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Herinneringen aan WO II

Aan de bewoner(s) van dit pand



Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren
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Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
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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 20 mei 2017

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Beste lezer,

Begin deze maand staan we op 4 mei weer stil  bij de 
verschrikkingen van WO II, de moorden op onschul-
dige burgers, de hongerwinter, dat mag nooit meer 
gebeuren!. De dag daarna vieren we de vrijheid, al 72 
jaar zonder oorlog! 

Er zijn steeds minder mensen die de oorlog aan den 
lijve hebben ondervonden. In deze ‘Coedijcker Ban’ 
vertelt de heer P. Koedijker over zijn herinneringen aan 
de oorlogsjaren in Koedijk. 

Het jongerenwerk (The Mall) in Koedijk biedt (in sa-
menwerking met o.a. bewonersonderneming De Riet-
schoot) jongeren vanaf groep 8 de mogelijkheid om 
bezoeken te brengen aan het AZC in Alkmaar, Kamp 
Westerbork en Auschwitz. Op die manier leren jonge 
mensen veel over het belang van vrijheid én over het 
gevaar dat schuilt in het buitensluiten van bevolkings-
groepen. 

Blijvend herdenken, ook als de generatie die de oorlog 
meemaakte er niet meer is, helpt bij het waarderen en 
verdedigen van de vrijheid die we al zo lang in Neder-
land genieten.

Hans Petit 
coedijckerban.nl
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Belevenissen van P. Koedijker voor, tijdens en na de oorlog

KoedIjK In de Tweede wereldoorlog
Door Rob Westhof

Het is  al weer 72 jaar geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetting. Het aantal mensen dat de 
zwarte  periode van de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, wordt steeds kleiner. In Koedijk wonen 
nog een paar mensen die de oorlog meemaakten. Een gesprek met één van hen, de heer P. Koedijker. Hij 
vertelt over zijn persoonlijke belevenissen tijdens de oorlogsjaren.

‘Ik ben een in 1927 geboren en getogen Koedijker.  
Mijn vader was tuinder en had daarnaast veel  klei-
ne baantjes. We zaten toen tussen de jaren dertig en 
veertig in een zware crisis. Een crisis die meer impact 
heeft gehad dan de crisisperiode die we net achter ons 
hebben liggen. De armoede onder de bevolking was 
vele mate groter.’ 

dIvIdend

Mijn moeder deed haar boodschappen bij de coöperatie 
omdat je bij deze kruidenier aan het einde van het jaar di-
vidend kreeg. Op die manier zorgden mijn ouders er voor 
dat we toch nog in de sinterklaastijd, wij vierden het Gou-
den Engelfeest, een taaipop  en een stuk chocola kregen. 

Het was een behoudende financiële tijd en de weelde 
uit de prachtige etalages die we zagen in de Langestraat 
ging aan ons voorbij. Er was verder ook geen afgunst. 
De levenssituatie was voor velen gelijk. 

Mijn lagere school stond op de plek waar nu de Zon-
neweid staat. Na de lagere school ben ik in 1939 naar 
de Mulo gegaan in de Krelagestraat in Alkmaar. We 
waren al snel weer vrij van school want er was mo-
bilisatie en in het schoolgebouw werden Nederlandse 
soldaten gehuisvest. De lessen zijn later verplaatst naar 
een jeugdhonk in de Alkmaarderhout. Ik heb in 1943 
mijn school afgerond en het Mulo diploma kunnen 
behalen.’

De markante Koedijker

Ook toen Engelse jagers Duitse voertuigen langs het kanaal aan flarden schoten
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BomBardemenT

‘Op vrijdag 10 mei 1940, wij woonden toen in de 
Burgemeester Kooimanstraat, werd ik wakker van het 
bombardement op het militaire vliegveld Bergen. Daar 
stonden een stuk of zes Nederlandse Fokker G2 jagers. 
Deze dubbeldekkers zijn niet van de grond geweest 
maar werden aan flarden geschoten door de Duitsers. 
Bij die bombardementen is ook een vrachtrijder uit 
Koedijk omgekomen, heb ik later vernomen. We wa-
ren in oorlog, maar op dat moment hadden we nog 
geen idee wat er gaande was. Dat hoorden we pas later 
op die dag via de draadomroep. Ik heb toen aan de 
overkant van het kanaal een vrachtwagen zien rijden  
met daarop een soldaat die zijn pistool in de aanslag 
had. Dat beeld kan ik nog zo oproepen. 

Ook vlogen er vrij laag Nederlandse vliegtuigen over 
het kanaal.  Zij waren op weg naar Den Helder. Beel-
den die ik niet meer vergeet. Een paar dagen later, op 
zondag Eerste Pinksterdag, kwamen er via het spoor 
oorlogsvluchtelingen uit Amersfoort aan in ons dorp. 
Door een noodverordening werden er per huis vier 
evacués toegewezen. Dat beeld heb ik ook nog zo goed 
voor mij omdat ik toen van één van die mensen een 
spekpannenkoek kreeg. Dat had ik nog nooit gegeten. 
Heel bijzonder vond ik dat. Al snel volgde de capi-
tulatie door generaal Winkelman. Wij waren ontzet, 
verbijsterd, hoe kon dit gebeuren, waarom overgave? 
Op dat moment wisten wij ook niets van de bombar-
dementen op Rotterdam en de dreiging dat meer grote 
steden dit lot zouden ondergaan als er geen overgave 
kwam.’  

grappen

‘Na de overgave hervatte het ‘gewone’ leven zich weer 
in ons dorp. Er kwam zelfs een prima periode voor de 
tuinders aan want hun producten werden via de veiling 
in die beginperiode van de oorlog nog goed verkocht. 
De stemming begon om te slaan toen de Duitsers paar-
den begonnen in te vorderen, er radio’s moesten worden 
ingeleverd en  later fietsen werden gevorderd. Als jon-
gens onder elkaar begonnen we grappen over Hitler te 
maken. Bijvoorbeeld riepen we: AIDA.  Dat betekende 
Adolf Is Dictator Af. In die periode werd ook begonnen 
met de bombardementen op Engeland. Vreselijk vond 
ik dat gedreun van die Duitse vliegtuigen en het gaf me 
een gevoel van het komt nooit meer goed. 

Daarbij heb ik luchtgevechten gezien tussen Duitse en 
Engelse jagers. Als jongen vond ik dat reuze spannend. 
Ook toen Engelse jagers Duitse voertuigen langs het 
kanaal aan flarden schoten, soldaten die in greppels 
doken. Vooral spannend, niet beseffend wat voor el-
lende er allemaal achter zat. In 1942 kreeg mijn oudere 
broer (1917) een oproep voor de Arbeiteinsatz. Hij is 
toen als machinebankwerker naar Frankfurt am Main 
getransporteerd. Hij heeft daar een redelijk goede pe-
riode beleefd want er was nog briefwisseling mogelijk. 
Hij kreeg zelfs verlof en nam dan wat speelgoed mee 
en zo. In het begin had hij enkel het hoognodige aan 
kleding mee, maar nam wat meer spulletjes mee toen 
het hem daar wel redelijk veilig leek. Hij nam dus ook 
zijn goede pak mee, want ook daar was wel eens een 
gelegenheid waarbij je een goed pak kon dragen. Ja 
en toen kwam er toch een bombardement waarbij alle 
barakken plus inhoud zijn vernietigd en verbrand dus 
ook zijn spulletjes weg. Hij is trouwens weer heel thuis 
gekomen.’ 

BonnensysTeem

‘Hier in Nederland zaten we op dat moment (1942/43) 
al volop in de distributie van levensmiddelen. Het 
bonnensysteem was in beginsel goed geregeld door de 
Duitsers. Zelf heb ik toen nog een beetje gehandeld in 
die bonnen. >>

De markante Koedijker

Distributie-stamkaart uit 1943
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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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Veel boeren hadden geen boterbonnen nodig. Die 
kocht ik dan voor f 4.00 en verkocht ze weer voor f 
 4.50. Al snel kwam er dat jaar een samenscholings-
verbod. We hadden een punt langs het kanaal waar 
veel mensen bij elkaar kwamen om wat te kletsen, een 
soort van hangjongeren zouden we nu zeggen. Op 
een keer, toen we daar stonden, stopte er aan de over-
kant van het kanaal een bus met Duitse soldaten en 
die maakten ons duidelijk dat we weg moesten. Op 
een gegeven moment stapten ze in bootjes en staken 
over. Wij vlogen weg en ik heb mij op zolder thuis 
verstopt. De soldaten liepen door de straat, dat kon ik 
zien, maar er is verder gelukkig niets gebeurd behalve 
de grote angst die je op dat moment hebt. Een angst 
die ik mij nog steeds herinneren kan. 

avondKloK

Eind 1943 kregen we ook de avondklok: je moest bin-
nen zijn om 20.00 uur. Ook de danslessen werden ver-
boden want ja dat zijn ook plekken waar ook jonge 
mannen bij elkaar kwamen. Van een vriend heb ik wat 
later nog wat dansen geleerd. Een andere kant was dat 

we ook wel weer eens een potje voetbalden als jonge 
jongens tegen Duitsers. Dat werd ons niet in dank af-
genomen door dorpsgenoten, maar je beleving als kind 
in zo’n oorlogsperiode is anders dan bij een volwassen 
iemand. 

Inmiddels was het tij aan het keren en de Duitsers wa-
ren aan het verliezen aan het Oostfront. Hier bij ons 
kwamen steeds meer geallieerde bommenwerpers over 
richting grote steden in Duitsland. Tussen Den Hel-
der en Egmond was er veel Duits luchtdoel kruisvuur, 
maar ‘wij’ werden in de lucht steeds sterker. 

Er kwamen formaties over die opgebouwd waren uit  
wel 144 vliegtuigen. Ook in Duitsland dus dood en 
vernietiging in grote steden. Dresden is zo’n bekend 
voorbeeld, maar op dat moment bij het overvliegen 
van al die toestellen sta je te juichen.’

dolle dInsdag

‘Toen kwam dolle dinsdag. De geallieerden rukten op 
vanuit Normandië in een snel tempo.>> 

De markante Koedijker

Hongerwinter (foto website Niod, fotograaf onbekend)
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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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We hoorden van de luchtaanval op Arnhem, operatie 
Market Garden. In die periode dachten wij dat het ge-
daan was met de bezetting. Helaas pakte het anders uit. 
Arnhem mislukte. Er kwam een Ardennenoffensief en 
wij gingen hier, door het uitblijven van de bevrijding, 
in het westen de hongerwinter in. Op het platteland 
ging het nog wel in de hongerwinter maar er kwamen 
veel mensen uit de grote steden aan de deuren in de 
dorpen om voedsel. 

Inmiddels was ik 18 jaar en dus “bruikbaar” voor de 
Duitse Arbeiteinsatz. Daar had ik geen trek in en ben 
toen ondergedoken. Op de fiets ben ik  naar mijn zus 
in Harderwijk gegaan via Eemnes. Het was bekend dat 
er tot 17.00 uur NSB landwachters daar bij een brug 
in Eemnes stonden dus ik wachtte tot na vijf uur om 
verder te kunnen gaan. Veel jongens deden hetzelfde. 
Na 14 dagen ben ik toch weer terug naar huis gefietst. 
Wel met een doos gevuld met 50 eieren. Onderweg, 
het was in Baarn, heb ik met een lotgenoot nog bo-
terhammen geruild tijdens een rustmoment. Hij mijn 
boterham met spek en eieren en ik zijn boterham met 
hagelslag. Ook een moment dat je niet meer vergeet. 
De eieren zijn alle 50 heel thuisgekomen in Koedijk en 
we hebben elke dag een heerlijk eitje gegeten. Rondom 
de bevrijding door de Canadezen werden de vlaggen 
uitgestoken, maar toch moest je nog oppassen. Door 
het kanaal voeren nog Duitse patrouilleboten. Dat 
waren eigenlijk omgebouwde vissersschepen waarop 
geschut was gezet. Als die Duitsers zagen dat je de vlag 
ging uithangen, dan werd er nog gedreigd. Dus voor-
zichtigheid was geboden.’

KleIne Bazaar

‘In Koedijk heb ik nog tot 1946 gewerkt in de Kleine 
Bazaar bij Jaap de Waal. Levensmiddelen waren nog 
steeds op de bon en voor de handel moesten we soms 
wel naar Purmerend om inkopen te doen voor de zaak. 
Ik kan mij herinneren dat er veel in zout werd gehan-
deld. Tot aan mijn transport als dienstplichtige naar 
het toenmalige Indië heb ik gewerkt bij de PTT. Dit 
werk heb ik na mijn Indië periode weer kunnen op-
pakken en ik ben bij de PTT blijven werken tot aan 
mijn pensionering in 1986. Gedurende de 30 maanden 
dat ik in Indië geweest ben, heb ik een administratieve 
functie gehad,. Nooit mee gedaan aan actieve oorlogs-
handelingen. 

Het druiste ook in tegen mijn principes Maar mijn 
plichtsgetrouwheid won het om te zeggen ik ga daar 
niet heen. De inwoners van dat land vochten ook voor 
hun vrijheid en je hebt als mens recht om voor je vrij-
heid te vechten, vind ik.’ ‘

Wat 1940-1945 betreft vind ik dat we moeten blijven 
herdenken en niet vergeten. De mensen die voor onze 
vrijheid zijn gesneuveld moeten we in ere blijven hou-
den. Jaarlijks op 4 mei ga ik dan ook altijd naar het 
herdenkingsmonument in Sint Pancras om stil te zijn 
bij de gebeurtenissen in deze oorlogsjaren en de offers 
die zijn gebracht.’<< 

De markante Koedijker

Oorlogsmonument Sint Pancras Bovenweg 310 (foto H.Petit)
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vrouwen van nu - KoedIjK
Op 16 mei sluiten de vrouwen van Vrouwen van Nu  
Koedijk het seizoen op een gezellige manier af. Er 
worden die avond dan een aantal papieren bloemen 
gemaakt: een echte ‘doe-avond’. Manou Klerks zal de 
diverse technieken van papieren-bloemen-maken uit-
leggen. Het is handig, om in elk geval een schaar en 
een plastic tasje mee te nemen. Zet op de schaar wel 
even uw naam met een pleister of sticker. 

Bent u nog geen lid en wilt 
u toch meedoen  dan kost de 
avond € 5,00 en u moet zich 
in dit geval wel even van tevo-
ren opgeven bij de secretaris 
zodat mevrouw Klerks weet 
voor hoeveel mensen ze ma-
teriaal mee moet nemen. De 
avond begint om 20.00 uur 
(Rietschoot Koedijk/Achter-
zaal).

Meer informatie en aanmelden bij Trijnie Bakker, per 
telefoon: 072-5315934 (Inspreken kan!) of per e-mail: 
trijnie_bakker@online.nl 

sTraaTrommelmarKT achTergrafT  
Na het grote succes van vorig jaar organise-
ren de bewoners aan de Achtergraft (en die aan 
de Kanaaldijk met hun tuin aan de Achtergraft) 
voor de 2e keer een rommelmarkt op zondag  
28 Mei van 09.00 tot 15.00 uur. Het betreft het stuk 
Achtergraft vanaf het Vlasgat tot aan de Nauertogt. 
Gezellige straatrommelmarkt waarbij de bewoners 
hun kasten, schuren en garages hebben opgeruimd en 
hun 2e hands spulletjes te koop aan bieden! Lp’s, (kin-
der) kleding, boeken, speelgoed tot aan elektrische ap-
paraten, lampen, huishoudelijke artikelen, grabbelton-
nen en curiosa, van alles wat! Ook kunt u een heerlijk 
kopje koffie drinken en wat lekkers genieten in café 
de Bonte Koe. Voor de kinderen is er een speeltuintje 
aanwezig. Ook leuk voor de kinderen:  een ritje op een 
pony van een van de bewoners! Wij adviseren u om 
op de fiets te komen en hopen op een leuke en druk-
bezochte rommelmarkt!  Heeft u nog vragen?  Mail 
dan even naar buurtjesachtergraft@hotmail.nl  Komt 
u ook gezellig rommelen?

naTIonale molen - en gemalendag
Op 13 mei is het weer Nationale molen- en gemalendag. 
Dat is voor u een mooie gelegenheid om weer eens een 
kijkje te komen nemen bij molen ‘De Gouden Engel’. 
De molen is vrij te bezichtigen en de molenaar zal 
desgewenst tekst en uitleg geven. Zoals u weet is de 
thuisbasis van de Historische Vereniging Koedijk 
naast de molen gelegen en u kunt dus twee vliegen 
in één klap slaan. Combineer uw bezoek aan de 
molen met een bezoek aan onze verenigingszolder. 
De Historische Vereniging is tussen 11.00 en 16.30 uur 
aanwezig voor zomaar een gezellig praatje of om wat 
tekst en uitleg te geven over de lopende exposities. 
Bent u al een tijdje niet geweest, kom dan zeker, want 
er is steeds weer wat nieuws te zien “bij ons op zolder”. 
Maalderij ‘De Gouden Engel’ is gevestigd aan de Ka-
naaldijk 236 in Koedijk.

jong TalenT gezochT
De Roos kindertoneel oefent in De Rietschoot, onder 
regie van Marina Mooij en Gerda Raat voor een leuk 
komisch stuk. De uitvoering is gepland op 7 en 8 ok-
tober. Er is een tekort aan spelers in de leeftijd tussen 
11 en 14 jaar. Er wordt geoefend in De Rietschoot op de 
maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Doe je mee? 
Als het je leuk lijkt kun je contact opnemen met Ma-
rina (06-42532177).

nIeuws huIsarTsenpraKTIjK KoedIjK 
Juni 2017 vakantie: Huisartsenprak-
tijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk 
is wegens vakantie gesloten van: 
Maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni 
2017 De waarneming wordt in die 
week gedaan door praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 
126, telefoon 072-5612598 

De moeite waard

13 mei
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Historische plaatjes gratis downloaden en in oude kranten snuffelen 
vernIeuwde weBsITe regIonaal archIef 
ALKMAAR – Wie graag een blik werpt op het verleden, wordt goed bediend door de vernieuwde website 
van het Regionaal Archief. Bijna 70.000 afbeeldingen, van technische tekeningen en kaarten tot foto’s en 
affiches, zijn daar nu gratis te downloaden. Bovendien voegt de nieuwe website zich naar het apparaat 
waarop u de site bezoekt en is de homepage overzichtelijker geworden. 

Het Regionaal Archief wil u graag zo goed mogelijk 
bedienen bij uw zoekvraag. Daarom is veel materiaal 
via de website ontsloten. Directeur Paul Post zegt het 
volgende over de vernieuwing van de website: “Het 
grote voordeel van de nieuwe website, naast het hel-
dere uiterlijk, is dat je nog makkelijker kunt zoeken 
door de grote hoeveelheden historische informatie op 
de site. Alles is erop gericht om snel het antwoord op 
je vraag te kunnen vinden. Daarbij hebben we op de 
beeldbank bij heel veel afbeeldingen de watermerken 
achterwege kunnen laten en zijn ze nu voor iedereen 
gratis te downloaden.”

Naast de afbeeldingen zijn veel tijdschriften en kran-
ten vanaf de keukentafel in te zien. Zo is onlangs de 
Texelse Courant digitaal raadpleegbaar geworden op 
de website: u kunt zoeken in de kranten uit de periode 
september 1887–2013. Daarin is van alles terug te vin-

den, zoals de advertentie die de bekende onderwijzer 
en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse plaatste toen hij 
een kamer in Den Burg zocht, net nadat hij daar was 
aangenomen als ‘hoofd der school’ in januari 1890. De 
gedigitaliseerde kranten zijn een prachtige bron voor 
de regionale geschiedenis en genealogie.

Bronnen die te maken hebben met familie-onderzoek  
kunt u vanaf de bank bekijken, onder de knop ‘per-
sonen zoeken’ op de site. Wat niet gedigitaliseerd is 
kunt u in de studiezaal inzien. Als u vragen heeft over 
de website, het archief of uw onderzoek, dan kunt u 
terecht bij de archiefmedewerkers. U kon ons vanuit 
huis al telefonisch en per e-mail bereiken. Nu kunt u 
ons gedurende openingstijden (dinsdag t/m vrijdag, 
van 09.00-17.00 uur) ook via de nieuwe chatfunctie 
bereiken (regionaalarchiefalkmaar.nl.) 

De moeite waard

Foto Regionaal Archief (Wick Natzijl)
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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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Dag en nacht een luisterend oor

sensoor

Soms is het fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een 
probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens 
heeft dit wel eens nodig. 

Maar misschien is het moeilijk om een luisterend oor 
te vinden bij iemand uit je omgeving. Of je zoekt een 
klankbord bij iemand die jou niet persoonlijk kent. Dan 
kun je bij Sensoor dag en nacht terecht voor een goed 
gesprek via telefoon, e-mail en overdag ook per chat.

Bel, chaT of maIl

Wil je praten over verdriet, zorgen of problemen? Als 
je belt, chat of mailt krijg je contact met iemand die 
echt naar je luistert, met je meedenkt en je eventu-
eel kan doorverwijzen naar andere instanties. Jouw 
verhaal staat centraal. De vrijwilligers worden goed 
opgeleid voor dit werk. Ze vinden het fijn om in een 
persoonlijk gesprek iets voor jou te betekenen. 

De telefonische luisterlijn is 24/7 bereikbaar. Chatten 
kan op alle dagen van de week van 10:00-22:00. Mai-
len kan via het beveiligd e-mailsysteem.
• Bel: 0900-0767 (5 ct. p/m) of 072-5613614. 
• Chat of e-mail: sensoor.nl 

sensoor

Sensoor is al meer dan 58 jaar de grootste organisatie in 
Nederland die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 
26 vestigingen door het hele land voeren zo’n 900 vrij-
willigers dag en nacht jaarlijks 250.000 anonieme ge-
sprekken. Deze vrijwilligers worden opgeleid en bege-
leid door beroepskrachten. Sensoor wordt gefinancierd 
door de gemeenten en ontvangt daarnaast donaties.

De moeite waard

Chathulp Sensoor (foto Sensoor)
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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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Cécile Kühne “Dank jullie wel!”

dIjKIjs KrIjgT nIeuw gezIchT

Een aantal van u heeft waarschijnlijk al gemerkt dat er dit jaar iets veranderd is bij Dijkijs: u koopt uw 
dijkijsje voortaan bij een ander ‘dijkmeisje’.

Vanaf dit voorjaar heeft Dijkijs een nieuw gezicht 
gekregen! Cécile Kühne heeft de ijslepel overgedra-
gen aan haar nicht Adinda, ook woonachtig aan het 
kanaal in Koedijk. Adinda heeft inmiddels een aan-
tal zonnige dagen met de ijscokar bij de brug ge-
staan, en het gaat haar - volgens Cécile - perfect af! 
Uiteraard schept zij ook hetzelfde heerlijke biologische 
Dijkijs als voorheen, blijft de spaarkaart gehandhaafd 
én blijft de Dijkijs-Facebookpagina de plek waar je 
kunt lezen óf en hoe laat Dijkijs er staat.

noodgreep

Vier jaar geleden, om precies te zijn op 8 juni 2013 om 
14.00 uur, was de drukbezochte en gezellige officiële 
Dijkijs-opening, met een serieus lintje-doorknip-mo-
ment door trouwe klant Jeffrey en een spontane muzi-
kale bijdrage van accordeonist Dick Bruin.

Dijkijs begon destijds als een ‘noodgreep’ nadat Cécile 
haar baan als vormgever in de grafische sector was ver-
loren. Inmiddels is Cécile omgeschoold tot edelsmid. 
En nu, na 4 seizoenen met ontzettend veel plezier ijsjes 
te hebben geschept richt zij zich volledig op het edel-
smeden. Cécile werkt 2 dagen in de winkel/atelier aan 
het Hof van Sonoy 8 in Alkmaar. Ze heeft daarnaast, 
vanaf 1 mei, in de binnenstad, een atelier aan huis.

BedanKT

Cécile: “Ik wil iedereen - jong en oud - héél harte-
lijk danken voor alle enthousiaste reacties en voor alle 
mooie gesprekken en prachtige ontmoetingen, waarbij 
een ijsje soms bijzaak leek. Ik heb er oprecht van geno-
ten. Ik wens Adinda minstens zoveel plezier en goede 
zaken als ik de afgelopen jaren heb gehad. Ik heb daar 
alle vertrouwen in!”

De moeite waard

Ik wil iedereen -jong en oud-  bedanken voor alle mooie gesprekken, waarbij een ijsje soms bijzaak leek (foto Marijke Steltenpool)
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390 deelnemers aan geslaagde (tweede) Dijkloop
dIjKloop, een harTverwarmend evenemenT

Foto’s en tekst Hans Petit

Zondagmorgen, 9 april, 10:30 uur. Het is een drukte 
vanjewelste in en rond De Rietschoot. Iedereen heeft 
er zin in. De kinderen zijn leuk gespannen: “Dadelijk 
mogen we gaan rennen”. Vlak voor de start begint Frank 
Smit met de kinderen aan een warming-up ... even de 
spieren losmaken. Het werkt zo aanstekelijk dat bin-
nen de kortste keren de ouders mee dansen en sprin-
gen. Dan wordt er afgeteld, samen met het publiek, 
...3 ... 2 ...1 en daar gaan ze. Later zijn de volwassen 
hardlopers aan de beurt voor de 6 en de 10,5 kilometer. 
Vaders, moeders, partners, opa’s en oma’s staan langs 
de kant voor de broodnodige, mentale,  ondersteu-
ning. Leuk om naar te kijken. Het programma is zo 
in elkaar gezet dat er niet al te lang gewacht hoeft te 
worden om de atleten weer voorbij te zien komen. 

In de Saskerstraat huppelt een meisje voorbij (foto hiernaast), 
zo vrolijk en zonnig dat je er vanzelf heel blij van wordt. 

Hulde aan het bestuur (onder voorzitterschap van Lin-
da Schra-Metzelaar) voor de perfecte organisatie. De 
foto’s van dit bijzondere evenement kunt u bekijken 
op koedijkloop.nl, rietschoot.nl en coedijckerban.nl.

Dijkloop 2017
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Dijkloop 2017
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‘VoorMekaar’ in Oudorp en op Het Schermereiland

vrIjwIllIgers helpen BuurTgenoTen

Tekst en foto’s Hans Petit

Een uitdaging voor Koedijk? Misschien wel in samenwerking met Mare Nostrum en De Daalder. Belang-
rijk is dan dat er voldoende vrijwilligers zijn die de dankbare taak ‘hulp bieden aan buurtgenoten’ op zich 
willen nemen. Wie neemt het initiatief?

In augustus 2014 werd onder voorzitterschap van wet-
houder Anjo van de Ven (OPA) een prijs toegekend 
aan een initiatief van Wijkcentrum (bewonersonder-
neming) De Oever uit Oudorp: ‘Voor Mekaar’. ‘Voor-
Mekaar’ is een laagdrempelig informatiepunt voor 
de inwoners van Oudorp. Hier kunnen jong en oud 
terecht met allerlei vragen op het gebied van welzijn, 
zorg, voorzieningen en sociale wet- en regelgeving. Sa-
men met Compaan en Welzijn op Recept wordt door 
vrijwilligers hulp geboden aan buurtgenoten. Sinds 
2016 is ‘VoorMekaar’ ook beschikbaar op Het Scher-
mereiland. Ik spreek met de voorzitters van beide orga-
nisaties:  Martin van Hooff, voorzitter van 

De Oever en Peter Tergau, voorzitter van De Wachter 
(Het Schermereiland).

werKen meT vrIjwIllIgers

Bij ‘VoorMekaar’ Oudorp zijn twaalf vrijwilligers 
werkzaam. Iedere werkdag zijn twee vrijwilligers be-
schikbaar voor hulpvragen. Met twaalf mensen heb je 
altijd twee reserves, die kunnen invallen als er iemand 
plotseling niet beschikbaar is. Bij De Wachter, waar 
‘VoorMekaar’ de 2e helft van 2016 is gestart, zijn twee 
vrijwilligers beschikbaar. De vrijwilligers zijn meestal 
wat ouder. “Ze moeten immers overdag tijd hebben 
om de spreekuren te houden” 

Bij de buren

Peter Tergau (Links) en Martin van Hooff in overleg over Voor Mekaar
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Martin van Hooff: “Alle vrijwilligers krijgen een goede 
opleiding die uit een aantal onderdelen bestaat. Ge-
sprekstechniek is naast een goede kennis van de sociale 
kaart een belangrijk onderdeel van de opleiding.”

Bij ‘VoorMekaar’ Oudorp zijn twaalf vrij-
willigers werkzaam. Iedere werkdag zijn 
twee vrijwilligers beschikbaar voor hulp-
vragen.

Op de vraag of je vrijwilligers die verantwoording 
kunt geven antwoordt Peter Tergau. “Er is op een van 
de locaties altijd een professional aanwezig. Als een 
vrijwilliger steun nodig heeft, kan hij die onmiddel-
lijk krijgen”. Martin van Hooff vult aan: “Humanitas, 
Mee/De Wering, Het Rode Kruis en de Compaan zijn 
de organisaties die bij ‘VoorMekaar’ betrokken zijn.”.

wervIng

Martin vertelt dat bij ‘VoorMekaar’ Oudorp onlangs 
vijf vrijwilligers zijn vertrokken. Het blijkt geen 
probleem om vervangers te vin-
den. Peter: “De Wachter en 
De Oever geven jaarlijks 
een gezamenlijk activi-
teitengids uit, daar staat 
altijd een oproep in voor 
vrijwilligers voor ‘Voor-
Mekaar’. Als het 
nodig is dan wordt 
er een advertentie 
geplaatst in een van 
de gratis Alkmaarse 
weekbladen”.

hulpvragen

In Oudorp 
is het aan-
tal hulpvragen i n 
2016 verdubbeld in vergelij-
king met het jaar daarvoor: van 
150 naar 300. Het aantal hulpvragen bij 
De Wachter blijft nog achter omdat het project daar 
pas in de tweede helft van 2016 van start is gegaan. 
Peter: “Het heeft enige tijd nodig voordat mensen de 
weg naar ‘VoorMekaar’ weten te vinden”. Ik vraag of 
buurtgenoten het niet vervelend vinden om proble-

men met mensen uit hun directe omgeving te delen. 
Martin: “Dat is, voor zover ik weet, nog nooit een pro-
bleem geweest. De vrijwilligers zijn erop getraind om 
met mogelijke weerstand om te gaan. Je moet je ook 
bedenken dat het om de relatief eenvoudige hulpvra-
gen gaat, als er zwaardere problematiek aan de orde 
is wordt de  beroepskracht ingeschakeld. “Een aardig 
voorbeeld,” vervolgt Martin, “is een blinde mevrouw 
die hulp krijgt bij het voorlezen van brieven… niet 
ingewikkeld maar wel heel belangrijk” Peter: “Waar 
moet ik naar toe met mijn hulpvraag, een brief schrij-
ven of een ingewikkeld formulier invullen, wie helpt 

me met mijn boodschappen nu ik even niet mobiel 
ben … zijn op het oog eenvoudige vragen, maar dat 
zijn ze niet voor de hulpvrager die zich geen raad 

weet!”

compaan en ‘welzIjn op 
recepT’

Via ‘VoorMekaar’ kunnen men-
sen die dat willen in het bezit 

komen van een tablet die 
speciaal is ingericht voor 
ouderen die niet weten 

hoe met een tablet 
om te gaan. 

Met zo’n speciale ta-
blet kunnen contacten 
worden onderhouden 
met familie, kinderen en 

(achter)kleinkinderen en 
natuurlijk ook met hulp-
verleners. Er wordt goed 

gebruik gemaakt van die mo-
gelijkheid 

Welzijn op Recept werkt nog niet zoals gehoopt. Het 
was de bedoeling dat huisartsen patiënten waarvoor 
dat een oplossing zou zijn in contact zouden brengen 
met sociale netwerken van de >>

‘Bij de buren’  is een nieuwe rubriek. Wat kunnen we 
in Koedijk leren van de andere bewonersondernemin-
gen. Raak je er door geïnspireerd aarzel niet en start 
een initiatief in ons dorp.

Bij de buren
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Je moet het goud smeden 
en het ijsje eten ;-)

als het heet is...

Tot smeeds in Alkmaar!

winkel - atelier
Hof van Sonoy 8, 1811 LD  Alkmaar
donderdag, vrijdag en zaterdag  11.00 - 17.00 uur
www.cecilekuhne.nl       Telefoon 06 25 16 25 96
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bewonersondernemingen. Dat initiatief waar Wonen-
Plus een voortrekkersrol in speelt, wil nog niet van de 
grond komen.

Met zo’n speciale tablet kunnen contacten 
worden onderhouden met familie, kinde-
ren en (achter)kleinkinderen en natuurlijk 
ook met hulpverleners 

meTen Is weTen

De organisatie van ‘VoorMekaar’ kost (gemeenschap)
geld. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding van de vrij-
willigers en aan de loonkosten van Sociaal Cultureel 
Werk. Martin: ”Er is een rekenmethode ontwikkeld waar-
mee gemeten kan worden wat ‘VoorMekaar’ in materiële 
zin oplevert. 

Er zijn 15 hulpvragen onderzocht. Over het algemeen kun 
je zeggen dat een professional € 65,- per uur kost, de hulp 
van VoorMekaar kost € 15,- per uur. De hulp die een vrij-
williger biedt is dus vele malen goedkoper. De professional 
kan zich bezig houden met complexer zaken.”

ooK geschIKT voor andere wIjKen?
Het was de oorspronkelijke bedoeling dat VoorMekaar 
ook uitgerold zou worden bij de andere bewonerson-
dernemingen. Die gedachte is min of meer verlaten. 
Er zijn bewonersondernemingen die soortgelijke hulp 
aanbieden: ‘Hulp om de Hoek’ (Binnenstadscen-
trum), De Rekere 2.0 is bezig met de opzet van een 
vergelijkbaar project.

IeTs voor KoedIjK?
Misschien wel in samenwerking met Mare Nostrum 
en De Daalder. Belangrijk is dan dat er voldoende vrij-
willigers zijn die de  dankbare taak ‘hulp bieden aan 
buurtgenoten’ op zich willen nemen. Wie neemt het 
initiatief ? <<

De bewonersondernemingen, wijk- en buurthuizen 
in Alkmaar werken samen in het Voorzittersoverleg. 
Op de website www.vzo-alkmaar.nl kunt u zien welke 
organisaties samenwerken. Ook vindt u er meer infor-
matie over bewonersondernemingen in algemene zin.

Bij de buren

Voorzitters Peter Tergau en Martin van Hooff zijn enthousiast over de mogelijkheden van Voor Mekaar
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‘We missen de jeugd die liever gaat poolen en snookeren.’

domIcluB BIljarTverenIgIng
Door Marijke de Jong, foto’s  Hans Petit

Ben je nog op zoek naar een vrijetijdsbesteding omdat je met pensioen bent? Je verveelt je, zit verlegen 
om een praatje of gewoon omdat je er even uit moet? Dan kan de Donderdagmiddag Biljartclub, kortweg 
Domiclub, uitkomst bieden. 

Een officiële naam heeft de Koedijker biljartvereniging 
niet. Er is geen inschrijving met statuten bij de Kamer 
van Koophandel. Overigens zouden die statuten er an-
ders (wat mij betreft) als volgt  kunnen zien: Gezelli-
ge mensen mogen lid worden, leeftijd speelt geen rol,  
biljarten op recreatief niveau, behoefte de week door te 
nemen en een bescheiden contributie.

lIBre en BandsToTen

De club, een voortvloeisel uit de Soos van de Riet-
schoot,  bestaat op dit moment uit acht goedlachse, 

merendeels Koedijker mannen in de leeftijd van 61 
(Klaas) tot 86 jaar (Jan sr.). Met uitzondering van het 
jongste lid allen gepensioneerd. Iedere donderdagmid-
dag is het weer zo ver. Op naar de Rietschoot waar de 
mannen van 13.00 - 16.00 uur samenkomen om te bil-
jarten. De ene week spelen ze libre, de meest bekende 
spelvorm waarbij de speelbal de beide andere ballen raakt 
in één stootbeurt.  De  andere week variëren ze met band-
stoten, waar dezelfde regels gelden met één uitzondering: 
alvorens de speelbal de derde bal raakt, moet deze eerst 
één of meerdere banden hebben geraakt. 

Vereniging van de maand

Zeven van de acht leden van de  biljartclub.....
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En als er nog tijd over is, doen ze nog een partijtje ‘tien 
over rood’. 

de peT

Het is maar net hoe de pet staat. En die staat altijd wel 
goed want ze verzuimen bijna nooit. Er was zelfs spra-
ke van enige irritatie tijdens ons bezoek over het feit 
dat één van de leden het in z’n hoofd haalt op vakan-
tie te gaan tijdens ‘hun’ biljartseizoen, dat loopt van 
september tot eind mei. De leden betalen een kleine 
contributie die beheerd wordt door penningmeester 
Piet. Waarover een lid grapte dat hij wel erg vaak op 
vakantie gaat. ‘Waar doet ie het van?’ 

BezIgheIdsTherapIe

Wat ze beweegt om trouw elke donderdag samen te 
komen, is de vraag onzerzijds? ‘Met name de gezellig-
heid, een praatje met een drankje, het sfeertje, het is 
een soort bezigheidstherapie.’  Verder zijn de mannen 
enorm blij met de accommodatie. ‘Een redelijke prijs 
en het biljart is nog niet zo lang geleden vernieuwd. 
De bediening aan de gezellige bar is heel vriendelijk.’  
Vooral Gotcha uit Georgië kan al helemaal niet meer 
stuk omdat ie gezegd zou hebben dat ze de leukste en 
gezelligste groep in De Rietschoot zijn.

uITsTervende sporT

Op de vraag of biljarten een uitstervende sport is, ant-
woorden ze eensluidend. ‘Helaas wel ja. We missen de 
jeugd. Die gaat liever poolen en snookeren. Dat levert 
meer geld op. Er is wel een aantal jongerenclubs ge-
weest in de Rietschoot, maar uiteindelijk hielden zij 
er weer mee op.’ En hoe zit het met de biljartsters?  Er 
waren ooit ook wel vrouwen van de partij, maar sinds 
de legendarische uitspraak van één van de oud-leden: 
“Ik mot geen wijven in de groep”, bestaat de groep 

alleen nog uit mannen. De vrouwen kozen het hazen-
pad.’ 

KrITIsch posITIef

Uiteraard wordt er voor, tijdens en na het spel ook 
tegen de huidige maatschappij aangekeken. En hoe 
ziet dat beeld er uit? ‘Kritisch positief, maar met acht 
verschillende mensen en meningen laten wij ons hier 
verder niet over uit,’  aldus Jos jr. oftewel ‘Jos 15 tinten 
grijs’ zoals hij zichzelf noemt. Dat krijg je met twee 
Jossen en drie Jannen. Hoe hou je die het beste uit el-
kaar? ‘We praten over voetbal, onze belevenissen tijdens 
(kampeer)vakanties, hobby’s als fietsen, kanoën, tuinieren 
en verder over alles wat er nog meer ter sprake komt.’

hongerwInTer

Met het oog op de komende 5 mei viering gaat Jos 
Kühne nader in op de vraag of hij zich nog wat kan 
herinneren van de oorlogstijd en dan vooral de hon-
gerwinter.  ‘Ik was toen een jonge jongen. Mijn vader 
had boekhandel Kühne aan de Laat in Alkmaar. In de 
oorlogstijd mochten er van de Duitsers niet of nau-
welijks boeken worden verkocht. Mijn vader moest 
toen iets anders bedenken om aan de kost te komen. 
Hij kwam op het lumineuze idee schilderijen te gaan 
maken. Zo gezegd, zo gedaan. Toen hij er een aantal 
had voltooid, zette hij ze vol trots in de etalage. Op 
een dag kwam er een boer in de winkel. Hij vroeg of 
de schilderijen te koop waren en “hoeveul ze dan wel 
niet mosten kosten?”  Vader twijfelde geen moment 
en antwoordde daarop: “Ik ruil er ien voor een mud 
tarf!” En zo kwam het dat we die hele winter genoeg 
brood konden bakken en werden er later nog andere 
voedingsmiddelen geruild.’ 

Ook zin om gezellig mee te kletsen over van alles en 
nog wat,  herinneringen op te halen en misschien ook 
nog wat te biljarten?  Bel  Klaas (de Vet): 072-5612364.

Vereniging van de maand
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Samen sterker door samenwerking

een posITIef 
resulTaaT
Piet Verweel, voorzitter De Rietschoot

Op het moment van schrijven (het is twee april) lijkt het wel 
zomer. Ik zit in de tuin en bedenk mij dat het eerste kwar-
taal van 2017 al weer achter ons ligt. In dit kwartaal is er 
weer van alles gebeurd: bruiloften, condoleances, spor-
tactiviteiten, muziekuitvoeringen, schaaktoernooien, 
rommelmarkten, lunches, workshops van bedrijven, 
samen eten, benefiet-actie. Eigenlijk te veel om op 
te noemen. En dan nog alle verenigingen die van De 
Rietschoot gebruik maken. Tevens is de overname 
van de activiteiten van De Hofstaete inmiddels ook een feit en zijn wij bezig om de bedrijfsvoering op die 
van De Rietschoot aan te passen.

Daarnaast moeten wij het jaarverslag en jaarrekening 
over 2016 afronden. Enerzijds natuurlijk ten behoeve 
van de gemeente om de ontvangen subsidie te verant-
woorden en anderzijds ten behoeve van onszelf. Wij 
kunnen in ieder geval meedelen dat het jaar 2016 fi-
nancieel is afgesloten met een positief resultaat van ca. 
€ 10.000. Dat is een groot compliment aan onze pen-
ningmeester Marga Riekwel en aan onze bedrijfsleider 
ad interim Joop Sinke. Met name Joop heeft de door 
ziekte uitgevallen Lars meer dan uitstekend vervangen. 
Inmiddels is Joop in dienst getreden bij De Rietschoot 
en heeft daarom zijn bestuursdeelname opgezegd. Het 
is uiteraard mede dankzij onze medewerkers en vrij-

willigers dat het goed gaat. Dat het financieel goed is 
gegaan vind ik zelf prettig, maar het is geen hoofdzaak. 
Wij hebben een positief resultaat nodig om geld op-
zij te kunnen zetten om o.a. (achterstallig) onderhoud 
aan het pand te kunnen uitvoeren. De maatschappe-
lijke opbrengst van alle activiteiten van De Rietschoot 
vind ik veel belangrijker. Daarom ben ik zeer benieuwd 
naar de inhoud van ons jaarverslag 2016. Hier wor-
den de aantallen bezoekers en activiteiten in genoemd 
en die geven feitelijk aan wat de relevantie is van De 
Rietschoot. Ik wens u een prachtig voorjaar en hoop 
u in juni weer de laatste nieuwtjes van het bestuur te 
kunnen melden.
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‘jeugd-gondelvaarT-Bouwgroep’

De Rietschoot biedt onderdak aan een nog op te rich-
ten ‘Jeugd-Gondelvaart-Bouwgroep’ Ook in de zo-
mervakantie is het in De Rietschoot een bedrijvigheid 
vanjewelste. Een groep volwassenen en kinderen be-
denken en bouwt al 5 jaar samen de gondelvaartboot 
van bewonersonderneming De Rietschoot. Misschien 
zijn er wel kinderen (8-13 jaar) uit Koedijk die onder 
begeleiding van ouders/volwassenen een mooie eigen 
gondelvaartboot willen bouwen.

onderdaK én lImonade

De Rietschoot wil graag onderdak bieden aan jonge 
bootbouwers. Voorwaarde is wel dat de kinderen het 
zèlf moeten doen en dat er wordt gezorgd voor bege-
leiding door volwassenen en voor de benodigde bouw-
materialen. De Rietschoot zorgt voor onderdak en een 
lekker glas limonade. De op te richten ‘Jeugd-Gondel-
vaart-Bouwgroep’ wordt door de Gondelvaartvereni-
ging ondersteund.

lIjKT heT je leuK?
Lijkt het je leuk om mee te doen? Neem contact op 
via contact@gondelvaartkoedijk.nl of 06-27244725. 
De toekomstige ‘Jeugd-Gondelvaart-Bouwgroep’ heeft 
waarschijnlijk -naast ouders- ook(gepensioneerde) am-
bachtslieden nodig. 

Vakmensen die het leuk vinden om hun kennis en pas-
sie over te dragen aan de jeugd en die de jongeren hel-
pen bij het ontwerpen en bouwen van de kinderboot. 

Plezier bij de voorbereidingen voor de Gondelvaart (2015)
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agenda de rIeTschooT

KoffIe&Thee sTrIppenKaarT.
Nieuw: de Koffie&Thee Strippenkaart. Geen zin 
in al dat losse kleingeld, maar wel in een overheer-
lijk kopje koffie of thee? Haal gewoon de nieuwe 
Koffie&Thee Strippenkaart. Het is nog voordeliger 
ook. Want voor € 6 krijg je 4 kopjes koffie of thee 
& 1 gratis.  Eigenlijk zin in cappuccino, latte mac-
chiato of warme chocomelk met slagroom? Geen 
probleem, dan hebben wij de Speciale Koffie Strip-
penkaart. Voor € 10 krijg je 5 speciale koffie & 1 
gratis. De voordelige Strippenkaarten zijn te koop 
bij de bar in De Rietschoot.

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

Zaterdag 13 mei zitten vrijwilligers klaar om uw ka-
potte apparaten, fietsen en kleding voor u te repare-
ren. Elke 2e zaterdag van de maand is het klusteam 
tussen 14:00 – 16:00 uur in De Rietschoot aanwe-
zig. Ook verleent het klusteam hulp voor het ge-
bruik van uw tablet, smartphone en social media. 

energIecafé KoedIjK 
Zaterdag 13 mei van 15:30 – 17:30 uur zitten deskun-
digen op het gebied van energie voor u klaar in het 
EnergieCafé. Heeft u belangstelling voor duurzame 
energie, dan bent u elke 2e zaterdag van de maand 
welkom in het EnergieCafé. Het doel is om met 
elkaar van gedachten te wisselen en informatie en 
kennis te delen over de mogelijkheden van duurza-
me energie in Koedijk. Wilt u inzicht in uw eigen 
energiegebruik? Doe mee met de actie SlimBespa-
ren. Of word lid van AlkmaarEnergie en stap over 
op de groene duurzame energie van De Unie. Voor 
informatie kijkt u op: alkmaar-energie.nl

samen eTen In de rIeTschooT

Op dinsdag 9 en 22 mei kunt u voor € 7,50 genieten 
van een overheerlijk driegangenmenu. Op beide 
avonden begint het diner om 18.00 uur. Wij stellen 
het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt, zodat 
De Rietschoot voldoende ingrediënten kan inko-
pen. Aanmelden kan bij de bar bij één van de me-
dewerkers, via telefoon 072 – 561 55 95 of via e-mail 
info@rietschoot.nl Menu 9 mei: Groentesoep, Wrap 
gevuld met kip en groenten, Yoghurt met fruit Menu 
22 mei: Chinese tomatensoep, Nasi met saté, Kroepoek, 
Seizoensvla.

Agenda’s De Rietschoot en De Hofstaete
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dIsco In de rIeTschooT

Disco voor mensen met én zonder beperking op 
zaterdag 27 mei van 19:00 tot 23:00 uur in De 
Rietschoot.  Kom alvast in vakantiestemming met 
de Lente-Zomer-Disco met DJ Davidoff. Entree 
€ 2,50. Begeleiders hebben gratis toegang. In-
formatie: info@rietschoot.nl of 072–5615595. De 
Rietschoot is zeer rolstoeltoegankelijk en goed te 
bereiken met openbaar vervoer. Connexxion lijn 2, 
3 en 4 hebben hun eindbestemming op loopafstand 
achter De Rietschoot.

agenda de hofsTaeTe
 
lezIng over BergsporT en srI lanKa

Bent u benieuwd naar de boeiende verhalen van 
Hofstaeter Kees Mazereeuw over zijn ervaringen 
met de bergsport en zijn belevenissen in Sri Lanka? 
Kom donderdagmiddag 18 mei om 14:00 uur naar 
zijn lezing in De Hofstaete. Entree: € 2,50 (incl. 
koffie of thee).

KoersBal

Koersbal is zo’n 20 jaar geleden overgewaaid uit 
Australië en sindsdien zijn er duizenden enthousi-
aste koersballers, man of vrouw, valide of invalide, 
actief. Iedereen kan deze sport beoefenen omdat er 
geen lichamelijke of fysieke inspanning voor no-
dig is. 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. 
Het is een gezellig, maar ook een verrassend spel 
Benieuwd? Doe een keer mee op de dinsdagmiddag 
van 13.45-15.45. Kosten: € 1,60 (incl. koffie of thee).

BIngo In de hofsTaeTe

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen 
voor € 2,50. Om de week is er in De Hofstaete een 
gezellige bingo. Donderdag 11 mei van 14-16 uur.

muzIeK op verzoeK In de hofsTaeTe

De Hofstaete organiseert op zondag 7 mei vanaf 
14:00 uur een muzikaal verzoekplatenprogramma 
met Piet Piraat en de gezusters Braadslee. Heeft u 
speciale verzoekjes, wilt u altijd nog graag die ene 
plaat horen? U vraagt, wij draaien, vanaf klassiek 
tot dansplaat.

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 10:00 – 11:00 uur. (Kosten € 2,50 voor 
koffie en gebak).

spel- en BorrelmIddag In de hofsTaeTe

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag? Kom vrijdag-
middag 12 mei vanaf 14:30 uur, of vrijdagavond 26 mei 
vanaf 19:30 uur naar de spel- en borrelmiddag. 

creaTIeve mIddag In de hofsTaeTe

Kom gezellig meedoen op de creatieve middag in 
De Hofstaete. Van breien, houtbewerken tot schil-
deren. Maandagmiddag 8 en 22 mei van 14-16 uur.

samen eTen In de hofsTaeTe

Op alle doordeweekse dagen kunt u warm eten in 
de Hofstaete. In de maanden juli en augustus, wor-
den op 3 dagen maaltijden geserveerd. Voor € 7,50 
per maaltijd wordt een driegangenmenu aangebo-
den. De maaltijden worden in zorgcentrum `t Re-
kerheem. Vaste deelnemers van de warme maaltijd-
voorziening krijgen op vertoon van de Alkmaarpas 
10% korting.

Agenda’s De Rietschoot en De Hofstaete

B NI OG
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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!

LAAT UW AIRCONDITIONING CONTROLEREN 
DOOR DE AIRCO SPECIALIST 

-GRATIS CONTROLE-

* maximaal 4 liter bulkmotorolie, exclusief MPM oliesoorten exclusief olie�lter
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Kinderen in beweging

Onderdeel is de Rollebol Kids Run en die wordt dit jaar gehouden op 24 mei. 
Er zijn drie leeftijdscategorieën en twee afstanden, namelijk de 800 en
1.600 meter kinderloop. Je krijgt een mooie medaille en als klap op de
vuurpijl is er voor ieder kind een leuke Rollebol goodie bag.

Maak je gebruik van een van onze BSO’s of TSO’s dan is de Rollebol
Kids Run gratis en ontvang je ook nog een mooi Rollebol running shirt,
maar dan moet je wel bijtijds via onze site inschrijven. Doe dat dus
snel. Ga voor meer informatie naar: www.rollebol.nl

Rollebol kindercentra zet kinderen in beweging, want sport en
opvang horen bij elkaar. Ieder jaar wordt de Alkmaar City Run
by night gehouden in onze prachtige Alkmaarse binnenstad.

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

Rollebol Kids Run 2017

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

Schrijf je 
snel in!

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  04-04-17  14:26  Pagina 1
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Over volkswijsheden en dieren en planten die het weer voorspellen

weer mooI weer 
Door Hans Faddegon / foto’s Hans Petit

Wij leven in een tijd waarin het weerbericht direct beschikbaar is. Bijvoorbeeld via de website Buienradar 
of het weerbericht op de televisie via Teletekst. Maar die weerberichten  bestaan nog niet zo lang. Daarom 
namen  veel boeren de komende weersveranderingen altijd met geleerde ervaring  waar. Zij herkenden de 
reacties goed van de planten en de dieren op het weer. 

Er zijn dan ook veel oude volkswijsheden over het weer. 
En sommige daarvan horen speciaal bij de maand mei. 
Mei is een prettige maand. De natuur raakt volgroeid 
en het weer is ook aangenaam. Zonder dat het al te 
zomerwarm wordt.
• Onweer in mei maakt de boer weer blij.
• Een natte mei geeft boter in de wei
• Is het weer in mei weer mooi dan ziet de boer 

maar weinig hooi
• Afwisselend zon en regen is de boer zijn zegen

• Morgenrood geeft water in de sloot
• Onweer in mei maakt de boeren blij

vruchTBaar

Het is duidelijk dat de maand mei nog niet al te zo-
mers is. Het regent nog regelmatig. Maar dat vormt 
tegelijk een goede basis voor de opkomende natuur. 
Zo was Nederland tijdens het afgelopen jaar na de 
Verenigde Staten de tweede grootste exporteur van 
landbouwproducten. En daar ben ik best van onder 

Cultuur

Als zij rustig in het water rondzwemmen, en zelfs af en toe wat kwaken, houdt het mooie weer wel aan.
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de indruk. Want Nederland is eigenlijk maar een heel 
klein landje. Maar wel heel vruchtbaar.

IjsheIlIgen

De meimaand kent ook het laatste staartje van de win-
ter. Meestal is het rond het begin van de maand mooi 
weer. Maar dan wordt het ineens een paar dagen re-
genachtig, koud en stormachtig. Er is af en toe zelfs 
nog een beetje nachtvorst. Die dagen worden de IJs-
heiligen genoemd. 

Deze naam is eigenlijk toevallig, omdat ze samen-
vallen met enkele klassieke kerkelijke heiligendagen. 
Bijvoorbeeld Sint Pancras, waarnaar het buurdorp is 
genoemd. Het dorp dat sinds oude tijden via het Daal-
meerpad bereikt kan worden. Het dorp Sint Pancras. 
En dan Sint Servaas. In Maastricht staat bijvoorbeeld 
het bekende rijksmonument   Sint-Servaasbasiliek. De 
eerste vormgeving van deze kerk vond plaats in de zes-
de eeuw. Dat betekent dat het een van de alleroudste 
gebouwen in Nederland is. Vrijwel iedereen die ooit 
in Maastricht was,  heeft deze Romaanse basiliek be-
zocht. Een derde bekende van de IJsheiligen is Sint 
Bonifatius. Hij was ooit een monnik in zuidwest En-
geland en ondernam in de zevende eeuw een missie 
naar de Friezen om hen met het christendom bekend 
te maken. 

vogels

De maand mei is ook de maand waarin veel jonge vo-
geltjes weer in een nestje opgroeien. Alle vogels laten 
daarbij ’s morgens en overdag vrolijke fluitconcerten 
horen. En als het die dag mooi weer wordt, is het con-
cert des te luider. Maar als er slechter weer op komst is, 
worden de vogels heel stilletjes. Op die manier geven ze 
ook een soort weersvoorspelling. Hier in Koedijk zijn 
veel kauwtjes aanwezig. En al zijn ze soms nogal hin-
derlijk, toch zijn het ook duidelijke weervoorspellers. 
Als het mooi weer is zijn ze rustig. Maar als er flink re-
genachtig weer op komst is, gaan ze heel onrustig rond 
vliegen en ze jagen van de ene plaats naar de andere. 
Dat hebben we hier allemaal wel eens waargenomen. 
En als ze ’s morgens of ’s avonds veel herrie maken, is 
dat ook een aanwijzing op een grote weersverandering.

Hier in Koedijk zijn er met al dat water ook heel wat 
eenden en ganzen. 

Als zij rustig in het water rondzwemmen en zelfs af 
en toe wat kwaken, houdt het mooie weer wel aan. 
Maar als ze het water in plonzen en er dan weer uit 
gaan om zich op de rand met het snaveltje schoon te 
maken, kunnen we ervan uitgaan dat er die dag weer 
wat regen gaat komen. En als ze in het water hun ve-
ren schijnbaar met hun snaveltje wassen, is de kans op 
langdurige regenval groot. Want op die manier maken 
zij de veren nog meer waterafstotend.

BuITenleven

Ja, het is weer mei. Een mooie natuurmaand. Het Hol-
landse binnenleven richt zich nu ook weer meer op het 
buitenleven. En als u dan een fietstocht maakt en on-
rustig vee in de weilanden ziet, ontvangt u de gratis tip  
dat er onweer aankomt. Want hoewel Noord-Holland 
in verhouding met het overige Nederland weinig on-
weer kent, komt het hier natuurlijk ook af en toe voor.

Het is weer mei. Het buitenseizoen is weer echt begon-
nen. Veel plezier met het weer! 

Cultuur

Hier in Koedijk zijn veel kauwtjes
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Van bleekveld tot waslijn en wasrekken

maandag waschdag
Jacob de Maijer tekst en foto’s

Als je het museum van de Historische Vereniging Koedijk binnen loopt, door de dubbele deuren van  zol-
der boven het restaurant De Molenschuur, dan springt een enorme  houten wasmachine je meteen in het 
oog. Dat inspireerde me om daar eens een artikel aan te wijden. Als je de attributen die er rondom zijn 
uitgestald bekijkt, dan bekruipt je het gevoel wat een ommekeer  het komen van de moderne machines, en 
niet te vergeten de droger, niet teweeg heeft gebracht in het leven van vrouwen.

In mijn jeugd was mijn moeder op zaterdag al de witte 
was aan het verzamelen als ze uit de tommend kwa-
men (tommend is West-Fries voor teil). Eerst werden 
sommige vuile plekken voorbewerkt met groene zeep. 
Dat ging dan bijvoorbeeld om de streepjes in de on-
derbroeken, daarna werd het in de week gezet, dat 
duurde dan een dag. 

Als het inweken klaar was, werd het wasgoed uitge-
stoten met een wasklok. Dat is een klokvormig kope-
ren apparaat aan een steel met een verend binnendeel. 
Als je dat ding op en neer bewoog in het water met 

wasgoed kwamen er grote luchtbellen in. Zo werd het 
ergste vuil er uitgestoten en kwam er zuurstof in, wat 
het wasproces bevorderde. Zo’n wasklok werd ook wel 
“uitstoter” genoemd. 

BleeKveld

Was het mooi weer dan werd de witte was op het 
bleekveld gelegd. Bleekveld? Wat is dat nu weer? Wel 
dat is een niet te kort gemaaid grasveldje. Het was-
goed werd daar op uitgespreid en voor gebleekt door 
de ozon in de lucht.

In het schuurtje aan ons huis had mijn moeder een 
hoek waar een peteroliestel stond, daarop plaatste mijn 
vader dan zondagavond een wasketel gevuld met koud 
water. In dat water werd dan met een zeepklopper Sun-
lightzeep op geklopt tot er een ketel zeepsop ontstond. 
Hierin ging het witte wasgoed. Dat stond dan de hele 
nacht op een vierpits peteroliestel te koken. Sommigen 
mensen waren in het bezit van een speciaal kacheltje 
waarop precies een wasketel paste. ‘s Morgens in alle 
vroegte stond de ketel dan te koken. Als je de deur 
van het schuurtje open deed sloeg de damp met zeep-
lucht je tegemoet. Mijn vader zette dan, voordat hij 
naar de akker ging, de ketel met kokend wasgoed naast 
het peteroliestel op de grond. Want dat was voor mijn 
moeder te zwaar.

Vervolgens werd het nog hete wasgoed met een was-
knijper, eigenlijk een soort lange tang, overgeheveld 
in een zinken teil of houten waskuip. Zo’n houten 
waskuip staat ook in het museum. Die stond op een 
wasbok. Een wasbok is een stevige driepoot op werk-

Historische Vereniging

Wasketel met wasklopper
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hoogte. Een deel van het hete water werd uit de was-
ketel geschept met een emmer en in de teil gegoten 
bij het nog hete wasgoed. De temperatuur van dat 
water was dan zo dat je er net je handen in kon ste-
ken of eigenlijk net niet. In de teil werd een wasbord 
gezet, zo’n ding waar tegenwoordig de straatmuzikant 
roffeltjes op geeft, weet u wel? Het wasgoed werd dan 
over het wasbord gerost en minutieus nagekeken op 
verontreiniging. Vrouwen hadden op maandagavond 
rode gezwollen handen van dit zware werk.

wrInger

Was het wasgoed schoon dan ging de het door de 
wringer. Een op een bok geplaatst apparaat met twee 
wit rubberrollen die de was door middel van een slin-
ger door de wringer trok. Het waswater dat er hierdoor 
uitgeperst werd, werd opgevangen en teruggegoten in 
de wasketel. Hierna werd het wasgoed gespoeld in een 
andere teil met koud schoon water. Daarna begon het 
wringerproces opnieuw. Lakens en slopen en witte 
overhemden werden apart gespoeld in water met daar-
in een zakje blauwsel en stijfsel. Stijfsel om mooi strak 
en glad te strijken. Daardoor werd het water blauw en 
het wasgoed dat daar uit kwam oogverblindend wit. 

Was het voorgaande uitgevoerd dan kon de was aan de 
lijn te drogen gehangen worden, maar dat zal de mees-
te mensen wel bekend voorkomen want dat wordt op 
het platteland nog steeds wel gedaan.

wInTerdag

Wat te denken van de winterdag? Dan stonden er om 
de kachel in de huiskamer rekken met drogend was-
goed. Het hele huis rook er naar, niet bepaald een fris 
geurtje. Maar als de witte was klaar was, dan was de 
wasdag nog niet achter de rug. Want natuurlijk was 
er ook nog het bonte, ofwel gekleurde wasgoed, wat 
dan in het zelfde sop ging., Dat was inmiddels wat af-
gekoeld en werd gewassen op het wasbord. Tenslotte 
gingen bij de derde wasbeurt de sokken door het zelf-
de sop, want die mochten niet te heet gewassen wor-
den vanwege de krimp. Als de hele was aan de waslijn 
droog was, werd er nog gestreken, zoals dat nu nog 
wordt gedaan. Alleen de strijkplank en het strijkijzer 
zijn sterk verbetert. Bovendien wordt lang niet alles 
wat vroeger gestreken werd nu ook nog gedaan. Som-
migen doen het helemaal niet meer, heb ik gelezen.

zegen

Wat een zegen voor de vrouw was de uitvinding van de 
wasmachine, een zogenaamde “langzaamwascher”. De 
eerste uitvoeringen werden nog met de hand bediend. 
Dit was een houten kuip met daar op een deksel met 
een mechaniek dat een vierpotig rad in het deksel had.>> 

Historische Vereniging

Wasbok met wasbord

Luxe wasmachine in museum is van net voor of net na WO II,
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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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Ging het deksel dicht dan kon je door middel van een 
hefboom deze vierpoot in het hete waswater met was 
heen en weer bewegen. Op de rand van de kuip kon 
na het wassen een wringer geplaatst worden waarna 
het werk, zoals in het voorgaande is beschreven werd 
gedaan. 

Het exemplaar dat wij in het museum hebben is voor 
zijn tijd, net voor of net na de Tweede Wereldoorlog, 
heel luxe. Het heeft een elektromotor, die zowel de 
vierpoot als de wringer aandrijft.

Met dank aan mevrouw Kuit- Barsingerhorn, bijna 
89 jaar, die voor mij wat toevoegde en hier en daar de 
volgorde aanpaste.

waspoeder

Met de komst van de wasmachine deed ook waspoeder 
zijn intrede. Dat loste van zelf op in het waswater en 
maakte het opkloppen van blokzeep overbodig. Ook 
kwamen er speciale poeders voor de inweek, dat maak-
te dan het uitstoten weer overbodig. 

In ons museum hebben wij die waspoeders nog, zoals 
Klokzeep, Radion, Begoza en Sunil en Sunlight.

snelwasser

Maar de echte zegen kwam eind jaren ‘50 met een snel-
wasser, een snel draaiende schijf met ribbels in de zij-
kant een vierkante roestvrij stalen kuip. Bij mijn weten 
waren de eerste van het merk Hoover. Men sprak niet 
van een wasmachine maar van een Hoover. Ook kwa-
men toen de eerste centrifuges in zwang. Dat waren 
losse exemplaren waarbij de was nog steeds overgehe-
veld werd uit de Hoover. Het nadeel van deze dingen 
was dat het wasgoed zo snel sleet. Ook hieruit werd het 
water nog opgevangen en terug gekieperd in de was-
machine. Zoals het nu gaat met in elk huishouden, een 
volautomatische wasmachine en een elektrische dro-
ger, is een echte bevrijding van de vrouw. Mede door 
vele andere huishoudelijke apparaten. En niet te ver-
geten de kinderopvang. Nu heeft de vrouw tenminste 
tijd om uit werken te gaan. Dit om samen de kost te 
verdienen. Wat vroeger vrijwel alleen door de mannen 
werd gedaan <<

Historische Vereniging

Met de komst van de wasmachine deed ook waspoeder zijn intrede
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Unieke locatie opgebouwd uit zeecontainers
KaasfaBrIeK faBlaB alKmaar

Tekst en fotografie Rien Berends 

‘Het draait in de Kaasfabriek om 3D. Namelijk het waar maken van een Droom door het zelf te Doen om 
vervolgens te Delen met anderen. Met de 3D printer als mogelijk productiesysteem.’

André van Rijswijck, oprichter en voorzitter, van de 
Stichting Kaasfabriek praat op een ijskoude winterdag 
hartverwarmend enthousiast over ‘zijn’ project. In Lo-
kaal 21 (‘van de 21e eeuw’) op de eerste etage van de 

uit zeecontainers opgebouwde Kaasfabriek in Alkmaar 
Overstad, pal naast Hal 25 aan de Pettemerstraat, loeit 
het houtkacheltje. In de Kaasfabriek kunnen creatieve 
makers van 8 tot 88 jaar – vormgevers, kunstenaars, 

De moeite waard

De Kaasfabriek, FabLab regio Alkmaar, is gehuisvest in gestapelde zeecontainers
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architecten, ontwerpers, modelbouwers, scholieren en 
studenten – zich uitleven op diverse 3D printers, een 
lasersnijder, vinylsnijder, portaalfrees en nog veel meer. 
Van Rijswijck: ‘We bieden een inspirerende ruimte, 
kennis, vaardigheden en voorzieningen om samen te 
werken, te experimenten te leren en kennis te delen.’

TechnasIum

Als docent in het technisch onderwijs op middelbare 
scholen begon André van Rijswijck in 2004 op het Ca-
land Lyceum in Amsterdam een technasiumafdeling, 
de bèta-variant op het gymnasium. Dit is een lande-
lijke formule op havo en vwo niveau met als belang-
rijkste vak ‘Onderzoek & Ontwerpen’ (O&O). ‘Leer-
lingen werken hierbij projectmatig in teamverband 
aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. 
Dat kan van alles zijn. Op die manier leren kinderen 
belangrijke techniek- en onderzoekcompetenties en 
vaardigheden. Elke school met een technasiumafde-
ling mag één keer per jaar een workshop houden. Zes 
jaar geleden organiseerden wij een workshop 3D prin-
ten die werd gegeven door Joris van Tubbergen. Bij het 
televisieprogramma  de Wereld Draait Door had Joris 
op een 3D-printer een scheidsrechtersfluitje gemaakt. 
3D printen werd een hype.’

Een FabLab (Fabrication Laboratory) is een coöpe-
ratieve werkplaats waar deelnemers gebruik kunnen 
maken van een collectieve infrastructuur. Er worden 
cursussen en workshops gekoppeld aan de digitale 
werkplaats gegeven. Met als resultaat totaalconcep-
ten waarin het complete traject van leren, maken, 
verspreiden en presenteren in de FabLabs is terug te 
vinden. 

faBlaB

Joris van Tubbergen attendeerde André van Rijswijck 
in die tijd ook op het Protospace FabLab (zie kader-
tekst hierboven) waar hij een connectie mee had. Dat 
fascineerde van Rijswijk die vervolgens verschillende 
FabLabs in Nederland bezocht. ‘Ik wilde ook een Fa-
bLab oprichten. Op school was dat te lastig. Ben in 
mijn woonplaats Alkmaar gaan onderzoeken naar de 
mogelijkheden. Niet door een grondig vooronderzoek 
of met een uitgebreid businessplan, maar volgens de 
“grass roots”. Gewoon doen. Samen met een commu-
nicatiedeskundige heb ik vervolgens een groep mensen 

met uiteenlopende achtergronden tijdens een brain-
stormsessie mijn plannen gepresenteerd. Daar is het 
plan Kaasfabriek in zeecontainers uit voortgekomen 
waar ik met vijf mensen in de zomer van 2013 mee 
aan de slag ben gegaan.’ Na een presentatie in een gele 
zeecontainer tijdens een drukbezocht, internationaal 
hackers festival bij het Geestmerambacht vond op 8 
maart 2014 de officiële opening plaats van de Kaasfa-
briek FabLab in Alkmaar. 

De Kaasfabriek is een stichting zonder winstoogmerk 
en wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwil-
ligers en diverse (zakelijke) partners zoals bedrijven, 
scholen, instituten en particulieren. Van Rijswijck: ‘Er 
is altijd ruimte voor meer partners. Bij de start kregen 
we een kleine subsidie van de gemeente. Die was een-
malig en nu moeten we dus ook in financieel opzicht 
creatief zijn. Ook zijn er bedrijven en instellingen die 
bij de Kaasfabriek iets willen (laten) maken of ont-
werpen. Want wij beschikken over unieke productie-
systemen en hebben veel kennis in huis. Iedereen is 
welkom bij ons. En na het volgen van een basiscursus, 
één avond in de maand, waarin het FabLab en alle ap-
paratuur wordt uitgelegd, kun je bij ons aan de slag op 
alle machines.’

De moeite waard

André van Rijswijck: ‘Veel draait in de Kaasfabriek om 3D’
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Wat is er aan de hand?

de zorg
Door Martin Frijters

Zorg hebben we allemaal mee te maken, in meer of mindere mate. Het is niet mijn bedoeling om mijn 
mening aan u op te dringen, maar dit artikel is bedoeld als stof tot nadenken. 

De zorg  is onderwerp van veel discussie, zowel in de 
media als in de politiek.  Tijdens de laatste Gemeen-
teraadsverkiezing was de zorg een item voor meer po-
litieke partijen. 

Grote vraag voor de komende jaren: hoe leveren we 
goede zorg en vooral ook hoe houden we de zorg be-
taalbaar? Jaarlijks consumeert de Nederlandse 

bevolking voor zo’n 85 miljard euro aan zorg met 17 
miljoen Nederlanders. Een astronomisch bedrag, wat 
ieder jaar meer wordt. Het eigen risico is bedoeld om 
een drempel op te werpen zodat mensen niet te makke-
lijk zorg  gaan gebruiken. Mensen met een lager inko-
men laten zich daarom soms liever niet behandelen, het 
zg. zorgmijden. Wat later weer duurder kan uitpakken, 
omdat  dan een duurdere behandeling nodig is.

In Nederland is er een relatief grote groep ouderen, zij gebruiken nu eenmaal meer zorg dan twintigers

Gezondheid
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effecTIef

Zijn er zoveel zieke mensen in Nederland dat we zoveel 
zorg gebruiken? Of worden de middelen niet effectief 
ingezet? Wat is er aan de hand?  De zorg is een soort 
moloch, die zichzelf in stand houdt en steeds groter 
wordt.  Door de zorg worden we  met zijn allen steeds 
ouder, maar hebben we ook steeds meer zorg nodig. 
Dat is een oorzaak. De zorg maakt een enorme techno-
logische ontwikkeling door. Dat is op zich heel positief 
en kan soms kostenbesparend werken. Denk  aan alle 
mogelijkheden die DNA-onderzoek voortbrengt en 
de mogelijkheid om daarmee erfelijke aandoeningen 
vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Er zijn ook 
legio prachtige nieuwe technologieën die wel nieuwe 
behandelmogelijkheden toevoegen, maar absoluut 
niet kostenbesparend zijn maar juist veel geld kosten. 

concurrenTIe

Als de mogelijkheden er zijn, willen artsen die ook 
gebruiken en patiënten willen alles proberen wat hen 
maar kan helpen. Het idee van marktwerking is er om 
door onderlinge concurrentie de effectiviteit te bevor-
deren en te besparen op kosten. Maar werkt het wel 
zo? Er zijn meer grote commerciële partijen actief in 
de zorg. Meer zorgverzekeraars die allemaal kantoren 
nodig hebben, directeuren, managers, controleurs enz. 
Dat is niet gratis. Zij zijn degenen die, hoewel ze de 
kosten van behandelingen proberen te drukken, veel 
onnodige bureaucratie en procedures  in de zorg inge-
voerd hebben. Omdat alles controleerbaar moet zijn 
en volgens vaste protocollen moet geschieden. Uiter-
aard moet dat ook allemaal weer gecontroleerd met als  
gevolg extra managementlagen  in de zorg. 

paTenTen

Dan zijn er de grote farmaceutische bedrijven die 
steeds nieuwe medicijnen willen ontwikkelen vanwege 
de lucratieve patenten die ze daar op kunnen aanvra-
gen. Ook verdwijnen goed werkende medicijnen zo-
maar ineens van de markt en  worden dan vervangen 
door een ander duur medicijn met dezelfde werking. 
Ook verkopen ze medicijnen door die niet meer lucra-
tief zijn  aan concurrenten die ze dan vervolgens weer 
op de markt brengen tegen een veel duurder prijs. Een 
andere perverse prikkel in het systeem is de beloning 
van specialisten. Die krijgen betaald per verrichting. 
Als een specialist je alleen maar te woord staat om bij-

voorbeeld uitleg te geven over je kwaal of om je gerust 
te stellen, kan hij daar wel een consultprijs voor re-
kenen, maar het wordt financieel aantrekkelijker  als 
hij ook een behandeling geeft of een onderzoek doet.  
Overigens is het niet zo dat behandelaars in de zorg 
meer zijn gaan verdienen, eerder minder. 

ouderen

Er is in Nederland een relatief grote groep ouderen. 
Zij gebruiken nu eenmaal meer zorg dan twintigers, 
dat is onvermijdelijk. Statistisch is het zo dat mensen 
in de laatste drie jaar van hun leven de meeste zorg ge-
bruiken.  Chronische ziekten treden op steeds jongere 
leeftijd op als gevolg van slechte voedingsgewoonten 
en milieu- en leefstijlfactoren zoals weinig beweging, 
luchtvervuiling, pesticiden en andere gifstoffen in het 
milieu en gebruiksartikelen. Ook het aantal kinderen 
dat veel zorg gebruikt, is sterk toegenomen. Deels ook 
weer door de toegenomen technische mogelijkheden 
in de zorg, maar ook bijvoorbeeld kinderen met ge-
drags- en leerproblemen en allerlei allergieën.  Het 
aantal behandelmogelijkheden is ook enorm toegeno-

Gezondheid

Ook verdwijnen goedwerkende medicijnen zomaar ineens
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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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men. Het aanbod creëert ook de vraag en vice versa. >>

zorgpremIes

Jaarlijks stijgen de zorgpremies, waar eindigt het, vraag 
je je af. Hoe lang blijft dit zorgstelsel in deze vorm 
nog houdbaar. Een internist tijdens een nieuwsuitzen-
ding op televisie vroeg zich terecht af waarom in de 
discussie niet de vraag betrokken werd: “hoe lang moet 
je iemand door behandelen”. Een ouder iemand die 
de diagnose kanker heeft gekregen die niet te genezen 
is. Moet je dan nog allerlei behandelingen uit de kast 
trekken of zou je in overleg met de patiënt bijvoor-
beeld kunnen kiezen om de behandeling te richten op 
zo min mogelijk pijn en ongemak, zodat in de tijd die 
je nog rest,  je nog zoveel mogelijk uit het leven kunt 
halen.

prevenTIe

Mijns inziens is er ook veel voordeel te behalen als er 
van overheidswege veel meer gedaan zou worden aan 
preventie. Al beginnend bij kinderen op de lagere 
school. Wat is gezonde voeding en wat is gezond leven 
en beweging stimuleren? En kinderen ook gezond le-
ren koken. Nu draait alles in het onderwijs om je voor 
te bereiden op een maatschappelijke loopbaan, maar 
gezondheid en een leven wat vervulling geeft zijn net 
zo belangrijk. De overheid zelf is veel te laks met het 
aanpakken van de voedingsindustrie o.a. over marke-
ting gericht op kinderen en de grote hoeveelheden sui-
kers in verpakte voedingsmiddelen. Recent kwam een 
onderzoek naar buiten waar uit bleek dat 56% van alle 
verpakte voedingsmiddelen in de supermarkt suikers 
bevatten onder allerlei verschillende misleidende bena-
mingen. Suiker is de grootste veroorzaker van gezond-
heidsproblemen, een langzame sluipmoordenaar. Sui-
ker is verslavend. 1 op de 8 kinderen in ons land heeft 
overgewicht. Het veroorzaakt diabetes, overgewicht en 
hart-en vaatziekten, schimmelinfecties en is kankerbe-
vorderend. Kankercellen voeden zich met suikers. Het 
gaat er om bewustwording te creëren in brede lagen 
van de bevolking over goede en slechte voeding is. 

voedIng

Hippocrates de grondlegger van de westerse genees-
kunde zei al 400 jaar voor Christus: “Laat voeding uw 
medicijn zijn en medicijn uw voeding”. Daarnaast zou 
de voedingsindustrie van overheidswege aan strenge 

voorschriften gehouden moeten worden.  Hoe doen 
ze het in minder welvarende landen vraag je je af. In 
veel minder ontwikkelde landen gebruiken ze in eer-
ste instantie veel meer de van oudsher traditionele ge-
neeswijzen. In India,  een land met een grote voor het 
merendeel arme populatie, wordt in bijna alle zieken-
huizen naast de reguliere behandelingen gewerkt met 
homeopathie. Dit omdat het goede resultaten geeft, 
zonder bijwerkingen en goedkoop is. Homeopathische 
artsen in India zijn zeer bedreven in het behandelen 
van ernstige acute als ook chronische klachten. In Ne-
derland worden complementaire behandelingen mar-
ginaal toegepast en van integratie met de reguliere zorg 
is amper sprake, enkele uitzonderingen daargelaten. 
Er zijn in ons land een paar homeopathisch werkende 
huisartsen. Gebleken is dat zij gemiddeld 10 tot 15% 
minder kosten maken, doordat hun patiënten minder 
medicatie gebruiken en er minder doorverwijzingen 
plaatsvinden naar specialisten.   In tegenstelling tot in 
India behandelen homeopaten hier meer ziektes die in 
de reguliere zorg niet genezen. Denk aan chronische 
aandoeningen, auto-immuunziektes ed. Overigens is 
dat ook voor de zorgverzekeraars heel goedkoop. Ik 
kan hierover nog heel lang uitweiden, want er is veel 
over te zeggen ons zorgsysteem. Mogelijk  in een latere 
editie. <<

Gezondheid

Wat is gezonde voeding en wat is gezond leven 
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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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Beeldbericht

veel KIjKplezIer In vroege voorjaar
Tekst en foto Jeroen van der Kruijff

Deze foto is meer geluk dan wijsheid. Ik was op weg naar een plek waar een bootje half gezonken in een sloot 
lag. Rijden over  het fietspad zag ik daar ineens een moedereend met pulletjes. Helaas zwommen ze aan de 
overkant van de sloot. Te ver weg voor een mooie foto. Totdat plotseling een mannetjeseend verscheen en met 
de moedereend probeerde te paren. Wat veel paniek bij moeder en  kinderen veroorzaakte (zie  inzet). Na dit 
intermezzo keerde de rust terug en zwom de 
familie op korte afstand voorbij zodat ik deze 
foto kon maken .

Deze eend is elk jaar de eerste met pulletjes. 
Het waren er eerst twaalf en nog negen op 6 
april. Dat vertelde mij  een collega-fotograaf 
die ook foto’s aan het nemen was. Er is een 
gele bij die steeds vooraan zwemt .Het is toch 
elk jaar weer een wonder dat we van deze ver-
schijnselen in de natuur kunnen genieten. Je 
moet er alleen wel voor achter je computer 
vandaan komen, anders zie je niets. Ik wens 
iedereen veel kijkplezier dit voorjaar.

Mannetjeseend kijkt naar de pulletjes die moedereend kwijt zijn 
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14 mei 2017

omschrIjvIng

1. Onmisbaar voor zangers: stemversterker
2. Bij deze winkel koop je een bril
3. Denkbeeldige cirkel over de aarde op gelijke 

afstand van beide polen
4. Om je te wassen, vervelend als ie koud is
5. Lichaamsdeel, vlak boven je voet
6. Vogel, komt vaak voor in fabels
7. Beschermt tegen hoog water
8. Houd je over na verbranden
9. Zevende letter van het alfabet

Als je de puzzel hebt opgelost vind je van boven naar 
beneden de naam van een bijzondere dag in mei

Sudoku is een superleuke en verslavende puzzel. Sudoku is een ras-
ter dat bestaat uit kolommen, rijen en blokken.

Deze sudoku heeft een raster van 4x4; dat wil zeggen 4 hokjes in elke 
rij, elke kolom en in elk blok.  Wat is het doel van het sudoku spel? 
In dit sudokuraster staan enkele figuren ingevuld. 

Het doel van het spel is dat je de ontbrekende figuren in het raster 
invult. Elk van deze figuren  mag maar één keer voorkomen in elke 
rij, in elke kolom en in elk blok.

Jeugdpagina
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd

Di 2-5-2017 Dicht 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 4-5-2017 Kranslegging Joods Monument 9 t/m 18 19:30/20:30
Vrij 5-5-2017 Dicht 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 5-5-2017 Dicht 13 t/m 18 19:30/22:30
Di 9-5-2017 Meidenmall over drugs 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 11-5-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 12-5-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 12-5-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di 16-5-2017 Meidenmall over LHBT 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 18-5-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 19-5-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 19-5-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  23-5-2017 Meidenmall over weerbaarheid 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 25-5-2017 Dicht wegens Hemelvaart 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 26-5-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 26-5-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  30-5-2017 Meidenmall over voeding 9 t/m 13 15:30/17:30

Jeugdpagina
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onze mooIe achTergrafT
(Ingezonden brief )

Tussen de Kanaaldijk en het Geestmerambacht be-
vindt zich de Achtergraft, een heerlijk straatje om te 
wandelen of te fietsen. Je ziet de vogels aan de rand van 
het water en als je geluk hebt ontwaar je ook nog een 
lepelaar. De Schotse Hooglanders komen ook in zicht. 
Je geniet van de omgeving en maakt een praatje met de 
mensen. Voor ons, de bewoners van de Kanaaldijk en 
de achtergelegen bebouwing, een heerlijke buurt om te 
wonen. Dat zult u zeker begrijpen. 

Veel wandelaars lopen langs de Achtergraft met hun 
trouwe viervoeter(s) en dat gaat hen zelf waarschijnlijk 
om de mooie wandelomgeving. De viervoeter daaren-
tegen is vaak meer gericht op het kwijtraken van zijn 
of haar blaas- en darminhoud. De blaasinhoud is geen 
probleem, het is even nat en verdampt snel. De dar-
minhoud is een ander verhaal. 

Waar de ene hondenbaas het netjes oppakt en mee-
neemt, waar wij heel blij mee zijn, laat de ander het 
bewust liggen. De laatste groep lijkt jammer genoeg de 
overhand te krijgen. 

Dit leidt tot groeiende ergernis bij de gebruikers en be-
woners van de Achtergraft/Kanaaldijk. Je zult je auto 
maar parkeren en bij thuiskomst merken dat je bezig 
bent een deel van de eerder genoemde darminhoud 
over het tapijt te verspreiden. 

Daarom met klem de volgende oproep aan de bazen en 
bazinnen van de honden: Op stap met de hond? Ruim 
zelf de stront!’

Om het u wat makkelijker te maken, hebben wij via 
onze gebiedsconsulente van de Gemeente Alkmaar 
een aanvraag gedaan 
om een afvalbak voor 
hondenpoep op de 
Achtergraft te plaat-
sen. Wij hopen dat dit 
binnenkort zal worden 
gerealiseerd. 

Jan Kobes namens de 
Bewoners Belangen-
vereniging Kanaaldijk 
Koedijk (BBKK) 

De Overtoom 2 Heerhugowaard
N242 Afslag Shellstation HHW

8.00 - 12.00 uurContainerservice

Gemakkelĳk online te bestellen

Ook voor particulieren

www.beelen.nl  072 - 5723 896

Openingstĳden maandag t/m vrĳdag 06.00 - 17.00
zaterdag 08.00 - 12.00
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colofon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot. 

Redactie Hans Petit (vormgeving/inhoud/ jeugdpa-
gina), Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Ma-
ijer, Anneke Wessemius (info@coedijckerban.nl). 

Eindredactie: Rien Berends, Ciska Riekwel (redac-
tie@coedijckerban.nl)  Verkoop: Wim Smit: ver-
koop@coedijckerban.nl. 

De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet te 
plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort.  

Druk Stichting Meo. 

Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot. 

De Coedijcker Ban maakt gebruik van Adobe 
Stockfoto’s. De Coedijcker Ban respecteert het co-
pyright. Mocht op dat gebied er iets over het hoofd 
gezien zijn laat het weten (info@coedijckerban.nl)

Kopij juni 2017  inleveren uiterlijk op 10 mei 
2017 (kijk op de website voor informatie over 
alle kopij-inleverdata 2017). 

De Coedijcker Ban van juni wordt bezorgd tussen 31 
mei en 2 juni 2017.

oplossIngen puzzels
Moederdag: (1) Microfoon, (2) Opticien (3) Eevenaar 
(4) Douche (5) Enkel (6) Raaf (7) Dijk (8) As (9) 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.

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

Een breed aanbod 
aan hypotheken?

Dat hebben wij!


