaam willen hebben. 

tandenstokeren

Het tandvlees zit als een kraag rondom de tand of kies 
en onder het tandvlees ontwikkelen zich bacteriën die 
langzaam over het tandoppervlak schuiven. Dit ge-
beurt aan de buitenkant en tussen de tanden in. Bij 
het poetsen van de tanden wordt het tandvlees niet 
overal goed geraakt. En tussen de tanden en kiezen in 
kan de tandenborstel niet komen. 

De beste manier om daar te komen is met een tanden-
stoker of rager (je poetst daarmee tussen de tanden). 
Om het tandvlees ontstekingsvrij te houden zal het 
tandvlees dagelijks minimaal 1 keer overal plaque vrij 
(bacteriën reductie) moeten worden gemaakt. Vraag 
om specifieke instructie bij uw tandartspraktijk.

preventIe

Preventie is de manier om tandvleesontsteking en de 
gevolgen daarvan te voorkomen. Let er daarom bij uw 
volgende bezoek van de tandarts op dat hier extra aan-
dacht aan wordt besteed. Een opmerking over beter 
poetsen en tandenstoken is eigenlijk niet voldoende. 

cIjfer

Laat de tandarts uw tandvlees een cijfer geven en vraag 
hier ook naar. Het kan confronterend zijn, maar de 
verantwoordelijkheid voor een gezonde mond met 
een gezond lichaam ligt echt bij uzelf. Iedereen is voor 
95% zijn eigen tandarts. Als tandarts, mondhygiënist 
en preventie-assistent kunnen we alleen bijsturen om 
voor u een gezonde mond te bereiken.

parodontItIs

Bij parodontitis is er sprake van botafbraak rond de 
wortels. Het totale ontstekingsoppervlak kan wel 40 
cm2 (4 bij 10 cm) bedragen. Bedenk maar eens een 
dergelijke open wond op de arm en nu zit het in de 
mond. Dat kan niet gezond zijn. Het is daarom van 
groot belang om hier iets aan te doen. Voor meer in-
formatie verwijs ik u naar uw tandarts of www.alles-
overhetgebit.nl 

open deur: roken

Roken vermindert de doorbloeding van de haarvaten 
in de huid, alle slijmvliezen en de organen. Het aan-
voeren van bloed wordt zo belemmerd en zal daardoor 
ook tot meerdere complicaties leiden. De afweer is 
beperkt. Door de verminderde doorbloeding zal een 
tandvleesontsteking minder snel opvallen. Als tandarts 
adviseer ik dan ook om niet te roken.

Gezondheid

Tandenpoetsen is iets wat we van jongs af aan doen
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Ja, 
u krijgt 

persoonlijk 
advies

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl

Bel vooreen afspraakof kom langs.
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het kanaalhuIsje
Tekst en foto(uit het archief van) Jan Bijpost

Zoals de tekst op de kaart het al aangeeft is deze foto genomen aan het begin van Koedijk. Daar was het de enige 
plaats waar de pannenkoeken aan twee kanten werden gebakken. Het Kanaalhuisje. Vele gezinnen hebben hier 
tijdelijk onderdak gevonden. Het werd dan ook in drieën bewoond. Ik vermoed dat ten tijde dat deze opname 
is gemaakt, begin 1950, de volgende gezinnen daar woonden. Fam. Jongejan, fam. Roos en fam. Snip, maar on-
getwijfeld weet u er nog veel meer.

Helemaal rechts op de kaart is nog de boerderij van Lugtigheid te zien. Zij dreven daar een brandstoffenhandel. 
Ernaast woonde de familie Stam, later Barsingerhorn. Achter de bomen gaat een huisje annex winkel schuil, 
Ma Wortel woonde hier. Het pand stond bekend als de winkel van Ma Ton (weduwe Klaas Wortel). Het huis 
daarnaast werd bewoond door de familie Jan Raat. Hier is Thom Genee zijn loonbedrijf gestart. Het witte pand 
stond bekend als ‘De Witte Winkel’, niet omdat hier belastingvrij werd verkocht, maar door de kleur van de 
gevel. De laatste kruidenier was Klaas Houtman en nu woont zijn zoon Adrie er. De stolpachtige villa was van 
Hillebrand Lammerschaag. Op de locatie van deze percelen stonden voorheen twee grote boerderijen met de 
‘Witte Winkel’ ertussen. Jan Lammerschaag sloopte de ene stolp en liet de villa bouwen voor zoon Hillebrand. 
De andere stolp is omstreeks 1925 verbrand en daarvoor in de plaats is een woonhuis gekomen met koolschuren, 
Kanaaldijk 27. Naast Lammerschaag is het woonhuis met koelhuis van Jan de Waal. Zijn bijnaam was dan ook 
Jan Koelhuis. Dit om onderscheid te maken met andere mannen met de naam Jan de Waal. Naast het huis van 
Jan de Waal stond nog een woonhuis, waar Cees Blaauw woonde. Op de achtergrond zijn nog de woningen van 
“Het Koetennest” te zien. In verband met de ruilverkaveling is hier de Saskevaart gegraven, als afwatering van 
het Geestmerambacht en moest dit buurtje wijken. Ernaast is een torentje te zien van het PEN huisje, dat ook 
is verdwenen voor nieuwbouw. 

Nog even een aanvulling op de Nostalkiek van de vorige maand. Ik schreef dat zuster Gerissen op het Oostwijk 
woonde maar dat moet zijn zuster Gorissen. Bedankt voor uw reacties.

Nostalkiek
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

Isolatieglas/HR++ glas
Alle soorten figuurglas 
Hardglazen deuren
Glazen douchedeuren/wanden
Spiegels op maat
Ventilatieroosters
Geslepen glas

Voorzetramen
Beglazingsartikelen
Drywood verf
Veiligheidsglas volgens 
politie-keurmerk
Brandvertragend glas
Glas in lood (ook in isolatieglas)

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

Voor bedrijven en particulieren
Madame Curiestraat 9
1821 BM Alkmaar
Bedrijventerrein “Oudorp”

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Pedicure en Schoonheidssalon

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Daalmeereiland 2, Alkmaar (Hofstaete)

Medisch pedicure

Ma 14.00 - 22.00
Di 09.00 - 17.00
Wo 10.00 - 18.00
Do 11.00 - 19.00
Vrij 09.00 - 17.00
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Ontwikkeling kind centraal

Een goede start voor kinderen is belangrijk. Voor het kind en voor de maatschappij.
Kinderopvang speelt daarbij een belangrijke rol. Rollebol kindercentra heeft doel -
gerichte voorzieningen, die de ontwikkeling van kinderen stimuleren, waardoor ze een
kansrijke start krijgen. Onze voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang
zorgen ervoor dat kinderen succesvol worden op school, op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving.

Wij zien kinderopvang niet alleen als een arbeidsmarktinstrument. Natuurlijk 
is het belangrijk dat het werkende ouders mogelijk wordt gemaakt om hun 
kinderen verantwoorde en veilige opvang te bieden. Maar Rollebol kindercentra
ziet kinderopvang vooral als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 
het kind. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind tijdens de opvang
draagt bij aan de ontwikkeling van het kind tijdens school en studie. 
In 2018 gelden gewijzigde kwaliteitseisen, die gericht zijn op het stimuleren 
van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als 
de ontwikkeling niet optimaal is. Rollebol kindercentra is er klaar voor!

Kinderen succesvol van
start met kinderopvang

www.rollebol.nlCentrale administratie: Kennemerstraatweg 13 - 1814 GA  Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl 

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  06-12-17  09:29  Pagina 1
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hoe maak je een sudoku-puzzel!
Hiernaast zie je een zogenaamde sudoku-puzzel. Deze  
Sudoku puzzel bestaat uit een groot vierkant met 4 mi-
ni-vierkantjes. 

In de puzzel zie je plaatjes van een ijsje, een appel, een 
peer en een aarbei. 

Voor het oplossen van de puzzel gelden de volgende 
twee regels:
1. In elke rij (horizontaal) en elke kolom (verticaal) 

van het totale vierkant mag een gekozen plaatje 
telkens maar één keer voorkomen.

2. Binnen één mini-vierkant mag een plaatje ook 
maar één keer voorkomen

Hiernaast zie je een visitekaartje van een mijnheer uit 
Lisse. Als je de letters van de naam van de man en van 
zijn woonplaats door elkaar husselt dan kom je vanzelf 
achter het beroep van  Veel plezier en succes met het 
oplossen van deze puzzel.

Jeugdpagina

Eerste dag van het jaar

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

omschrIjvIng

1. Onze provincie
2. Auto’s mogen elkaar niet passeren
3. Roodbruin diertje met een pluimstaart
4. Ander woord voor opruiming (in winkels) 
5. De laatste dagen van de week
6. Hier koop je sieraden 
7. Ander woord voor scheidsrechter
8. Zit in een auto en beschermt je bij een botsing
9. Balsport
10. Niet breed
11. Niet slim
12. Klaar
13. 7e letter van het alfabet
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Do 11-1-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 12-1-2018 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 12-1-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di 16-1-2018 Meidenmall: wensen 2018 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 18-1-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 19-1-2018 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 19-1-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  23-1-2018 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 25-1-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 26-1-2018 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 26-1-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  30-1-2018 Meidenmall: Thema 9 t/m 13 15:30/17:30

• Mannen vaker schade rijden dan vrouwen?
• Mensen met rood haar minder pijn voelen? 
• Mohammed de meest voorkomende naam is in 

de wereld? 
• Olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen 

springen? 

• Ratten en paarden niet kunnen overgeven?  
• Slechts 20 procent van de Sahara uit zand be-

staat? Vlinders met hun poten proeven? 
• Vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië?
• Je in de morgen langer bent dan in de avond?
• Alleen vrouwelijke muggen steken?
• Ijsberen linkspotig zijn?

Jeugdpagina

Eerste dag van het jaar

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Zoek de acht verschillen
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Scenic’s

Merken modelbouwpakketten

M
B

C
MODELBOUWCOMPANY

Kom langs u bent van harte welkom
Woensdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00
Donderdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Vrijdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 20.00
Zaterdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Merken modelbouwtreinen

De Hertog 10, 1831 EK Koedijk| 072-5825562
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colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot. 

Redactie Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit,  
Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, 
Anneke Wessemius (info@coedijckerban.nl). 

Eindredactie: Hans Petit en Ciska Riekwel (redac-
tie@coedijckerban.nl) 

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 

Druk: Stichting Meo. 

Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.  

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezon-
den kopij, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen. 
Ingezonden tekst kan worden ingekort. De versprei-
ding van het februarinummer van de Coedijcker Ban 
start 31 januari 2018. De data waarop kopij in 2018 
moet zijn ingeleverd vindt u op de website coedijc-
kerban.nl.

oplossIngen

vIsItekaartje

Huisschilder

sudoku vIjf verschIllen

puzzel 
Nieuwjaarsdag 1)NoordHolland (2)Inhaalverbod 
(3)Eekhoorntje  (4)Uitverkoop (5)Weekeinde (6)
Juwelier (7)Arbiter (8)Airbag (9)Rugby (10)Smal (11)
Dom (12) Af (13)G 

coedIjckertjes
PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering, 
Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 103 380 21 (ma – vrij)
Voor een heerlijke vakantie: Te huur 6 persoons 
appartement in Lloret de Mar Spanje. Drie slaap-
kamers, 2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter van 
het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi. 
Voor meer informatie telnr. 06-10967095.
GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 

Ondersteun het ondezoek naar borstkanker ga naar 
de site: asistershope.org/

Steun de Coedijcker 
Ban en maak een 
(vrijwillige) bijdrage 
over op rekeningnr.
NL 77 INGB 0000 
091754 
ten name van De 
Rietschoot o.v.v: 
bijdrage CB 2018



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


