
Coedijcker Ban
nummer 40/41  juni/juli 2017

Wandelen Voor Water levert € 5266 op

Aan de bewoner(s) van dit pand



Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Wijkverpleegkundige 072-5400400
Dierenambulance 10.00 - 22.30 072-5150085
Dierenambulance 22.30 - 10.00 06-22495296

De Laatste Eer 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Wessel Swart 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 17 juni / 15 juli

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Beste lezer,

Op 16 mei werd er een werkconferentie  gehouden voor 
besturen van bewonersondernemingen, sociaal-cultu-
reel werkers en vertegenwoordigers van de gemeente 
Alkmaar. Doel van de conferentie was te onderzoeken 
hoe het -anno 2017-  staat met de bewonersonderne-
mingen, een in 2012 door wethouder Anjo van de Ven 
geïntroduceerd begrip. Tijdens die werkconferentie 
bleek dat er veel goed gaat maar dat er ook nog veel te 
wensen overblijft. Er werden afspraken gemaakt om de 
wensen en ideeën verder uit te werken. 

Een van de onderwerpen op 16 mei was de tenaamstel-
ling. Veel  organisaties blijven moeite houden met het 
de naam ‘bewonersonderneming’. Een aantal besturen 
wilde graag terug naar ‘oude’ termen zoals buurthuis, 
wijkcentrum ...  Wethouder Van de Ven meldde in 
haar slotwoord dat ze die organisaties de ruimte biedt 
om te kiezen voor de naam die hen past. Daarmee liet 
ze de gemeenschappelijke naam ‘bewonersonderne-
ming’ los.

Persoonlijk vind ik het jammer dat het begrip ‘bewo-
nersonderneming’ al na vierenhalf jaar wordt verlaten. 
Vertrouwd raken met een nieuw begrip kost tijd. Het 
was niet altijd gemakkelijk om het begrip bewonerson-
derneming uit te leggen, maar het was wel de moeite 
waard. De introductie van de  bewonersonderneming 
in Alkmaar heeft de afgelopen jaren onder andere bij-
gedragen aan een betere samenwerking tussen buurt-
huizen en wijkcentra.

Hans Petit, coedijckerban.nl
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“Ik ben altijd lekker aan het studderen”
Gerard Koersen KonInKlIjK onderscheIden

Tekst en foto’s Hans Petit

Gerard Koersen is al 45 jaar actief als vrijwilliger in Koedijk. Bijvoorbeeld bij de hobbyclub, Speeltuin-
vereniging De Jeugdhoek en de Zonnebloem. Voor zijn belangeloze inzet kreeg Gerard op 26 april 2017 
uit handen van burgemeester Piet Bruinooge de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.

Gerard Koersen werd op 26 april voor een veiligheids-
cursus op het stadhuis uitgenodigd. Gerard vond de 
uitnodiging eigenlijk wel een beetje vreemd omdat 
veiligheidscursussen meestal op locatie worden gege-
ven. De uitnodiging kwam via de voorzitter van De 
Jeugdhoek. Geen reden dus om er aan te twijfelen. Ge-
rard werd  door collega-vrijwilliger Kees van der Ham 
opgehaald en hij vertrok, nietsvermoedend, richting 
centrum Alkmaar. 

Echtgenote Truusje vertrok op eigen gelegenheid naar 
het stadhuis met in een tas het colbertje van Gerard. 

Truusje: “Gerard draagt zelden een colbert. Als ik er 
erg op had aangedrongen dan had hij vast iets ver-
moed. Ik vond het natuurlijk wel belangrijk dat hij er 
goed uitzag” 

Op het stadhuis aangekomen had Gerard nog niet in 
de gaten dat hij onderscheiden zou worden. Ook het 
feit dat zijn zoon van zijn vakantieadres naar Alkmaar 
was gekomen, deed niet meteen een belletje rinke-
len. Truusje: “Gerard ging bij de andere vrijwilligers 
staan. Ik zat al op de voor Gerard en mij gereserveerde 
plaats.” 

De markante Koedijker

Truusje: “Als ik er op had aangedongen dan had Gerard vast iets in de gaten gehad”.
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Gerard: “Het was echt een grote verrassing. Ik had 
dat nooit durven dromen. Ik sta niet zo graag in het 
middelpunt van de belangstelling. Maar eerlijk gezegd, 
was het wel heel erg bijzonder. De reacties die ik kreeg 
nadat ik de onderscheiding heb ontvangen waren hart-
verwarmend. Mensen die ik helemaal niet ken, felici-
teerden me toen ik op Koningsdag op het terrein van 
de SV Koedijk rondliep”

amsterdam-heIloo-KoedIjK

Gerard is tijdens WOII -in 1941- geboren in Amster-
dam. De hongerwinter diende zich aan. Zijn opa, die 
in Heiloo woonde, vond het verstandig dat het gezin 
Koersen van Amsterdam naar Heiloo verhuisde. In 
Heiloo was het makkelijker om aan voedsel te komen 
en het was er veiliger dan in Amsterdam. De reis ging 
per fiets van Amsterdam naar Heiloo. De kleine Ge-
rard voorop in het kinderzitje. Gerard kan zich er na-
tuurlijk niets meer van herinneren. 

Na de oorlog verhuisde het gezin niet terug naar Am-
sterdam. Gerard groeide op in Heiloo waar hij tot 1969 
zou blijven wonen. In die tijd was er in Schagen een 
dansgelegenheid die erg populair was onder de jonge-
ren. Gerard ging er regelmatig naar toe. In die dancing 
ontmoette hij zijn huidige vrouw Truusje Rozing. Ze 
werden verliefd, raakten verloofd en trouwden in au-
gustus 1969.

Op zoek naar woonruimte kwam het jonge paar in 
Koedijk terecht. “In Koedijk werden leuke huizen ge-
bouwd. Daar wilden we graag wonen. Het lukte om er 
een huis te kopen. Toen we er pas woonden, werd het 
bedrijf waarvoor ik werkte verplaatst naar Tilburg. We 
wilden helemaal niet verhuizen, we waren erg blij met 
ons huis in Koedijk.”

WerKen bIj ravo

“Ik heb altijd met mijn handen gewerkt, techniek is 
mijn lust en mijn leven. Nadat ik mijn baan opzegde, 
omdat ik niet wilde verhuizen, heb ik een paar jaar 
gewerkt bij Cor Vader. Dat bedrijf bouwde grote zeil-
boten, zogenaamde Victoires.

Na een paar jaar bij Cor Vader ben ik overgestapt naar 
RAVO, een Alkmaars bedrijf dat veegmachines maakt. Ik 
heb daar de meeste tijd als onderhoudsmonteur gewerkt. 

Ik reisde door het hele land om problemen met veeg-
machines op te lossen. Ik maakte vaak lange reistijden 
voor soms relatief kleine klussen.” Ondanks die druk-
ke en tijdrovende baan hield Gerard tijd over voor het 
vele vrijwilligerswerk.

vut

Gerard kon op zijn 62ste gebruik maken van de 
Vut-regeling. Alhoewel hij zijn werk met heel veel 
plezier deed, heeft hij niet lang hoeven nadenken: “Ik 
heb slechts drie weken nodig gehad om te wennen aan 
de nieuwe situatie. Ik heb altijd wat te doen. Naast 
het vrijwilligerswerk mag ik graag sleutelen aan kapot-
te apparatuur. Ik ben altijd lekker aan het studderen. 
Voor vrienden en kennissen knap ik zo nu en dan wel 
eens wat op.” Een kapot apparaat weer werkend krij-
gen vindt Gerard een heerlijke uitdaging.

hobbyclub

Op de vraag hoe Gerard met vrijwilligerswerk in aan-
raking is gekomen vertelt hij: “Jaap Haringhuizen (bij-
naam ‘de postbode’) vroeg me of ik er wat voor voelde 
om kinderen te begeleiden bij de hobbyclub. Die was 
toen gehuisvest in de Sportlaan (beneden bij de brug) 
hier in Koedijk. Een groen gebouwtje dat er nog steeds 
staat. Het leek me wel leuk om mijn technische kennis 
over te dragen aan kinderen en heb toen ja gezegd. Na 
wat verhuizingen is de Hobbyclub uiteindelijk in De 
Rietschoot terecht gekomen. 

De markante Koedijker

Jeu de boules: een heerlijke sport
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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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Ik begeleidde de laatste jaren met name de wat oudere 
kinderen.  Helaas ... De komst van de smartphones, ta-
blets heeft de belangstelling voor de Hobbyclub bij die 
leeftijdsgroep flink doen afnemen. Op het laatst waren 
er nog drie kinderen die actief waren met daarbij drie 
begeleiders. Het is zelfs voorgekomen dat er alleen de 
begeleiders aanwezig waren Uiteindelijk is besloten 
om te stoppen.” Gerard vertelt dat hij nog regelmatig 
mensen tegenkomt die hem herkennen: “Ik heb bij u 
op de Hobbyclub gezeten.” 

“De Hobbyclub voor de jongere kinderen (op de 
maandagmiddag) loopt gelukkig heel goed. Daar zijn 
zelfs wachtlijsten.” 

speeltuInverenIGInG de jeuGdhoeK

Als je als vrijwilliger je inzet, komen er ‘vanzelf ’ nieu-
we uitdagingen op je pad. Gerard herinnert zich dat 
hij, zo’n 42 jaar geleden, met zoontje Gerben in de 
kruiwagen naar de speeltuinvereniging liep. Dat was 
het begin van een lange carrière bij De Jeugdhoek. Hij 
bewaart  goede herinneringen aan die begintijd. “Ver-
geet Theo Kueter niet te noemen, hij is heel belangrijk 
geweest voor de speeltuinvereniging. Ik heb altijd ple-
zierig met hem samengewerkt.”

Gerard heeft in de loop der jaren veel gereedschap 
verzameld. Gereedschap dat hij ook gebruikt bij het 
onderhoud van de speeltuin. Goed onderhoud is van 
groot belang voor de veiligheid van de kinderen die 
er komen spelen. Gerard is het aanspreekpunt voor 
de onderhoudsploeg. Gerard: “Het onderhoud aan 
de toestellen wordt opgetekend in een logboek. Dat 
is voor techneuten niet altijd vanzelfsprekend.  Ik let 
erop dat  het logboek goed wordt bijgehouden.” 

Naast zijn werk als lid van onderhoudsteam is Gerard 
ook bestuurslid  ‘Groen’ bij De Jeugdhoek. “De part-
ners van bestuursleden en vrijwilligers schrikken er 
niet van terug om zo nu en dan een handje te helpen. 
Zo rond  de opening (meestal begin april) is het druk 
en elke helpende hand is er een! Het is een fijne vereni-
ging om voor te werken. Er zijn veel vrijwilligers no-
dig. Dus als een van de lezers zich aangesproken voelt: 
meld je via speeltuindejeugdhoek.nl. Ouders en opa’s 
en oma’s zijn hard nodig op de speeltuin om een oogje 
in het zeil te houden.”

Zonnebloem en lourdes

Gerard heeft zich jaren ingezet voor De Zonnebloem 
en voor  een stichting die zich bezig houdt met de 
organisatie van pelgrimsreizen naar Lourdes. Om de 
pelgrimsreizen voor iedereen bereikbaar te maken ver-
kocht Gerard loten en zamelde hij oud papier in. Met 
die activiteiten is Gerard inmiddels gestopt.

ontspannInG

Een van de manieren om te ontspannen is petanque 
(jeu de boules). Gerard en Truusje spelen het graag  
“Een heerlijke sport” vinden ze beiden. Celeritas, een 
petanquevereniging in Alkmaar, is de club waarbij ze 
aangesloten zijn. Gerard heeft er al verschillende keren 
een prijs gewonnen. In Koedijk ligt bij de speeltuin-
vereniging ook een echte jeu de boules-baan. Die is er 
gekomen op initiatief van Gerard en Truusje. Met zo’n 
12 deelnemers (mannen en vrouwen) wordt er in het 
voorjaar en de zomer op de donderdagmiddagen een 
balletje gegooid. 

De markante Koedijker

“Na drie weken was ik gewend aan de Vut”
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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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nIeuWs huIsartsenpraKtIjK KoedIjK 
Juni 2017 vakantie: Huisart-
senpraktijk Koedijk, de Her-
tog 2 te Koedijk is wegens va-
kantie gesloten van: Maandag 
26 juni t/m vrijdag 30 juni 
2017 Zomervakantie: gesloten 
van: Maandag 14 augustus 
t/m vrijdag 1 september 2017 
De waarneming wordt tijdens 
beide vakantieperiodes verzorgd door Praktijk ‘t Rak, 
Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-5612598

vIsWedstrIjd voor de jeuGd
Hengelsportvereniging Vislust uit Koedijk, organi-
seert op zaterdagmiddag 17 juni een jeugd (t/m 16 jaar) 
viswedstrijd. Inschrijven van 13.00 uur tot 14.00 uur, 
aanvang wedstrijd 14.00 uur. Locatie wedstrijd, SV 
Koedijk, Sportcomplex “De Weydt” Benodigdheden; 
hengel met tuigje en emmer, voor aas wordt gezorgd. 
Tot aan de waterkant. 

54e Gondelvaart: 19-08-2017 
Het bijna zo ver! Vergeet het 
niet: Op 19 augustus 2017 
vindt de 54e Gondelvaart in 
Koedijk plaats! Met heel veel 
plezier en enthousiasme is de 
Gondelvaartvereniging Koe-
dijk gestart met de voorberei-
dingen van de komende edi-
tie. Dit jaar wil de vereniging meer  activiteiten op de 
Kanaaldijk organiseren om de sfeer op de Kanaaldijk 
te verhogen. Zijn er bewoners met leuke ideeën voor 
activiteiten, dan horen wij dat graag!  

Wil je zelf een gondel gaan bouwen, aarzel dan niet 
om dit met vrienden of buren te gaan doen .Het hoeft 
geen grote gondel te zijn, ook hebben ervaren boten-
bouwers aangegeven de nieuwe bouwploegen te willen 
voorzien van tips. Voor het bouwen van een gondel 
krijg je een bepaald budget vergoed voor de kosten. 
Van het budget kun je bij de gondelvaartvereniging de 
basisdecors, en materialen huren. De sleper, dekschuit 
en aggregaat wordt door de vereniging betaald.

Het thema voor de tuinen is sprookjes! Geef je op en 
maak je tuin tot een sprookje. Voor aanmelden: stuur 
een mail naar secretaris@gondelvaartkoedijk.nl Geef 
het adres door van jouw tuin en welk sprookje je hebt 
gekozen. Je kunt je inschrijven als volwassene of als 
kind. 

Koedijk maakt De Gondelvaart  tot een prachtig eve-
nement waar iedere Koedijker heel  trost op kan zijn. 
De Gondelvaartvereniging hoopt op veel support van 
de bewoners op zaterdag 19 augustus. Kijk voor meer 
informatie op onze site: www.gondelvaartkoedijk.nl

toneelverenIGInG de roos
Toneelvereniging De Roos uit Koedijk bestaat volgend 
jaar 150 jaar. In die 150 jaar hebben we met plezier 
mooie, grappige en ontroerende stukken gespeeld. Nu 
zijn we op zoek naar nieuwe leden. Draag je toneel een 
warm hart toe, meld je dan aan als lid. Je hoeft geen 
ervaring te hebben. Heb je dat wel dan is dat natuur-
lijk leuk. De Roos is een gezellige club waar plezier in 
het spelen voorop staat. Er wordt op maandagavond, 
in De Rietschoot, geoefend  De vereniging bestaat uit 
drie onderdelen: toneel voor volwassenen, kinderto-
neel en Sinterklaastoneel. Je kunt je opgeven bij Gerda 
Raat. E: raatje50@hotmail.com. M: 06-37335527

De moeite waard

Foto Henk Wilbrink
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Geweldig resultaat: € 5266,00
Wandelen voor Water
Tekst en foto’s Hans Petit

Vrijdagmiddag 7 april belt Lotus, een meisje dat bij mij in de buurt woont, aan. “We gaan op 14 april 
wandelen voor water, wilt u ons sponsoren”. In heldere bewoordingen legt Lotus uit waar het precies over 
gaat. “Onze school, De Zandloper, gaat wandelen om geld bijeen te brengen voor mensen die niet kunnen 
beschikken over schoon water.” 

Ik wil wel sponsoren maar ik heb geen geld in huis, ik 
beloof dat ik morgen zal pinnen. Lotus: “Dan kom ik 
het morgen aan het einde middag wel halen.” 

Omdat ik vind dat de Coedijcker Ban bij zo’n gebeur-
tenis aanwezig moet zijn heb ik Lotus gevraagd om 
meer informatie. Die geeft ze me: vrijdagmorgen, 14 
april, om 10.00 uur start het programma. Iedereen 
doet mee en Aurora komt de kinderen ‘uitzwaaien’.

Klaar voor de start

Vrijdagmorgen 10.00 uur. Een grijze morgen, het is 
fris, de zon werkt jammer genoeg niet mee. Op het 
schoolplein zit Harmonieorkest Aurora klaar voor een 
uitzwaaiconcert. 

Het schoolplein van Basisschool De Zandloper 
stroomt langzaam vol. Opgewonden stemmen en 
stemmetjes, alle kinderen zijn er klaar voor. De klein-
tjes lopen ongeveer 2 kilometer, de middenbouw 4- en 
de bovenbouw 6 kilometer. 

663 mIljoen mensen

Meester Martijn Cohen vertelt voor het vertrek nog 
eens waarvoor er precies wordt gewandeld. “Voor ons 
is het zo normaal. De kraan even open draaien voor 
een glas water. Maar niet iedereen op deze aarde kan 
zomaar water uit de kraan halen. Een tiende van de 
wereldbevolking, zo’n 663 miljoen mensen, moet uren 
lopen voor hun water. Vaak is dat water ook nog ver-
vuild 

De moeite waard

Terecht heel trots op de opbrengst 
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Stel je eens voor dat er geen veilig water meer uit je 
kraan komt en je uren moet lopen naar een waterbron. 
De vrouwen en kinderen gaan het water meestal ha-
len. Ze moeten daarvoor heel ver lopen. Heen met 
lege flessen en terug met zoveel mogelijk volle flessen. 
Denk je eens in hoe zwaar dat is. Daar komt nog eens 
bij dat die kinderen niet naar school kunnen omdat 
het halen van water veel tijd en energie kost.”

GeZondheId

Meester Martijn vertelt verder over de gevolgen voor 
de gezondheid als er geen schoon drinkwater beschik-
baar is. “760.000 kinderen, jonger dan 5 jaar, sterven 
jaarlijks aan de gevolgen van diarree. Water is een ba-
sisbehoefte om een gezond bestaan op te kunnen bou-
wen. Met goede voorzieningen zoals pijpleidingen, 
waterpompen en regenwateropslagtanks worden de 
kinderen en volwassenen niet meer ziek door het vieze 
water. De kinderen kunnen naar school en de ouders 
naar hun werk.” Daarnaast wordt er voorlichting gege-
ven over goede hygiëne. Duizenden kinderen en hun 
families krijgen zo de kans op een gezonder leven en 
een betere toekomst.

vertreK

Na de toespraak van meester Martijn vertrekken de 
kinderen van De Zandloper met in hun rugzak de ge-
vulde waterflessen. Op die manier ervaren de kinderen 
een beetje wat het is om een eind te lopen met een 
zware last op je rug. Aurora begeleidt de start van de 
wandeltocht. 

het resultaat

De kinderen van De Zandloper hebben een gewel-
dige prestatie geleverd. Met de actie hebben ze maar 
liefst € 5.266,- opgehaald (redactie: op de foto staat 
een ander bedrag, er is later nog geld bij gekomen).  
Dit bedrag wordt door Aqua for All met 80% ver-
hoogd. Dus 1 euro wordt € 1,80. Dat betekent dat  
De Zandloper € 9.479,- heeft ‘verdiend’ voor projec-
ten in Kenia, Oeganda en Tanzania.

sImavI

Simavi organiseert het Wandelen Voor Water-project. 
Simavi is een organisatie die de leefomstandigheden en 
de gezondheid van mensen structureel wil verbeteren 
(simavi.nl). Met de opbrengst van Wandelen voor Wa-
ter verbetert Simavi in Kenia, Oeganda en Tanzania 
de toegang tot schoon drinkwater en veilige toiletten op 
scholen. Simavi leidt in de verschillende landen men-
sen op die de voorzieningen zelf kunnen bouwen en 
onderhouden.

De moeite waard

We komen in de Coedijcker Ban ......!

Het schoolplein van basisschool De Zandloper stroomt langzaam vol
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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

IS JOUW HUID AL SUMMER PROOF? 
ONZE SCHOONHEIDSSPECIALISTEN STAAN VOOR U 

KLAAR MET UITGEBREID HUIDADVIES.
Kom ontspannen! U kunt terecht voor een korte- of uitgebreide 

gezichtsbehandeling, massage, manicure, pedicure en/of lakken.

CitySpa
All People
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Eerste plannen krijgen vorm

500 jaar Grote KerK alKmaar
Inmiddels weten veel inwoners dat in 2018 de Grote Kerk Alkmaar al 500 jaar over stad en land waakt. 
Een zeer goed bezochte en creatieve brainstorm in 2015 vormde de aftrap voor een bijzonder jubileumjaar. 
Inmiddels is de regiegroep flink aan de slag om samen met projectleider Sara Bletz het jubileumjaar in te 
vullen.

een Greep uIt het proGramma

Projectleider Sara Bletz “Een van de hoogtepunten in 
het jubileumjaar is de terugkeer van het beroemde al-
taarstuk van Maerten van Heemskerck. Het Stedelijk 
Museum heeft stevig onderhandeld en het lijkt erop 
dat het werk na vierenhalve eeuw tijdelijk terugkeert 
naar Alkmaar. In 2018 is het vanaf mei zes maanden 
lang te zien daar waar het ooit stond in de Grote Kerk 
Alkmaar.’’

Een ander letterlijk ‘hoogtepunt’ is een vieringplat-
form op grote hoogte. Gerjon Rooker en Rob de Vries 
berekenen de haalbaarheid van dit idee, waardoor 200 
mensen tegelijk vanaf de Grote Kerk van een prachtig 
uitzicht over de stad kunnen genieten. 

Het Stedelijk Museum opent het jubileumjaar met een 
tentoonstelling van internationale allure met werken 

van Van Ruysdael en 
Saenredam. Naast het 
centraal stellen van gro-
te meesters, werken ook 
lokale partners mee aan 
het jubileumjaar. 

taQa 
Theater De Vest presen-
teert een eigen familie-
productie ‘Het myste-
rie van Alkmaar’, Het 
Grafisch Atelier werkt 
in de zomer twee weken 
lang in de kerk, Hori-
zon voert een speciaal 
voor deze gelegenheid 
geschreven musical over 

Maria Tesselschade uit en in december is er de musical 
Scrooge, uitgevoerd door Superstar Productions.

reGIeGroep

De regiegroep bestaat uit Peter Blaauboer (directeur 
TAQA Theater de Vest / Grote Kerk Alkmaar), Anjo 
van der Ven (wethouder Cultuur), Ralph van Soome-
ren (directievoorzitter Rabobank Alkmaar), Rob de 
Vries (architect en bestuurslid Historische Vereniging 
Alkmaar), Gerjon Rooker (directeur Raadhuis creative 
agency), Helen Groves (cultuurondernemer Artiance 
/ eigenaar Bureau Cultuur Hippie) en Gert van Kleef 
(secretaris).  In samenwerking met de vele partners 
maken zij zich hard om de projecten die benoemd zijn 
in de brainstorm ook daadwerkelijk te realiseren.  Tot 
eind juni kunnen er per e-mail nieuwe projecten wor-
den ingediend bij Sara Bletz, sbletz@grotekerk-alk-
maar.nl. 

De moeite waard

Grote Kerk (foto HP)
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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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KnIe- en heup artrose

Door Sander Jacobi, fysiotherapeut

Met een grote regelmaat zie ik in de praktijk men-
sen met knie- en heupartrose. Wat opvalt is dat 
klachten zich voordoen bij een diverse groep pa-
tiënten (vaak boven de 50). Zowel bij mannen als 
bij vrouwen, van weinig actief tot (top)sporter; van 
slank tot overgewicht. Om artrose te begrijpen is 
het belangrijk om te snappen hoe een gewricht er 
uit ziet. Een gewricht is een verbinding tussen 2 
botten. Om de botten te kunnen laten bewegen 
zit er op de gewrichtsvlakken een laagje kraakbeen. 
Kraakbeen heeft een elastisch karakter zodat het de 
krachten die in een gewricht vrij komen kan opvan-
gen. Het oppervlakte van kraakbeen is glad.  

Een belangrijk onderdeel van kraakbeen is water. 
Water zorgt voor de elasticiteit en tijdens bewegen 
wordt water steeds uit het kraakbeen ‘geperst’ en 
bij  het ontlasten weer opgenomen. Als er sprake is 
van artrose van een gewricht gaat het meestal om 
aantasting van het kraakbeenoppervlak. 

Die aantasting kan ontstaan door langdurige over-
belasting, maar ook door een langdurige onderbe-
lasting. Bij overbelasting is er sprake van te hoge 
druk op het kraakbeen over een lange periode. Er 
wordt daardoor teveel water uit het kraakbeen ge-
drukt en te weinig water weer opgenomen. De elas-
ticiteit van het kraakbeen neemt af en er brokkelen 
stukjes kraakbeen af. Bij onderbelasting wordt het 
kraakbeen poreus, vergelijkbaar met droogtescheu-
ren in een fietsband. Klachten die ontstaan bij ar-
trose zijn verschillend. Pijn, stijfheid, instabiliteit 
en zwelling van een gewricht hoor ik veel. Door ge-
richte oefeningen is het mogelijk de knie- of heup-
gewrichten te verbeteren 

complIment voor loKale advIseurs
Voor verzekeraar en consument zijn de plaatselijke fi-
nancieel adviseurs belangrijk. Zij maken het verschil 
bij advies en bij het afhandelen van schade. Die per-
soonlijke aanpak wordt gewaardeerd. Als een van de 
eerste verzekeraars voert Nh1816 al jaren voor haar sa-
menwerkende adviseurs een continu, aselect en onaf-
hankelijk klanttevredenheidsonderzoek uit in samen-
werking met onderzoeksbureau Feeddex. 

Robert van Loon van Feeddex: “Klanttevredenheid 
is een belangrijk onderdeel in de samenwerking van 
Nh1816 met haar adviseurs. Dat zie je terug in de resul-
taten. De adviseurs scoren zeer hoog op persoonlijke 
service na het afsluiten van een verzekering’. De 100 
adviseurs met de hoogste cijfers ontvangen van Nh1816 
een ‘award’. Otterlo Financieel Advies in Koedijk zat 
ook bij deze topkantoren. Zij ontvingen de award met 
de volgende prachtige cijfers:  Schadeafhandeling: 9.1  
Nieuwe verzekering: 8,8

Kasper Otterlo van Otterlo Financieel Advies: “Wij 
hebben onze klanttevredenheidscijfers over 2016 van 
Nh1816 ontvangen. Prachtig! Onze verzekerden be-
danken we allemaal. Hier doen wij het voor en hier 
gaan wij mee door!”

 Cas Verhage, Commercieel Directeur bij Nh1816 : “Als 
adviseur maak je het verschil en als verzekeraar onder-
steun je zo goed mogelijk. Deze combinatie scoort 
met gemiddeld hoge cijfers in zaken als persoonlijke 
service, bereikbaarheid, informatieverstrekking en re-
sultaat. We zijn trots op de samenwerking met lokale 
adviseurs en geloven in hun toegevoegde waarde voor 
de consument.”

De moeite waard

V.l.n.r.: Kasper, Maik (Nh1816), Ivonne, Petra, Leon, Jolan-
da en Marjan
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aanvullInGen en verbeterInGen
In de vorige Coedijcker Ban (mei nummer 39) stond 
in het artikel van Martin Frijters een storende fout. 

Op bladzijde 38 wordt gesproken over gemeenteraads-
verkiezingen, dit moet zijn tweede kamer verkiezingen. 
In de door Martin aangeleverde tekst stond het goed. 
In het bewerkingsproces is het ergens fout gegaan.  
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Beeldbericht

FIetsen
Tekst en foto Jeroen van der Kruijf

De Kanaaldijk in Koedijk, als onderdeel van de West-Friese Omringdijk, is een geliefd parcours voor heel veel 
fietsers. Vooral in de weekends racen ze vaak in groepen over de dijk. Zo hard dat het lijkt alsof ze een uit het pe-
loton ontsnapte renner weer terug willen halen. Soms scheldend tegen andere weggebruikers die zich op hun fiets 
op een wat bescheidener wijze verplaatsen. En  steevast “paaltje, paaltje” schreeuwend bij iedere wegversmalling. 

Naast dit (te) snelle geweld zijn er ook de bijzondere, opvallende fietsen. De fietskar van het ‘dijkijsmeisje’ en bij-
voorbeeld deze bijzondere fiets. Die komt af en toe voorbij  mijn huis. De fiets is gemaakt door een buurjongen. 
Deze fiets is wel zeer speciaal. Die wilde ik u niet onthouden. 

Ik laat de maker zelf aan het woord : “Ik ben Ian, 15 jaar en  kreeg in groep 8 een ‘Beach Cruiser’. Eigenlijk wilde 
ik altijd een chopperfiets, maar dat kwam er niet van .Nu zit ik op de Viaan in de derde klas en kreeg ik de kans 
om mijn fiets te verbouwen .Ik heb die fiets helemaal uit elkaar geslepen. Ik keek heel goed op internet hoe de 
chopperfietsen in elkaar zitten en deed dat na. 

Halverwege het verbouwingsproces ben ik naar Wiko staalbouw gegaan. Daar heb ik de fiets af gemaakt.”  Zo zie 
je maar weer dat er zeer inventieve jongeren in Koedijk wonen.



18

Ondernemer van de maand
“Mijn werk is mijn passie, mijn hobby” 

loonbedrIjF b. Genee
Door Marijke de Jong, foto’s Hans Petit

Bouke Genee, een vriendelijke en bescheiden Koedijker, geboren in 1958 aan de Kanaaldijk 25 is een te-
vreden mens met heel veel plezier in zijn werk. De vader van Bouke begon in 1949 als loonploeger, destijds 
nog met behulp van paarden. 

Al op 16-jarige leeftijd hielp Bouke mee in het bedrijf 
van zijn vader. Later verhuisde het gezin naar de Ka-
naaldijk  20 waar het huidige loonbedrijf werd gestart. 

In 1974 werd de bouw van de grote schuur aan het begin 
van de Achtergraft gerealiseerd en in 1989 nam Bouke 
het bedrijf over van zijn vader. Het project was klaar 
toen in het jaar 2000 het woonhuis werd opgeleverd. 
Een fijne woning waar Bouke, echtgenote Helma, zoon 
Thom (16) en dochter Angél (14) met plezier wonen en 
waar er rondom het huis voldoende ruimte is voor hun 
lieve pony. 

Geestmerambacht

Het Geestmerambacht is de grootste opdrachtgever 
van Bouke die ook Staatsbosbeheer tot zijn klanten 
mag rekenen. Hij is meestal op de tractor te vinden in 
dat prachtige recreatiegebied, waar ik ‘m ook weleens 
tegenkom tijdens zijn dagelijkse wandelrondje met 
Helma. Bouke is verantwoordelijk voor ‘t maaien en 
afvoeren van ‘t gras in en om het gebied. Dat is een 
enorme klus. Boukes eigen visie hierover: “Je moet een 
grote klus niet in één keer af willen hebben. Ik knip 
zo’n klus in stukken en werk het dan eerst helemaal af 
dus inclusief het afvoeren. 

Bouke: “Het is een pracht vak, de vrijheid, het aannemen en uitvoeren van klussen en altijd lekker buiten in de natuur.”
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Ondernemer van de maand
Dan heb je het beste overzicht en de minste stress.”  
Bouke zorgt ook voor het omspitten van land, het rei-
nigen van de sloten en opknijpen van het riet. Daar-
voor heeft hij een aantal machines in gebruik, te weten:  
5 tractoren, een kieper, grasmaaiers voor het snijden 
van gras, klepelmaaiers die het gras, indien nodig, 
verpulveren, spit- en zaaimachines en een rotorfräser. 
Wellicht ben ik er nog een paar vergeten te noemen.

Een loonbedrijf beschikt over gespecialiseerde machi-
nes die tegen betaling ter beschikking worden gesteld. 
Een wat kleiner boerenbedrijf bijv. hoeft dan zelf geen 
kostbare, specialistische landbouwmachines aan te 
schaffen.

eenmansZaaK

Daarnaast doet Bouke ook klussen voor boeren, tuin-
ders en particulieren. Denk daarbij aan het uitgraven 
van bouwputten, grond- en mesttransport, hooipersen 
en afgraven van bijv. een tuin. “Ik heb een eenmans-
zaak maar voor de grotere klussen huur ik ZZP-ers in” 
aldus Bouke. Echtgenote Helma staat hem bij voor 
wat betreft de administratieve werkzaamheden en 
heeft daarnaast nog een deeltijdbaan bij Woningbouw-
vereniging Langedijk. 

dIGIbeet

In de wereld van de moderne, digitale techniek, voelt Bou-
ke zich niet zo thuis. Woorden als sms-en, mailen, compu-
ter, website enz. komen niet voor in zijn vocabulaire. 

“Ik ben meer een mannetje van de techniek en niet 
zo handig met elektronische apparatuur.” Het vol-
gende voorval bewijst dat die onhandigheid wel wat 
ver gaat. Op een dag was hij al vroeg met de combine 
(maaidorser) in de weer omdat er een storing was aan 
de graantank. Nadat hij wat laswerk had verricht en 
weer met frisse moed aan de gang wilde gaan, kwam er 
plots een klant op de treeplank staan. “Waarom bel je 
niet even van te voren?” vroeg Bouke enigszins geïrri-
teerd, waarop de klant antwoordde dat hij wel degelijk 
menigmaal had geprobeerd te bellen. Ze vonden het 
mobieltje geheel verpulverd terug in de graantank…... 

vrIjheId

Voor Bouke is zijn werk tevens zijn hobby. “Het is een 
pracht vak, de vrijheid, het aannemen en uitvoeren van 
klussen en altijd lekker buiten in de natuur.” Die vrij-
heid wordt overigens wel steeds meer beperkt omdat er 
meer regeltjes bijkomen i.v.m. de veiligheid. “Elke dag 
is weer anders, dit vak heeft een sterk wisselend karak-
ter. Ik ben ook veel aan het sleutelen en mag graag zo 
nu en dan een nieuw machientje kopen. Ik ben geen 
vakantieganger, ik woon en leef heel plezierig in het 
prachtige Koedijk. Een enkele keer doen we weleens 
een weekje Turkije of Egypte met het gezin, dat is het.”

Een opvolger voor het bedrijf heeft Bouke niet in huis: 
“Helaas hebben mijn kinderen andere plannen en dus 
geen interesse. Het is dan einde bedrijf wanneer ik 
stop.”      

Drie van de vijf tractoren ...
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Voorbereiding Gondelvaart gestart door B®ouwgroep

meedoen Is belanGrIjKer dan WInnen!
Door Rob Westhof, foto’s aangeleverd

Begin mei, als de lentebloemen het al weer een beetje gehad hebben, begint bij een aantal dorpelingen het 
gondelvirus weer toe te slaan. De eerste plannen worden gesmeed met als doel een project neer te zetten die 
op dé avond vele oohs en aahs, uit de monden van de vele duizenden toeschouwers op de dijk, ten gehore 
zal brengen.

Martijn Slikker is één van die Koedijkers. In 1987 ge-
start met een jeugdvriendengroep. Onze eerste boot 
heette ‘Graffiti’. Die kwam op dezelfde manier tot 
stand zoals we het nu nog steeds doen. Eerst een brain-
stormsessie en dan bepalen we met de groep, die nu  22 
deelnemers groot is, het onderwerp. 

In het begin bouwde men niet op het kanaal maar ach-
ter de dijk. De boten moesten omvaren via Schoorl-
dam om daar door de sluis in het kanaal te komen. Dat 
heeft onze bouwgroep niet meer meegemaakt.

botenbouWvIrus

De naam van de club is in de loop der jaren gewijzigd 
van Bouwgroep M.Slikker naar B®ouwgroep. “En dat 
heeft niets met het brouwen van bier te maken maar 
alles met het bouwen en brouwen van ideeën voor 
onze gondel. Het brainstormen dus. Er zijn groepsle-
den die echt van ver komen. Uit Weert bijvoorbeeld. 
En Jacquelien Lammerschaag (uit Koedijk red.), zij 
ontmoette tijdens een vakantie in Australië Hans Gie-
sendorf uit Numansdorp. Die heeft ze ook enthousiast 
kunnen krijgen om mee te bouwen aan een gondel. 

Met hart en ziel

“En dat heeft niets met het brouwen van bier te maken maar alles met het bouwen en brouwen van ideeën voor onze gondel”. 
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Inmiddels doet Hans al weer vijftien jaar met plezier 
mee. Want als je het botenbouwvirus te pakken hebt 
dan laat het je nooit meer los.”

Geld 
“Voor het bouwen van een gondel krijgen we van de 
gondelvaartvereniging de dekschuiten en een aggregaat 
ter beschikking. Verder kunnen we putten uit een gro-
te voorraad decorstukken die we uiteraard aanpassen 
aan het gekozen onderwerp. Ook hebben we materiaal 
in eigen beheer. En er wordt ook veel bijgekocht. Jaar-
lijks  stoppen we  € 50.- per persoon in een pot waar 
we tijdens de bouwdagen ons eten en drinken van be-
talen. De T-shirts die we op de gondelavond dragen, 
worden hier ook uit betaald. Verder hebben we geen 
sponsoren. Dus onze hobby kost geld.”

losse pols

“Als we een thema hebben gekozen, dan  start de bouw 
op de zolder bij Lammerschaag. Dit is een ruime boer-
derijzolder, maar het blijft altijd opletten. Vooral dat 
we de decorstukken niet te groot maken zodat ze nog  
wel door de deur naar buiten kunnen. We werken de 
eerste tijd op de maandag-, woensdag- en vrijdagavon-
den. De laatste weken voor de afvaart wordt het wat 
intensiever en zijn we elke avond bezig. Iedereen komt  
wanneer hij kan. Er is altijd wel een vaste groep van 
zes man aanwezig. Ik bepaal verder het verloop van 
de bouw. Vaak wordt nog ter plekke bedacht waar een 
raam of deur moet komen. Veel gaat vanuit de losse 
pols dus. Daar zijn we goed in.”

pontons

“Als ik terug kijk dan vind ik dat  een aantal thema’s er 
wel uitspringt. De biertender. Dit was een variatie op 
de toen bekende bierreclame van de skileraar:  “Bier-
tje !” Een groot glas werd volgetapt, kantelde en werd 
weer gevuld. Eén van mijn favorieten, maar viel niet in 
de prijzen. Ook de Chinese muur over drie dekschui-
ten was grandioos. Verder ook Venetië, de Kameleon 
en de Kaasmarkt. Allemaal gondels waar ik met veel 
plezier op terug kijk. Voor een enorme Chinese draak 
heb ik ooit  pontons geregeld, omdat de dekschuiten 
qua afmetingen niet toereikend waren. Volgens de 
commissie zou dat nooit lukken, maar ik heb het laten 
zien. De botenbouwcommissie heeft overigens wel in-
vloed op de onderwerpen. 

Het is één keer voorgekomen dat er twee gondels wa-
ren met hetzelfde onderwerp.  Dat was toen bij de 
commissie aan de aandacht ontsnapt.”

jeuGd

“Over de hele linie neemt de animo voor het bouwen 
weer toe. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld weer drie jeugd-
groepen en dat is toch hoopgevend voor de toekomst.  
Verder vind ik dat er meer moet worden georganiseerd  
rondom de gondelvaart. Meer entertainment op het 
water bijvoorbeeld. Een demonstratie fly-borden, een 
drakenbootrace. Noem maar op. Op die manier maak 
je het nog aantrekkelijker voor het publiek. Dit jaar 
wordt de vaarrichting ook weer omgedraaid. We star-
ten dus weer vanaf het noorden, nabij het Vlasgat. De 
afgelopen jaren hebben we gezien dat het publiek zich 
op een paar plekken concentreerde en door de vaar-
richting om te draaien hopen we dat het publiek zich 
vanaf de noordkant meer gaat spreiden. Als je op een 
gondel zit en je ziet op de dijk weinig publiek dan is 
dat geen leuk gezicht. Je doet het toch voor de waar-
dering van het publiek. Geloof me, applaus is belang-
rijker dan het winnen van een prijs.’ ‘Ik hoop nog vele 
jaren met plezier mee te kunnen doen aan de Gondel-
vaart. Het is toch een uniek gebeuren voor een klein 
dorp zoals Koedijk. In Nederland is er verder geen 
dorp of stad die ons op dit gebied naar de kroon kan 
steken. Daar ben ik reuzetrots op! Voor uw agenda: 
Gondelvaart Koedijk, 19 augustus 2017. Afvaart vanaf 
het Vlasgat om 21.00 uur.”

Met hart en ziel

De dekschuiten waren te klein voor de enorme Chinese draak
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aGenda de rIetschoot

rabobanK FIetssponsortocht 2017
Rabobank organiseert de Rabobank Fietssponsor-
tocht: een sportief evenement waarmee zij willen 
laten zien dat zij het verenigingsleven in de breedte 
een warm hart toedragen. In 2017 vindt de tocht 
plaats op zaterdag 10 juni en De Rietschoot doet 
mee! Wil jij gezellig meefietsen en De Rietschoot 
steunen? Geef je op via info@rietschoot.nl 

buItenspeeldaG KoedIjK

Op 14 juni 2017 van 13.30 tot 16.30 uur wordt de 
jaarlijkse buitenspeeldag gehouden. Nickelodeon 
gaat op zwart en overal in het land worden activitei-
ten georganiseerd. Het grasveld naast De Rietschoot 
is op buitenspeeldag omgetoverd tot een prachtig 
jungle-terrein waar alle basisschoolkinderen uit 
Koedijk mogen komen spelen, ravotten en plezier 
hebben. In de Koedijk-jungle kun je van alles doen 
zoals liaanhangen, moerasspringen, jutezaklopen en 
nog veel meer! De dag wordt georganiseerd door de 
1ejaars SMD stagiaires van het Horizon College in 
Alkmaar onder begeleiding van De Rietschoot. 

3e buurtvolleybaltoernooI KoedIjK

Vorig jaar was een groot succes: het Buurtvolley-
baltoernooi. Laten we het dit jaar evenaren, of nog 
liever overtreffen. Kom zaterdag 15 juli van 14.00 
tot 17.00 uur voor het 3e Buurtvolleybaltoernooi 
op het grasveld naast De Rietschoot. Voor € 5 p.p. 
krijg je gezelligheid, plezier, concurrerende sportivi-
teit én een overheerlijke hamburger. Iedereen vanaf 
14 jaar met een team van minimaal 6 personen kan 
zich opgeven bij Anouk van Hinte (06 – 44 76 25 
50) of Viola Kok (06 – 81 33 38 30).

schaaKInloop

Wil je 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!

KluscaFé KoedIjK

Wat doet u met een kapot apparaat, fiets of kleding, 
houten meubeltje? “Weggooien, want een nieuwe 
is goedkoper dan laten repareren.” Dat is zonde en 
onnodig, niet alleen van het geld, maar ook van 
de  belasting van het milieu. Op zaterdag 10 juni 
en 8 juli tussen 14 en16 uur vrijwilligers klaar om u 
te helpen met repareren. De reparaties zijn gratis, 
eventuele onderdelen moet u zelf aanschaffen. 

samen eten In de rIetschoot

Op dinsdag 13 en 27 juni geniet voor € 7,50 genie-
ten van een driegangenmenu. Op beide avonden 
begint het diner om 18 uur. S.v.p. vooraf aanmelden 
bij de bar bij één van de medewerkers, via telefoon 
072 – 561 55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl. 
Menu 13/6: Kipkerrie salade met toast brood, Oosterse 
roerbakschotel, Zomerijs. Menu 27/6 Broccolisoep met 
Komijnekaas, Frietjes, heerlijke Zomersla, Kippen-
poot, Luchtig toetje. Zomerstop in juli en augustus! 

Agenda’s De Rietschoot en De Hofstaete
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dIsco voor mensen met én Zonder beperKInG

Zomerstop voor de disco in De Rietschoot. ( De 
laatste disco was op zaterdag 27 mei.) Zet alvast in 
de agenda: zaterdag 30 september van 19 tot 23 uur: 
Nazomeren, Dansen, springen, meezingen op de 
muziek van DJ Davidoff. Entree € 2,50. Begeleiders 
hebben gratis toegang. Inf0 info@rietschoot.nl 

enerGIecaFé KoedIjK 
Zaterdag 10 juni en 8 juli tussen 15.30 – 17.30 uur 
zitten deskundigen op het gebied van energie voor u 
klaar in het EnergieCafé. Belangstelling voor duur-
zame energie? Dan bent u elke 2e zaterdag van de 
maand welkom in het EnergieCafé om met elkaar 
van gedachten te wisselen en informatie en kennis 
te delen over de mogelijkheden van duurzame ener-
gie in Koedijk. Meer weten? alkmaar-energie.nl!

aGenda de hoFstaete

uItverKoop marIon mode

Veel senioren hebben moeite om kleding te kopen 
die aansluit op hun leeftijd. Ze willen geen suffe 
kleding, maar ook niet te hip. Zaterdag 3 juni komt 
Marion Mode naar De Hofstaete met modieuze,  
vlotte kleding voor de senioren van nu. Ook toe 
aan een nieuwe garderobe voor lage prijzen? Kom 
dan naar de uitverkoop van Marion Mode.

Klaverjassen

Kom langs en leg vanaf 13.30 uur een kaartje op de 
woensdagmiddag. Kosten: € 2,50. Voor meer info 
G. Potkamp: 072- 5621556.

Koersbal

Koersbal lijkt veel op jeu de boules maar er zijn 
belangrijke verschillen: het is een binnenspel, de 
ballen zijn minder zwaar en moeten worden gerold 
dus niet geworpen. Iedereen kan het leren  u bent 
welkom op de dinsdagmiddag van 13.45 – 15.45 uur 
in De Hofstaete. Kosten: € 1,75 (incl. koffie of thee)

samen eten In de hoFstaete

In De Hofstaete wordt op alle doordeweekse dagen 
een gezond driegangenmenu. In de zomerstop, de 
maanden juli en augustus, worden op drie dagen 
geleverd. Voor slechts € 7,50 per maaltijd wordt een 
aangeboden. Vaste deelnemers krijgen op vertoon 
van de Alkmaarpas 10% korting 

samen KoFFIeleuten

Alleen is ook maar alleen. Samen is gezelliger. Kom 
koffie drinken op de maandagochtend van 10.15 – 
11.15 uur. Of kom gezellig koffieleuten en kletsen 
met een heerlijk stukje gebak op de woensdagoch-
tend van 10-11uur. (€ 2,50 voor koffie en gebak).

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 8 
en 22 juni, 6 en 20 juli van 14.00 – 16.00 uur. 

spel- en borrelmIddaG In de hoFstaete

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag? Kom vrij-
dag 16 juni vanaf 14.30 u.

creatIeve mIddaG In de hoFstaete

Kom gezellig meedoen op de creatieve middag in 
De Hofstaete. Van breien, houtbewerken tot schil-
deren. Maandagmiddag 19 en 26 juni, 10 en 24 juli 
van 14.00 – 16.00 uur..

bonte avond

Het sluit- en spektakelstuk van het seizoen: de be-
faamde bonte avond in De Hofstaete. Al maanden 
is men bezig met het bedenken van leuke stukjes, 
oefenen van liedjes of teksten, bij elkaar zoeken van 
kostuums. Zin in een gezellige avond, of wilt u stra-
len op het podium? Kom vrijdag 30 juni vanaf 19.30 
u naar de bonte avond. Reserveer een stoel of geef u 
op voor een optreden: wspdehofstaete@gmail.com.

Agenda’s De Rietschoot en De Hofstaete
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Burgemeester Bruinooge enthousiast over initiatief

hoFstaete: Gouden daGen locatIe
Door Luciënne van der Stouwe

Senioren Wijksteunpunt De Hofstaete is op 1 mei door burgemeester Piet Bruinooge officieel in gebruik 
genomen als nieuwe locatie van Gouden Dagen. Gouden Dagen is een inspirerend initiatief dat extra aan-
dacht schenkt aan ouderen en er alles aan doet om speciale, individuele wensen uit te laten komen. 

burGemeester

De toespraak van burgemeester Bruinooge bij de of-
ficiële opening was inspirerend. De burgemeester 
benadrukte het belang van een initiatief als  Gouden 
Dagen. Na zijn speech onthulde hij twee informatie-
borden die vanaf 1 mei de ingang van De Hofstaete 
opsieren.

op de KoFFIe bIj de burGemeester

Elles Dekker activiteitenbegeleidster bij De Hofstaete 
bedankte de burgemeester voor zijn hartelijke woor-
den en nam meteen de gelegenheid te baat: 

Elles regelde voor de bewoners van De Hofstaete een 
koffie-afspraak -met de burgemeester op het gemeen-
tehuis 

openInGsFeest

Het thema van het openingsfeest in de Hofstaete was 
geheel in stijl van de Gouden Dagen, namelijk ‘goud’. 
Veel aanwezigen waren daarom in glanzend goud ge-
kleed. De burgemeester nam alle tijd voor een praatje 
en ging met ieder die dat wilde op de foto. Als laatste 
officiële handeling reikte de burgemeester een paar 
mooie prijzen uit.

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

De Burgemeester onthulde twee informatieborden die de ingang van De Hofstaete opsieren (foto Hans Petit)
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Een prijs was er onder andere voor de 93-jarige me-
vrouw Ruyper. Ze kreeg de prijs voor haar fraaie gou-
den outfit.

de eerste Wens

De eerste (ingezonden) wens, van mevrouw Poelstra, 
ging over het nieuwe strand tussen Camperduin en Pet-
ten. Ze zou die graag willen bezoeken om met eigen 
ogen te kunnen zien hoe prachtig het is geworden. 

Gouden Dagen Alkmaar-Noord gaat deze wens ver-
vullen. Het belooft voor mevrouw Poelstra een on-
vergetelijke stranddag te worden. Heeft u een wens 
of kent u een oudere met een bijzondere wens, dan 
maakt u deze kenbaar door de ingevulde wenskaart 
op te hangen in de wensboom op Daalmeereiland, via 
de website goudendagen.nl of via e-mail goudenda-
genalkmaarnoord@gmail.com. Foto’s van het feest vindt 
u op rietschoot.nl en op coedijckerban.nl.

Gouden daGen nederland
Gouden Dagen Nederland maakt zich  hard voor de 
kwaliteit van leven van ouderen. Want juist ouderen 
hebben te maken met verliezen die onomkeerbaar zijn. 
Als je niet meer mobiel bent, je gezondheid slechter 
wordt en/of veel mensen om je heen hebt verloren, 
worden mooie momenten zeldzaam. Aandacht is het 
sleutelwoord in de aanpak van Gouden Dagen Neder-
land… opdat iemand zich gezien en gehoord voelt.

Het aantal ouderen in Nederland groeit en meer ou-
deren blijven langer zelfstandig thuis wonen. De zelf-
redzaamheid wordt minder, de zorg die ze krijgen is 
beperkt en mogelijkheden om zelf actief te blijven zijn 

niet altijd voorhanden. In het drukke dagelijks leven is 
de tijd om naar elkaar om te zien beperkt en soms is 
het ook moeilijk in te schatten of iemand zit te wach-
ten op wat extra aandacht. Maar we hebben het alle-
maal nodig. En aandacht helpt… helemaal als je een 
dagje ouder wordt en belangrijke mensen om je heen 
wegvallen

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

Mevrouw Ruyper kreeg een  prijs voor haar fraaie gouden outfit (foto Luciënne van der Stouwe)
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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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Van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september

jol KoedIjK
Zoals elk jaar is er aan het einde van de vakantie weer een heus festijn op de Achtergraft. Vanaf maandag 
28 augustus kunnen de kinderen weer een week lang de mooiste hutten bouwen voor maar € 0,50 per dag. 
De inschrijvingen zijn al een tijdje open, dus schrijf je nog snel in! 

InschrIjven

Vorig jaar bereikte JOL Koedijk voor het eerst 
het maximum aantal inschrijvingen. Er kun-
nen niet meer dan 250 kinderen mee doen. 
Dus schrijf je nog snel in. Dit kan via de site, 
door op het knopje ‘inschrijven’ te drukken. 
Tijdens de JOL zelf kan niet meer worden in-
geschreven dus doe het echt van te voren.

vrIjWIllIGer Worden

Ben jij 14 jaar of ouder en denk je nu: ‘Dit vind 
ik leuk! Ik wil ook mee helpen als vrijwilliger.’ 
JOL Koedijk is altijd op zoek naar enthousias-
te vrijwilligers die het team willen komen ver-
sterken. Als jij dus een dagje, of liever nog een 
week lang, kinderen wil ondersteunen bij het 
maken van de mooiste hutten? En ben jij ook 
enthousiast? Dan is de JOL Koedijk op zoek 
naar jou! Ben jij in de week van 28 augustus tot 
en met 1 september beschikbaar en vind jij het 
leuk om de JOL tot een knallend succes te maken, meld je dan nu aan op de website!

extra InFormatIe

Extra informatie kun je vinden op de site: www.jolkoedijk.nl en de facebookpagina: facebook.com/jolkoedijk. 
Hier kunt je ook leuke foto’s zien en tijdens de JOL zullen hier dagelijks updates langskomen. Heb je verder 
nog  vragen of opmerkingen, mail naar jolkoedijk@gmail.com. Je kunt ook een berichtje sturen via facebook.  
De foto’s hieronder zijn uit 2013 en komen van de JOL website, fotograaf onbekend

Maandag
28 Augustus

09:15-09:30
9:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:30

Opening
Timmeren
Lunchpauze thuis
Timmeren

Dinsdag
29 Augustus

09:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:30
18:30-20:00

Timmeren
Lunchpauze thuis
Timmeren
Verrassingsavond

Woensdag
30 Augustus

10:30-14:00 Speciale dag

Donderdag
31 Augustus

09:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:30

Timmeren
Lunchpauze thuis
Timmeren+waterspelen

Vrijdag
1 September

09:30-13:00
19:00-21:00
21:00

Timmeren + workshops
Bonte avond
Vreugde vuur

De moeite waard
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Koedijk de mooiste locatie om te starten

Klaar mee loop mee
Door Hans Petit

Jolanda Huiting organiseert wandelingen vanuit drie verschillende plekken in Alkmaar: De Mare, Hoef-
plan en Koedijk. Iedereen die graag samen met anderen wandelt is van harte welkom.

Jolanda vertelt over haar leven van vóór de wandel-
tochten. “Ik wil er niet teveel over uitweiden maar ik 
heb een behoorlijk heftige periode achter de rug In 
1999 overleed mijn lieve vader plotseling. Mijn vader 
was mijn steun en toeverlaat. Het kostte me veel moei-
te om het verlies een plaatsje te geven en eigenlijk doet 
het nog steeds pijn. Het lukte me na verloop van tijd 
om de draad weer een beetje op te pakken. Ik trouwde, 
reisde met mijn partner door Australië en bleek, toen 
we weer terug in Nederland waren, in verwachting 

van mijn prachtige dochter Merel. Toen Merel 7 jaar 
was werd ik erg ziek. Chemokuren, haarverlies ... niets 
bleef me bespaard. Ik herstelde maar bleef en blijf wel 
afhankelijk van medicijnen die een grote invloed op 
mijn lijf (overgewicht) en leven hebben. Daarnaast was 
mijn woonomgeving verre van ideaal.

als de nood het hooGst Is

“Ik had de pech dat een van mijn buren vrijwel conti-
nue geluidsoverlast veroorzaakte. 

Mag ik me even voorstellen ...

Jolanda: Ik richt een wandelclub op, dat is bereikbaar voor iedereen en bovendien goed voor lijf en leden (foto Hans Petit).
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Niets hielp om de luidruchtige buurman op andere ge-
dachten te brengen. Ik kan je verzekeren dat zoiets niet 
bepaald bevorderlijk is voor je gemoedsrust. Slecht sla-
pen en veel irritatie met als gevolg dat er niets uit mijn 
handen kwam. De woningbouwvereniging bood me 
uiteindelijk een klein maar heerlijk huis in Hoefplan 
aan. Het huis ligt vlak naast het wijkcentrum De Al-
kenhorst.  

Die verhuizing betekende de ommekeer. Ik wilde weer 
wat aanpakken, er weer bij horen, belangrijk zijn voor 
andere mensen! Ik ben toen bij Bewonersonderneming 
De Alkenhorst aan de slag gegaan als gastvrouw.” 

Maar dat was het toch nog niet helemaal. Jolanda 
wilde iets meer voor anderen betekenen. “Er weer toe 
doen” zoals Jolanda dat zelf noemt.

eureKa

Op een ochtend, onder de douche, wist Jolanda het 
ineens. “Na drie jaar lusteloos op de bank, was ik er 
helemaal klaar mee. Klaar met mijn manier van leven, 
klaar met mijn overgewicht. Ik moet gaan wandelen. 
Het móét ... de deur uit ... en lopen. Via Facebook 
startte ik in Alkmaar de wandelgroep Klaar mee-Loop 
mee.” 

Jolanda zocht contact met voorzitter van bewonerson-
derneming De Alkenhorst, Martien de Bruijn. “Mar-
tien was enthousiast. Hij heeft me enorm geholpen bij 
de uitwerking van mijn plannen” vertelt Jolanda.

Wandelclub Klaar mee loop mee

Van het begin af aan is de wandelclub in Hoefplan 
goed ontvangen: “Er deden meteen al veel mensen 
mee. En deelnemers blijven terugkomen. Er ontstaan  
vriendschappen.” Zo hoorde Jolanda van deelnemers 
dat ze samen naar musea gaan. 

Deelnemers betalen per wandeling € 1,50. “Dat bedrag 
gaat voor een deel naar het wijkcentrum. Voor een deel 
is het een bijdrage in de kosten. Kosten die ik maak 
voor de organisatie. Zoals bijvoorbeeld de website.”

WandelbeGeleIders

Jolanda begeleidde de wandelingen aanvankelijk in 
haar eentje. Inmiddels zijn er vier wandelbegeleiders. 

Bernadette, Bibi, Laurens en Jolanda stippelen routes 
uit en lopen mee. Dat is ook wel nodig als je je reali-
seert dat er inmiddels 250 mensen hebben meegedaan.

aFstanden

Of je nu geoefend loper of beginner bent, iedereen 
is van harte welkom. Er worden verschillende routes 
uitgezet, kort en lang. Een deelnemer bepaalt zelf de 
lengte van de wandeling. Bij iedere wandelgroep zijn 
in principe twee wandelbegeleiders aanwezig, een voor 
de korte en een voor de langere afstand.

KoedIjK

Het wandelinitiatief van Jolanda is ook in de wijk 
De Mare en in Koedijk van start gegaan. “Koedijk 
heeft van de wandellocaties veruit het mooiste start-
punt. Met letterlijk een paar stappen wandel je in een 
prachtige omgeving. Er zijn nog weinig Koedijkers die 
meelopen, het zou leuk zijn als er zich paar zouden 
aanmelden.” Meedoen is niet wijkgebonden, je kunt 
starten op het vertrekpunt van je keuze.

Waar en Wanneer (vertreKpunten)
Kijk op de website klaar-mee-loop-mee.nl voor meer 
informatie en schrijf je in 
• Hoefplan (De Alkenhorst):maandag 09.30 u , 

dinsdag 19.00 u, zaterdag 10.00 uur
• Mare (Mare Nostrum) vrijdag 9.30 u
• Koedijk (De Rietschoot) woensdag 9.30 u

Mag ik me even voorstellen ...

Wandelclub Koedijk (foto aangeleverd)
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De maand van Petrus en Paulus

junI
Door  Hans Faddegon

Zondag 4 juni is het Pinksteren, 29 juni Pieterdag en  30 juni Paulusdag. De vraag is  wat die drie dagen 
met elkaar te maken hebben? 

We kijken eerst naar  Pasen. Pasen wijst op het bewust 
worden dat het leven een doel heeft. Daarna volgen de 
dagen van het nadenken over deze ontdekte kennis. En 
dan volgt tenslotte als eindfeest Pinksteren. Het feest 
van het bereikte levensdoel. 

evanGelIes

In de Bijbel zijn vier Evangelies. Vier, want het getal 
vier is het symbool van de levensweg. Het woord Evan-
gelie betekent Goede Boodschap. En daarna volgt het 
bijbeldeel Handelingen. Dat staat als eenheid tegen-
over deze vier Evangelies. Handelingen begint dan ook 

met de beschrijving van Pinksteren als beeld van het 
bereikbare levensdoel. En dan volgt het verhaal over de 
verkondiging van de Goede Boodschap aan de mensen 
in het Romeinse Rijk. En dat heeft tot op vandaag een 
grote invloed op de menselijke religie en cultuur ge-
kregen. Ook hier in Nederland. 

hooFdpersonen

De twee hoofdpersonen in het verkondigen van de 
boodschap waren Paulus en Petrus. De naam Petrus 
is verbasterd tot Pieter en Peter. Zijn  naam betekent 
Rots en Doorbraak. 

Cultuur

Rome
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Daarom speelt Petrus in de vier Evangelies een belang-
rijke rol bij het doorbreken van het eenzijdige, aards-
gerichte leven. En het gaan staan op de vaste rots van 
de boodschap. Vanaf Pinksteren is hij ook druk bezig 
met het vertellen van zijn ervaringen. Die gaan dan 
over het levensdoel.  De naam Paulus is oorspronkelijk 
de naam Saul. Zo heet hij als er nog veel weerstand en 
verzet is tegen de Bijbelse boodschap. En hij is het er 
ook niet mee eens, zodat hij ijverig meehelpt met het 
verzet tegen de boodschap. Maar dan, als hij op weg is 
naar Damascus om daar mee te helpen met verzet te-
gen de boodschap, daalt er plotseling een hemels licht 
op hem neer. Hij valt op de grond, en hij hoort Jezus 
die hem vanuit de hemel vraagt: Saul waarom vervolg 
je mij? Door die belevenis komt Saul tot inkeer en gaat 
juist meewerken aan de verspreiding van de Bijbelse 
boodschap. Hierbij valt het op dat zijn oorspronkelijke 
naam Saul, levensvraag betekent. Want nu wordt er 
verteld dat hij voortaan Paul wordt genoemd. De letter 
P is in de Bijbelse taal het symbool van het inzicht. Zo 
betekent de naam Paul dat hij gaat nadenken over de 
betekenis van het leven. 

heIlIG

Petrus en Paulus zijn de hoofdpersonen in de ver-
spreiding van de boodschap. En later worden ze in de 
Christelijke religie Heilig genoemd. Heilig betekent 
hersteld, heel geworden. Kortom: een echt mens ge-
worden. Het woord Heilig is via de Franse taal bij ons 
het woord Sint geworden. Denk bijvoorbeeld maar 
aan de naam Sinterklaas. En zo treffen we de namen 
van Petrus en Paulus ook vaak aan als Sint-Pieter, en 
Sint-Paul.

Invbloed

Beide personen hebben tot op vandaag een grote in-
vloed op de cultuur en de religie. Daarom is het ook 
goed herkenbaar dat hun namen in de stad Rome een 
belangrijke plaats hebben. Want hun laatste verblijf-
plaats in het Romeinse Rijk was in Rome. Beiden wer-
den op bevel van keizer Nero gedood. Petrus werd ge-
kruisigd en Paulus werd onthoofd. Dat gebeurde toen 
op 29 juni. We moeten daarbij weten  dat in die eerste 
eeuw het Romeinse Rijk zich nog zeer tegen het vroege 
Christendom verzette. Pas in de vierde eeuw besloot de 
Romeinse keizer keizer  Constantijn om het Christen-
dom tot staatsreligie te bepalen. 

Petrus kreeg 29 juni als herdenkingsdag en Paulus 30 
juni. Petrus was de eerste Paus in Rome. Dat was toen 
uiteraard een levensgevaarlijke taak. De naam Paus is 
een verbastering van het Griekse en Latijnse woord 
Pappa. Zo zouden we nu dus ook kunnen zeggen dat 
de Paus de Vader van de Katholieke Kerk is.

basIlIeK

De belangrijkste kerk in het Vaticaan in Rome is de 
Sint-Pieter Basilica. Het woord Basilica is een klassie-
ke naam voor een bepaald type (kerk)gebouw. Ook 
Paulus heeft een historische Basiliek in Rome, de Sint-
Paulus-buiten-de-Muren. Deze kerk staat bij de plaats 
waar Paulus gedood werd. In Rome zijn vier pausel-
ijke basilieken. Het getal Vier weer als symbool van 
de levensweg. In Rome zijn behalve allerlei historische 
gebouwen ook zeer veel oude kerken. Ook uit de eerste 
eeuwen. Zoiets hebben we in Nederland niet, maar wel 
in Rome. Daar staat vlakbij de Sint-Pieter Basiliek de 
Friezenkerk sinds het bouwjaar 1141. Jawel, echt Fries. 
Want toen was er al vele eeuwen een Friese kolonie in 
Rome aanwezig die aangesloten was bij de toenmali-
ge Rooms-Katholieke kerk en zij hielpen mee bij de 
verdediging en de ondersteuning van de Paus.Het is 
hier ondertussen weer prachtig lente. En zomer vanaf 
21 juni. Wellicht een tip om een bezoek aan Rome te 
brengen. Want het is de stad met de meest uitgebreide 
weergave van onze geschiedenis. 

Cultuur

Keizer Nero
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Naslagwerkje voor schoolverlaters

‘het leven In’
Door Jacob de Maijer

Soms is het best moeilijk een onderwerp voor deze rubriek te kiezen. Het mag naar mijn mening niet steeds 
over hetzelfde gaan. Maar het moet natuurlijk historische zaken of oude zaken betreffen. En het liefst over 
dingen die in het bezit zijn van de vereniging. Maar soms is het ook zo dat een idee over wat te schrijven 
zomaar aan komt waaien. Zo ook nu.

boeKjes

Toen ik oude boekjes van mijn familie doornam en 
een boekje (foto rechts), dat mijn tante Guurt de Maij-
er-Barsingerhorn ooit had ontvangen, in handen kreeg, 
vertelde ik hierover aan mijn mede-commissieleden. 
Hierop zei Klaas Bos dat hij meer van deze boekjes 
uit zijn familie had. “Interessant Klaas, kom er eens 
mee.” En dat deed Klaas. Het boekje van mijn tante is 
dus helemaal niet zo uniek als ik dacht. Het gaat om 
een boekje dat aan alle leerlingen, die na de 7e of 8e 
klas de Volksschool verlieten (nu de basisschool), werd 
uitgereikt. Met de titel ‘Het leven in’. In het boekje 

staat zo’n beetje alles in het kort over het geleerde op 
school en is ook bedoeld als naslagwerk. Leuk is dat 
Klaas Bos het boekje  (foto links) van Jan Kossen wat 
de eerste druk is, heeft en ik van tante Guurt de zesde 
en vermoedelijk de laatste druk. Klaas heeft er ook nog 
een van de vijfde druk

hooFdstuKKen

De hoofdstukken blijven in alle drukken hetzelfde. 
Naar mate de boekjes jonger zijn, worden ze wat uit-
gebreider.  De hoofdstukken in de zesde druk zijn; ‘t Een 
en ander uit onze taal; Brieven schrijven; 

Historische Vereniging
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Uit de Vaderlandsche Geschiedenis met o.a. de Kieswet 
en de Grondwet; Ontdekkingstochten, dit gaat over Wil-
lem van Oranje, Rembrandt, Vondel en Tijdtafel of wel 
de jaartallen; Aardrijkskunde over Nederland, Europa 
met alle landen van toen, Australië, Afrika en Amerika; 
Rekenen; Over de Aarde, Zon, Maan en Sterren; Over 
Dieren en Bloemen; Wenken voor onze Gezondheid; 
Natuurkunde; De Windstreken; en tenslotte onze 
Volksliederen zoals het  ‘Wilhelmus’ en ‘Wien Neer-
lansch Bloed’. Deze liederen staan in de boekjes met 
bladmuziek. De afbeeldingen zijn van de kaften van de 
eerste  en de zesde druk. De eerste pagina in de boek-
jes bevatte de naam van de leerling, de naam van de 
school,  de datum van uitreiking en de handtekening 
van het Hoofd der School.Bent u geïnteresseerd? Dan 
kunt op de vrijdagochtend gerust langs komen om de 
boekjes in te zien.

Koken
Een lekker verrassingsontbijt voor 6 personen

ontbIjttaartje voor vaderdaG

Recept en foto Arno Doejaaren

InGredIënten:
• 6 eieren
• 6 witte boterhammen
• 6 plakjes ontbijtspek of plakjes ham
• Geraspte kaas
• Peper naar smaak

benodIGdheden:
Een ingevet muffin bakblik

bereIdInG

Oven voorverwarmen op 180 graden. Steek uit de bo-
terhammen 6 rondjes en druk de rondjes brood in de inge-
vette muffinvormpjes. Als de boterhamrondjes klein zijn ze iets 
uitrollen met de deegroller. De plakjes spek of ham over de boterhamrondjes drukken. Het ei boven de vormpjes 
breken en eventueel wat peper toevoegen. Dan geraspte kaas over de vormpjes en de vormpjes in de oven zetten 

Na 15 a 20 minuten of als ze mooi bruin zijn de vormpjes uit de oven halen en iets laten afkoelen. Papa wakker 
maken en samen smullen van dit lekkere broodje. Fijne Vaderdag!

Historische Vereniging



34

‘Het was heerlijk om in Koedijk op te groeien’

rIa de Waal
Ciska Riekwel tekst en foto

Ria de Waal werd in 1960 aan de Kanaaldijk nr. 144 geboren als dochter van Jo de Waal en Dieuwke de 
Waal-de Geus. Ria heeft drie zussen en twee broers. Haar familie woont al generaties lang in Koedijk.

Ria vertelt: ‘Het was heerlijk om in Koedijk op te 
groeien. Ik kom uit een groot gezin en mijn vader was 
tuinder, maar mijn zusjes en ik hebben eigenlijk nau-
welijks hoeven mee te helpen in het huishouden of op 
de akker. Mijn broers moesten soms wel helpen op de 
bouw. 

We hadden zoveel vrijheid en ruimte. Je kon nog lek-
ker je gang gaan en er werd niet zo op je gelet. De 
nieuwbouw kwam net op gang, de huizen aan de 
Sportlaan en de Schoolstraat (voorbij de Zandloper) 
werden toen gebouwd. 

Ik speelde vaak met Winnie van Oosten in de prutber-
gen daar. Heerlijk vonden we dat. We hebben er ook 
wel eens een fikkie gestookt. Verder was er ’s zomers de 
speeltuin en je kon ook nog gewoon op straat spelen. 
Gek genoeg speelde het water nauwelijks een rol, ter-
wijl we toch vóór het huis het Kanaal hadden en achter 
het huis de Achtersloot. 

Ik herinner me wel dat ik eens ben gaan zeilen met mijn 
zus Anneke. Mijn broers Jacob en Klaas hadden een zeil 
gemaakt voor op onze roeiboot en het leek ons leuk om 
dat eens uit te proberen. We konden alleen voor de wind 

Oud & Nieuw

......maar toen het zover was, bleef ik toch liever in Amsterdam wonen.
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zeilen en liepen uiteindelijk vast. Jan Tiesjema heeft ons 
toen gered en naar huis gesleept. Als dank kreeg hij een 
pakje sigaretten met de tekst: “Voor de redder”.’

handbal

‘Een hoogtepunt voor mij was toen ik gevraagd werd 
voor de handbal. Er was een toernooi op de lagere 
school en een aanwezige “scout” was onder de indruk 
van mijn spel. Ik weet nog hoe enorm trots ik was!’ ‘Ik 
ging graag naar school. Juffrouw Dijkstra en meester 
Schuring waren mijn favoriete onderwijzers. Marieke 
Modder, Jolanda Zut, Winnie van Oosten en ik wa-
ren meestal eerder klaar met onze taken dan de ande-
re leerlingen en dan mochten we in ons eigen tempo 
doorwerken. Het was een soort elitegroepje, heel mo-
dern voor die tijd.’ 

muZIKaal GeZIn

‘Ik kom uit een muzikaal gezin. Mijn vader speelde 
klarinet en mijn moeder dwarsfluit. Ik zing bij een 
koor, Nelly speelde dwarsfluit en gitaar, Jacob viool, 
Klaas-Maarten blokfluit, Anneke en Liesbeth speelden 
allebei klarinet en Anneke daarnaast ook nog hobo. 
Mijn moeder gaf thuis blokfluitles (De Flierefluiter) 
aan andere kinderen, maar ze heeft ons nooit les ge-
geven. Dat deed haar zus, Nel de Geus, wel. Zij gaf 
ons op zondagmiddag blokfluitles. Tante Nel was in 
Koedijk de onderwijzeres van de eerste en tweede klas. 
Hele generaties Koedijkers hebben bij haar in de klas 
gezeten.’ 

amsterdam

‘Na de lagere school ging ik naar het Atheneum in 
Alkmaar. In 1978 ben ik Engels gaan studeren aan de 
Universiteit van Amsterdam en vertrok ik uit Koedijk. 
Ik heb altijd gedacht dat ik na mijn studie terug zou 
keren, maar toen het zover was, bleef ik toch liever in 
Amsterdam wonen. Ik heb wel altijd de natuur gemist 
en het fantastische uitzicht op de duinen. Ik kwam 
regelmatig voor een weekend naar huis en als ik dan 
weer terug ging naar Amsterdam, kreeg ik een grote tas 
vol verse groente mee van mijn vaders tuin.’

WereldburGer

‘Na mijn studie heb ik een jaar in Manchester ge-
woond. Ik werkte daar op de administratie van een 
bloedbank. 

Toen ik terug was in Amsterdam heb ik een tijdje 
administratief werk gedaan. In 1989 heb ik een paar 
maanden door Spanje gereisd en een Spaanse taalcur-
sus gedaan in Malaga. Terug in Nederland werd ik 
vertaalster van computerhandleidingen, destijds een 
goedbetaalde baan. Ter afwisseling heb ik de autobio-
grafie van de acteur Michael Caine vertaald. In 1994 
heb ik een tijdje vertaalwerk gedaan in San Francisco. 

In deze rubriek komt afwisselend een oud-Koedij-
ker en een ‘nieuwe’ Koedijker aan het woord. Het 
gaat bij de eerste categorie om iemand die in Koe-
dijk geboren en getogen is, maar later zijn of haar 
geluk elders gezocht en gevonden heeft. Nieuwe 
Koedijkers zijn hier niet geboren, maar liefde, werk, 
of oorlog heeft hen hier naartoe gebracht. 

In 1999 ben ik Engelse les gaan geven op verschillende 
middelbare scholen in Amsterdam en sinds 2005 werk 
ik als docente Engels aan de Hogeschool van Amster-
dam.’ 

Mijn partner Caroline, met wie ik al sinds 1989 samen-
woon en nu ook getrouwd ben, en ik zijn sportliefheb-
bers. Ik tennis en golf en doe aan yoga en Caroline is 
een fervent wielrenster Op vakantie gaat de racefiets 
mee en ieder jaar in de voorjaarsvakantie fietsen we op 
Mallorca. We wonen in een oud, prachtig gerenoveerd 
pand in de buurt van Artis.’ ‘Mijn zussen Anneke en 
Liesbeth wonen allebei in Alkmaar en daarom kom 
ik nog regelmatig in de buurt. Als ik bij jou (Ciska 
Riekwel) op bezoek ga, parkeer mijn auto achter mijn 
geboortehuis en werp er een blik op. Hier liggen toch 
mijn wortels, nietwaar?’ 

Oud & Nieuw

We hadden zoveel vrijheid en ruimte
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Reguliere versus complementaire geneeswijzen

de ZorG (deel 2)
Door Martin Frijters

In de vorige Coedijcker Ban ging ik voor wat betreft de zorg in ons land voornamelijk in op de steeds maar 
stijgende kosten. En of de zorg in zijn huidige vorm nog wel houdbaar is, gezien het astronomische bedrag 
dat jaarlijks de zorg kost in Nederland. 

Dankzij de goede zorg worden we met zijn allen steeds 
ouder, maar niet perse gezonder. Dat brengt meer zorg-
kosten met zich mee. Technologische ontwikkelingen 
in de zorg zijn soms kostenbesparend, maar vaak kos-
tenverhogend . De zorgverzekeraars zelf kosten ook 
veel geld. Inefficiëntie vanwege procedures, manage-
mentlagen en controles. Een toename van het aantal 
chronisch zieken ook onder steeds jongere mensen. 

preventIe

Er wordt weinig tot niets gedaan aan preventie. De 
overheid neemt zijn verantwoording niet richting de 
voedingsindustrie met betrekking tot strenge regel-
geving voor ongezonde producten en de op winstbe-
jag uit zijnde farmaceutische industrie. In de minder 
welvarende landen spelen de traditionele geneeswijzen 
nog steeds een heel belangrijke rol. 

Gezondheid

... aangevuld met nieuwkomers uit het oosten zoals  acupunctuur, ayurveda 
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Zoals India waar  de ayurvedische geneeskunde nog 
volop beoefent wordt. Een al duizenden jaren oude 
geneeswijze die werkt met voeding, kruiden en massa-
ges. De homeopathie neemt er een volwaardige plaats 
in naast de reguliere geneeskunde en wordt toegepast 
in ziekenhuizen en klinieken. Het is goedkoop, ef-
fectief en kent geen bijwerkingen. Ook in Afrika zijn 
in verschillende landen projecten opgezet vanuit de 
westerse wereld waar mensen behandeld worden met 
homeopathie. Ook daar richten ze zich voornamelijk 
op behandeling van acute infectieziekten zoals malaria, 
luchtwegklachten, tuberculose en aids. 

opmars

In de westerse wereld speelden de traditionele genees-
wijzen op natuurlijke basis de hoofdrol tot eind 19e, 
begin 20e eeuw. Toen begon de farmaceutische indus-
trie aan zijn opmars. Vanaf dat moment zijn de tra-
ditionele geneeswijzen grotendeels op de achtergrond 
geraakt. Vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw zien 
we ook in het westen weer een opleving van op na-
tuurlijke basis geschoeide traditionele geneeswijzen, 
aangevuld met nieuwkomers uit het oosten zoals acu-
punctuur, ayurveda en ook met nieuwe technologie-
en zoals bioresonantie en de vegatest. In Nederland 
worden de complementaire geneeswijzen vergoed. 
Meestal gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering en 
vallen buiten het eigen risico. De overheid staat niet 
erg welwillend tegenover complementaire geneeswij-
zen, ondanks dat ze kosten besparend kunnen werken. 
Ze worden meer gedoogd dan actief aangemoedigd. 
Vanaf 2012 mocht op de verpakkingen van alternatie-
ve zelfzorgmiddelen niet meer staan waar het voor te 
gebruiken was. Vanaf 2013 moesten complementaire 
behandelaars BTW gaan afdragen. Inmiddels is deze 
regeling door gerechtelijke procedures weer ongedaan 
gemaakt. Er bestaat in Nederland een actieve lobby 
tegen alternatieve geneeswijzen, de “Antikwakzalver-
vereniging” onder leiding van de voormalige Hoornse 
gynaecoloog Renkens, regelmatig te gast op TV en met 
veel invloed in politiek Den Haag. 

WeInIG InteGratIe

Er is in Nederland helaas weinig sprake van integra-
tie van reguliere en complementaire geneeswijzen. 
Een paar psychiaters is ook homeopaat. Homeopathie 
werkt vaak ook goed bij psychische aandoeningen. 

Er zijn ook een paar homeopathisch werkende huis-
artsen, die gemiddeld 10 tot 15% minder kosten maken 
op jaarbasis omdat ze minder medicijnen hoeven voor 
te schrijven en door te verwijzen. Ondanks dat het 
allemaal niet wordt aangemoedigd, neemt het aantal 
gebruikers van alternatieve geneeswijzen toe.  

andere landen

Hoe doen de landen om ons heen het in dit opzicht? 
In Duitsland zijn de complementaire geneeswijzen 
altijd veel populairder gebleven en veel minder ver-
drongen dan in Nederland. Duitsland heeft ook veel 
meer een gezondheidscultuur. Denk hierbij aan de 
heilbaden, plaatsnamen als Wiesbaden en Baden Ba-
den, waar mensen heengingen om te kuren, getuigen 
daarvan. Pastoor Kneipp, die leefde in de 19e eeuw, 
nu nog bekend van de bad- en massageoliën, maak-
te de wisselbaden populair. Samuel Hahnemann, de 
grondlegger van de homeopathie was een Duitse arts 
die leefde van 1755 tot 1843.  In de meeste Duitse zie-
kenhuizen worden ook complementaire geneeswijzen 
aangeboden naast de reguliere behandelingen. 

In Zwitserland mochten de inwoners een aantal jaren 
geleden zich per referendum uitspreken of comple-
mentaire geneeswijzen wel of niet in het basispakket 
van de zorgverzekeringen moesten worden opgeno-
men. De Zwitsers stemden massaal voor. 

In Frankrijk, voor zover mij bekend, nemen de com-
plementaire geneeswijzen een volwaardige plaats in 
naast de reguliere. 

Gezondheid

Pastoor Kneipp. (Foto kneipp.com)
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- *

APK keuring 
plus een 

kleine onderhoudsbeurt 
€ 100,-*

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl

Autobedrijf De Hertog Airco Service voldoet aan alle strenge milieueisen opgedragen 
door het ministerie van VROM  / STEK aanwezig , 20 jaar airconditioning ervaring 

*Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest. Geldt niet voor auto’s ouder dan 25 jaar!

GRATIS ACCUCONTROLE 
KLAAR TERWIJL U WACHT

* maximaal 4 liter bulkmotorolie, exclusief MPM oliesoorten exclusief olie�lter
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Een paar bekende Franse homeopaten zijn ook kinder-
arts en werken in eerste instantie met homeopathie. 
Tenzij het acute, ernstige infecties betreft. Dan moet je 
wel antibiotica voorschrijven. 

België is treurig. Daar werd het homeopaten vanaf 
2014 wettelijk verboden om nog praktijk te voeren. 
Deze wet was al lang in de maak en is ook lang tegen 
gehouden. Belgische collega’s moesten allemaal hun 
praktijken sluiten en duizenden patiënten werden aan 
hun lot overgelaten. Er is een beroep aangespannen te-
gen deze wet bij het Europese Hof om deze beslissing 
alsnog terug te draaien. 

In het Verenigd Koninkrijk is de situatie vergelijkbaar 
met die in Nederland. Complementaire geneeswijzen 
liggen vaak onder vuur vanuit de reguliere materialisti-
sche wetenschap. Zowel in Londen als in Schotland is 
er een homeopathisch ziekenhuis. Regelmatig laait de 
discussie op of het wel verantwoord is om die te bekos-
tigen vanuit de Health Care System (vergelijkbaar met 
ons zorgverzekeringsstelsel). 

De Britse Royals zijn grote fans en gebruikers van de 
homeopathie. Mogelijk worden ze daarom allemaal zo 
vitaal en oud. Prins Charles breekt regelmatig een lans 
voor homeopathie en andere natuurlijke geneeswijzen. 

teKortKomInG

De moderne medische opleidingen in de westerse lan-
den besteden amper tot geen aandacht aan voeding, 
leefstijlfactoren en preventie. Dat is mijns inziens een 
grote tekortkoming van de huidige medische oplei-
ding. Inmiddels zien we de laatste jaren in de VS ook 
weer een hernieuwde belangstelling voor complemen-
taire geneeswijzen. Dat werd ook aangemoedigd door 
de Obamaregering. Daar was ook duidelijk geworden 
dat de gezondheidszorg in de huidige vorm niet houd-
baar zou zijn vanwege de alsmaar stijgende kosten. Of 
dit zo blijft onder Trump is nog maar de vraag. Wil hij 
de farmaceutische industrie niet voor de voeten lopen 
in ruil voor een belofte dat ze de productie terug bren-
gen naar de VS? 

Met het nieuwe elan, wat gekomen is door de bewust-
wording over global warming en klimaatbeheersing, 
zullen overheden toch meer regulerend moeten optre-
den. Duurzaamheid en vergroening zullen een grote-
re rol gaan spelen. Ook consumenten en zorgvragers 
worden zich hier steeds meer van bewust. Dit zal ook 
gevolgen hebben voor hoe men met de gezondheid, 
het interne milieu, omgaat. Natuurlijke behandelin-
gen sluiten daar goed bij aan. Naast de reguliere ge-
neeskunde want die blijft  nodig. Maar ook daar bin-
nen zullen verschuivingen plaatsvinden.

Gezondheid

Wil hij de farmaceutische  industrie niet voor de voeten lopen..
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Daarom kiest u voor 
RegioBank

Zonder poespas
Wij brengen uw financiele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 

U wordt geholpen door iemand 
die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen  

voor advies en een kop koffie.  
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor  
betalen, sparen, hypotheken, alles. 

RegioBank heeft alles onder één dak.

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

Meerweten?Kom langs of belvoor eenafspraak.
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de veldWachter van KoedIjK

Door Bart Slooten,  foto uit het archief van Jan Bijpost

Wie in ons onvolprezen ontmoetingscentrum De Rietschoot binnen voor het kantoortje staat, ziet aan de linker-
kant een foto van het katknuppelen bij De Bonte Koe rond 1910. Op deze foto staat een nog jonge veldwachter, 
Klaas Slooten, geheel links. Wie de foto rechts bij de ingang bekijkt, ziet dezelfde man, maar nu aan het einde 
van zijn loopbaan. Hij was mijn grootvader. Klaas Slooten werd in 1871 geboren in Marken-Binnen als zoon van 
een boer, maar dat vak koos hij niet: hij werd marechaussee en later gemeentepolitieman te Hatert, gemeente 
Nijmegen (1898-1902). Het gezin (hij was getrouwd met Neeltje Keizer uit Oudorp) wilde weer naar het westen 
terug en Slooten solliciteerde als gemeenteveldwachter in de toenmalige gemeente Koedijk. Onze familieverbin-
tenis met Koedijk is er dus sinds 1902.  

Koedijk was opoes eerste keus niet, ze had liever in een wat beschutter dorp gaan wonen, maar het is toch altijd 
Koedijk gebleven. Klaas Slooten kreeg eind jaren twintig hartproblemen en werd toen afgekeurd voor de actieve 
dienst. Hij was toen 59. Mijn vader Meüs Slooten, was toen ook marechaussee. De gemeente wilde hem graag 
als opvolger van zijn vader hebben, maar het zesjarig dienstverband van mijn vader was nog niet afgelopen. Een 
speciaal gemeenteverzoek aan de Minister van Oorlog had echter succes: mijn vader mocht vervroegd uit dienst 
en volgde zijn vader in 1930 op tot 1959. 

Wie de foto bekijkt, ziet een verstild dorp uit een volstrekt andere tijd dan de onze. Poseren op de weg: dat zou 
nu niet meer zo gemakkelijk gaan. De namen van de jongetjes zijn helaas nog niet achterhaald: wie het weet mag 
het zeggen!

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 4, Alkmaar (Hofstaete)

Ma
Wo
Vrij

15:00-22:00
10:00-18:00
09:00-17:00

Medisch pedicure
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Groene kinderopvang

Steeds meer ouders kiezen voor kinderopvang die gezonde voeding, beweging en natuur hoog 
in het vaandel heeft staan. Want bewegen, gezond eten en buiten spelen zijn belangrijk voor de
sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling van kinderen. Op naar groen, bewegen,
energiek en vitaal!

Bij Scouting-BSO KinderBolwerk geven we extra aandacht aan natuur en natuurbeleving. 
Deze BSO ligt aan de Oudieplas midden in een groen natuurgebied. 
Aandacht wordt besteed aan het belang van betrokkenheid bij de natuur 
voor jonge kinderen. Spelen in de open lucht, seizoenen ervaren en kennis
maken met de vele aspecten van het leven in en om de natuur dragen bij 
aan de gezonde ontwikkeling van kinderen. 

Op onze site vindt u meer informatie, neem een kijkje op www.kinderbolwerk.nl
en voor algemene informatie over onze dienstverlening bezoekt u onze website
www.rollebol.nl 

Bij Rollebol kindercentra blijft het thema gezondheid centraal
staan. Natuurlijke (groene) kinderopvang, goede voeding en
voldoende bewegen dragen bij aan de gezondheid van zowel
de kinderen als de pedagogisch medewerkers. 

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

Centrale thema: gezondheid

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  05-04-17  11:09  Pagina 1
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Binnenkort
!!!!!
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1. Stellig
2. Roofvogels ook wel ander woord voor hebberige 

mensen
3. Houder voor kaarsen
4. Geel drankje en rechtsgeleerde
5. Windrichting
6. Nagerecht
7. Allemaal
8. Hoog gebouw
9. Bovenkant van een berg
10. Koude lekkernij
11. Twintigste letter van het alfabet

Jeugdpagina
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Do 1-6-2017 Inloop 9 t/m 18 19:30/20:30
Vrij 2-6-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 2-6-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di 6-6-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 8-6-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 9-6-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 9-6-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di 13-6-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 15-6-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 16-6-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 16-6-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
 Di  20-6-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 22-6-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 23-6-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 23-6-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  27-6-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 29-6-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 30-6-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 30-6-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   4-7-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do  6-7-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 7-7-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 7-7-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  11-7-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 13-7-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 14-7-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 14-7-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  18-7-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 20-7-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 21-7-2017 Kamp op Texel 11 t/m 14 n.v.t

Let op: The Mall gaat op vakantie en is vanaf  maandag 
24 juli tot en met maandag 28 augustus gesloten. We 
hopen je na de vakantie weer te zien!

Jeugdpagina



Zorgeloos Schiphol Vervoer

Waarom Taxi Tervoort Alkmaar?

Taxi’s en taxibusjes tot 8 personen.

Nette en verzorgde voertuigen.

Kinderstoeltjes en extra adressen mogelijk.

Betaling vooraf, contant of per PIN.

Eenvoudig online reserveren.

Uw eigen privé taxi tegen de scherpste prijs.

AT T
Schiphol taxi

al vanaf

Professioneel taxivervoer, groepsvervoer 
Schipholtaxi en meer...

U kiest toch ook voor perfect geregeld Schipholvervoer?

Kijk snel op taxitervoort.nl/schipholtaxi wat uw taxi kost en reserveer uw taxirit.

www.taxitervoort.nl info@taxitervoort.nl072-220 1393

per voertuig

€ 50,00

TAXI TERVOORT ALKMAAR

072-220 1393

AT T
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coloFon
Uitgever  Ontmoetingscentrum De Rietschoot. 
Redactie Hans Petit (hoofdredactie/vormgeving/
jeugdpagina), Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob 
de Maijer, Anneke Wessemius (info@coedijckerban.
nl). Eindredactie: Rien Berends, Ciska Riekwel (redac-
tie@coedijckerban.nl)  Verkoop: Wim Smit: verkoop@
coedijckerban.nl. 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezon-
den kopij, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen. 
Ingezonden tekst kan worden ingekort.  Druk Stich-
ting Meo. Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.  

Kopij augustus 2017  inleveren uiterlijk op 5 juli 
2017 (kijk op de website voor informatie over alle 
kopij-inleverdata 2017).  
De Coedijcker Ban van augustus wordt bezorgd tussen 
26 en 31 juli 2017.

oplossInGen

(1) Vastberaden (2) Aasgieren (3)Kandelaar (4) Advo-
caat (5) Noorden (6) Toetje (7) Ieder (8) Flat (9) Top 
(10 IJs (11)T  Van boven naar beneden: Vakantietijd.

Geen coedIjcKer ban In julI
Juli is de vakantiemaand voor de Coedijcker Ban. De 
volgende editie is die van augustus. 

Geachte redactIe
De Coedijcker Ban ontving mailtjes waarin waarde-
ring voor de organistoren van de Dijkloop werd uitge-
sproken. Daar is de CB het van harte mee eens!

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.

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 2017



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Hulp bij
een schade?

Dat geven wij!


