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Beste Koedijkers,

Ons eerste jaar Coedijcker Ban nieuwe stijl zit er 
bijna op. Met deze extra dikke decemberuitgave, 
die voor een groot deel in het teken van Kerst 
staat (plus een beetje Sint) luiden we 2014 uit en 
kijken we verder. Wat ging er goed? Waar kan 
het beter? Hoe verloopt de samenwerking met 
alle betrokken partijen? Het feit dat veel lezers al 
de moeite hebben genomen om de enquête in te 
vullen, geeft ons veel vertrouwen. De tips, kritiek 
en beoordelingen zijn voor ons belangrijk bij de 
invulling van het verdere beleid. 

Heeft u nog geen tijd gehad om de enquête in te 
vullen, dan kan dat nog steeds op onze website, of 
via het uitneembare formulier in de oktoberuitga-
ve dat kan worden ingeleverd in De Rietschoot. 
In de Coedijcker Ban van februari 2015 komen we 
uitgebreid terug op de resultaten.

Graag willen we iedereen bedanken die ons het 
afgelopen jaar heeft geholpen met de doorstart 
van de Coedijcker Ban. De adverteerders, corres-
pondenten, contactpersonen van verenigingen en 
het bestuur van de Rietschoot.

Fijne feestdagen, een gezellige jaarwisseling en 
een in alle opzichten mooi 2015. 

Het team van de Coedijcker Ban.

Rien Berends, Hans Petit, Joop Sinke, Wim Smit.

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Praktijk Dries (huisarts) 072-5626080
Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Dierenambulance 072-5150173

De Laatste Eer 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Robert de Boer 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 20 december 2014

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar

Jannie Lont Reaalstraat 6 1827 GR Alkmaar (Daalmeer NW)
e-mail: info@kapsalonreaal.nl
website:www.kapsalonreaal.nl

072-5614862
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De markante Koedijker
‘Ik ben een jongen van het dorp en wil dat blijven’
Bart Slooten
Door Rien Berends/foto’s Cees van Egmond

‘Het regelen en organiseren zit bij mij in de genen. Op de lagere school was ik al met kinderen uit mijn klas van 
alles aan het bedenken en doen. Bedachten we leuke dingen waarmee we geld konden inzamelen voor een goed 
doel.’

Bart Slooten, kleinzoon en zoon van de laatste dorps-
veldwachters in Koedijk, woont al sinds 1962 (op 
anderhalf jaar na) in het oude postkantoor naast het 
voormalig werkdomein van de Fa Weduwe C.Bos & 
zn en nu molen De Gouden Engel. De 68-jarige Koe-
dijker is een bestuursmens in hart en nieren. Bijna vijf-
tig jaar geleden nam hij op 19-jarige leeftijd zitting in 
het bestuur van Landelijk Schoon van het West-Fries 
Genootschap en enkele jaren later in het bestuur van 
Muziekvereniging Aurora. Daarna volgde er nog een 
reeks van bestuursfuncties waarvan Bart Slooten er 

nog steeds een aantal bekleedt. In willekeurige volg-
orde zijn/waren dat de vereniging De West-Friese Mo-
lens, de Molenstichting Zeevang, uitvaartvereniging 
De Laatste Eer, het waterschap, Stichting Johannes 
Bos, de medezeggenschapsraad op de basisschool waar 
hij werkte, de vereniging voor wetenschappelijke spel-
ling, de Historische Vereniging Koedijk die hij samen 
oprichtte met Jan Bijpost, het comité De Gouden En-
gel en het overkoepelend orgaan De Noord-Hollandse 
Molenfederatie waar hij onlangs de Molenprijs 2014 
van kreeg uitgereikt.

GlImlach

Eenmaal klaar met de opsomming aan de eettafel in 
de gezellige woonkamer aan de Kanaaldijk kijkt Bart 
me met een brede glimlach aan. Maar ook met een 
lichte twijfel richting zijn aandachtig meeluisterende 
echtgenote. ‘Is het lijstje zo compleet Henny?’ Die 
knikt na een korte denkpauze. We kunnen verder. Wat 
namelijk opvalt in de uitgebreide lijst is het aantal or-
ganisaties met een molenklik. Waar komt die voorkeur 
vandaan? Opnieuw kijkt Bart met de nodige aarzeling. 
‘Logische vraag. Had ik ook verwacht. Maar ik heb 
geen flauw idee. Dat is eigenlijk raar. Mijn ouders had-
den niets met molens. In de familie is geen molenaar 
te bekennen. Het enige dat ik weet is een felle brand in 
een molen aan de overkant van het kanaal recht voor 
ons huis. Daar was de bliksem ingeslagen. Ik stond er 
als driejarig jochie naar te kijken. Hoe de brandweer 
probeerde de molen te redden. Misschien heeft dat 
toen veel indruk op me gemaakt. Op mijn veertiende 
schreef ik voor school een verhaal over molens. Dus 
ik moet er al mee bezig zijn geweest. En ook informa-
tie hebben gehad, want anders kun je niet zo’n ver-
haal schrijven. Maar  hoe het gekomen is, weet ik niet 
meer. Een groot deel van mijn leven draait inderdaad 
om molens. Vraag me niet waarom. Maar dat heb je 
al gedaan.’

Veldwachter

In 1902 trad veldwachter Slooten aan in Koedijk. De 
grootvader van Bart werd in die functie in 1931 op-
gevolgd door zijn in 1904 geboren vader. ‘Tijdens 
de oorlog veranderden de 
Duitsers het beleid en werd 
alles omgezet in rijkspolitie. 
Mijn vader werd in 1958 af-
gekeurd vanwege reuma-
klachten. Ik was toen twaalf 
jaar en tien jaar jonger dan 
mijn zus. Ik ben geboren 
op de plek waar nu Zon-
nehof staat. Wij woonden 
in een burgerhuis dat werd 
gehuurd van de landbouwer 
Jasper Beets. We woonden 
naast een smederij en een 
rentenierswoning. Ons huis 
was heel ouderwets met een 

kelder die constant vol stond met water. Het was er 
zo vochtig dat mijn moeder elke ochtend de slakken-
sporen van het aanrecht moest vegen. Toen Beets het 
huis verkocht aan de gemeente werd het een beetje op-
geknapt en kregen we zelfs een douche. Dat was luxe. 
Mijn opa had ondertussen het huis waar we nu zitten 
in 1920 gekocht. Dat was sinds 1912 een postkantoor, 
maar werd na acht jaar al weer gesloten omdat het niet 
centraal genoeg in het dorp lag. Daarom heeft het zo’n 
ruime hal. Dat waren voorheen twee gangen achter 
twee voordeuren. Eén voor het postkantoortje en één 
voor het woonhuis. Al met al woont er in dit huis, pal 
naast de molen, sinds 1920 de derde generatie Slooten.’

Zeeman

Bart Slooten ging naar de kleuterschool waar tegen-
woordig de brandweerkazerne staat. ‘De openbare la-
gere school, nu De Zandloper, bestond op de huidige 
locatie uit vier lokalen. Eén voor handenarbeid en drie 
klaslokalen voor de klassen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6. Er 
waren dus drie leerkrachten.’ Na de lagere school volg-
de een jaar VGLO, vervolgens de mulo en uiteindelijk 
de kweekschool. ‘Ik wilde eigenlijk geen onderwijzer 
worden maar zeeman. Dat trok me wel aan. Toen ik 
op mijn veertiende een bril moest dragen, kon ik dat 
wel vergeten. Kreeg de man die mij ooit testte gelijk. 
Die vond mij volkomen ongeschikt voor de zeevaart. 
Daar was ik veel te veel een gezelligheidsmens voor.’ 
Wat volgde was een 43-jarige loopbaan op dezelfde 
lagere school in Krommenie. Bart heeft aan alle leef-
tijdsgroepen les gegeven. Was sommige jaren ook vrij 
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De markante Koedijker
gesteld van een klas. ‘Het was erg leuk en afwisselend 
werk. De meeste voldoening haalde ik uit kinderen die 
ik later sprak en mij dan vertelden dat ze het heel erg 
naar hun zin hadden bij mij in de klas. Dat doet je dan 
extra goed. Uiteraard heb ik ook wel gekeken naar de 
mogelijkheid om in Alkmaar les te geven. Maar daar is 
het nooit van gekomen. Bewust heb ik nooit overwo-
gen om op De Zandloper voor de klas te gaan staan. 
Ik ben een jongen van het dorp en wilde dat graag 
zo houden.’ In mei 1986 ging Bart met zijn echtgeno-
te Henny na hun huwelijk op de Klip wonen. ‘Mijn 
moeder overleed in het jaar daarna  en mijn vader zat 
vanwege ernstige reumaklachten in een rolstoel. Ge-
let op de algehele situatie was het voor hem beter om 
naar het Zonnehof te gaan. Eind 1987 zijn Henny en ik 
verhuisd naar het ouderlijk huis waar ik dus eigenlijk 
maar anderhalf jaar weg ben geweest.’

KampIoen Kloeten

Opvallend genoeg neemt het sportgedeelte maar een 
bescheiden plaats in binnen het rijke verenigingsleven 
van Bart Slooten. ‘Op mijn negende werd ik lid van 
Aurora en van de gymnastiekvereniging bij Molenaar. 
Dat kwam omdat iedereen op gymnastiek ging. Ik 
vond het niet leuk en al helemaal niet toen ik van het 
paard viel. Dat heb ik tegen mijn moeder gezegd en 
zij legde vervolgens de verantwoordelijkheid bij mij. 
Achteraf vind ik dat heel mooi. Ik moest zelf maar 
naar Molenaar gaan om het te vertellen. Zij deed dat 
niet. Met de nodige angst in mijn lijf ben ik toen naar 
Molenaar gegaan. Die begreep het wel. Dat viel dus 
mee. Verder heb ik niet zo veel met sporten. Hoewel, 
ik ben ooit tijdens de gondelvaart kampioen kloeten 
op het Laantje geworden. En ik fiets graag veel. Niet 
op een mountainbike of racefiets, maar gewoon op een 

normale fiets. Dus ik ben best wel sportief. Vind ik.’

mIjlpaal

Sportief of niet, muzikaal is Bart wel. En dus werd hij 
op zijn negende lid van Aurora. ‘Als tamboer. Liepen 
we door het dorp te marcheren. Prachtig. Daarna heb 
ik op de althoorn gespeeld, vervolgens de bariton, de 
trombone en nu weer de bariton. Tussendoor speelde 
ik ook wel eens op het slagwerk.’ Maakt niet uit wat 
Bart Slooten speelde, feit is wel dat hij in mei volgend 
jaar maar liefst zestig jaar onafgebroken lid is van de 
muziekvereniging, waarvan  heel wat jaren ook nog 
eens als bestuurslid. Dat is wel een heel bijzondere 
mijlpaal.’

‘Ooit ben ik kampioen kloeten geworden’

orGanISator

Bart is naar eigen zeggen dan ook een organisator pur 
sang. ‘Dat zat er al vroeg in. Op de lagere school or-
ganiseerden we elk jaar een circus. Dan trokken we 
met een groep kinderen door het dorp om aandacht te 
vragen voor ons optreden. De ene keer hadden we een 
waarzegger, dan weer een dansende herdershond met 
rokje of een vrolijke keuken. Ik die tijd hebben we heel 
wat servies laten vallen dat nu als antiek een vermogen 
waard was geweest. We traden dan op in één van de 
kamers van de pastorie of buiten bij Zonnehof. Het 
geld dat we binnenhaalden ging altijd naar een goed 
doel. Ja, ik was en ben nog steeds een echte regelaar.’      

Gouden enGel

Dat blijkt ook uit het verhaal rond de Stichting Johan-
nes Bos. De familie Bos is in 1847 in Koedijk aan de 
slag gegaan en bouwde een uitstekend molenaarsbe-
drijf op. Alleen werd er minder aandacht besteed aan 
het nageslacht. ‘De generatie Bos in Koedijk zou uit-
eindelijk ophouden. Daarom trof de laatste op tijd de 
nodige maatregelen om te voorkomen dat anders wel 
heel veel nalatenschap naar de staat zou verdwijnen. 
Joop richtte in 1995 een stichting op die hij gemaks-
halve maar naar zichzelf vernoemde. Deze stichting 
Johannes Bos mocht pas actief worden na zijn dood. 
Hij stelde zijn boekhouder en advocaat aan als be-
stuursleden en vond dat ik als buurman ook maar in 
het bestuur moest. Toen hij in 1997 overleed hebben 
we de oude maalderij nog zo’n twee jaar laten draai-

Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

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

De markante Koedijker

en. Totdat de overheid met allerlei milieumaatregelen 
kwam die te veel geld kosten. De eerste gedachte was 
het gebouw te laten staan als industrieel archeologisch 
monument. Dat bleek financieel onhaalbaar. Vervol-
gens is het hoofdgebouw gesloopt en zijn de maalderij 
en de knechtswoning annex kantoor blijven staan. 

‘Het Gouden Engelfeest zal op den duur 
zijn verdwenen’ 

De laatste is volledig gerestaureerd en helemaal inge-
richt zoals het in die tijd was. Omdat er geld beschik-
baar was, hebben we af en toe wat molenprojecten 
gefinancierd. Overigens was Joop Bos in zijn laatste 
levensjaren nog serieus bezig geweest om de molen 
Het Roode Hert in Oudorp naar Koedijk te verhuizen. 
Dat bracht me op het idee om niet langer meer geld te 
schenken aan anderen, maar aan een eigen molenpro-
ject te beginnen. Daar stemde de andere bestuursleden 
mee in.’ Inderdaad een mooi plan, zij het dat daar wel 
extra geld voor nodig was. ‘Dus kwam de boekhouder 
met het slimme plan om als stichting ook projectont-

wikkelaar te worden. Met als gevolg dat we op diverse 
stukken grond rond de molen boerderijen hebben la-
ten bouwen.  De witte boerderij is zelfs een replica van 
de boerderij die er heeft gestaan. Ook een bestaande 
woning is opgeknapt. Al met al hebben we vervolgens 
zes woningen kunnen verkopen en van het batig saldo, 
samen met het nog aanwezige geld, de molen met bij-
behorende horecaschuur kunnen bouwen. Ondertus-
sen hebben we dit jaar ook de maalderij weer volledig 
in ere kunnen herstellen zodat molenaar Vincent ook 
daar het meel kan malen zoals dat anno 1929 gebeurde. 
Het is een schitterend complex waar Koedijk trots op 
mag zijn.’ En dat is vernoemd naar een oud gebruik 
in het dorp. ‘Daar heb ik bewust voor gekozen. Het 
Gouden Engelfeest(*) op oudejaarsavond zal op den 
duur helemaal zijn verdwenen. Er zijn nog een paar 
gezinnen waar dit bijzondere sinterklaasfeest wordt ge-
vierd. Wij doen het ook nog steeds. Maar het houdt 
onmiskenbaar op. Door de molen De Gouden Engel 
blijft het in elk geval in de herinnering voor lange tijd 
voortleven.’ (*) Zie het verhaal over De Gouden Engel 
verderop in deze speciale kersteditie op bladzijde 52.

Nancy’s Beauty Room

Uw pedicure: voor deskundige 
voetbehandeling, ook voor diabetisch & 
reuma clienten. Aangesloten bij Provoet

Uw schoonheidsspecialiste: de salon voor 
huidverbetering, ontspanning & wellness

Bij uw eerste bezoek aan de salon geniet u 
een korting van 10% op een behandeling 
naar keuze

Dukaatstraat 23, 1827 GN  Alkmaar
06-23940819 www.nancysbeautyroom.nl
Pedicure- & Schoonheidssalon 
Uw adres in Daalmeer
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De moeite waard
IjScluB KoedIjK
Na een mooie zomer gaan we toch weer langzamer-
hand richting de winter. IJsclub Koedijk zit weer vol 
plannen, maar dan moet er wel eerst betrouwbaar ijs 
in de achtersloot liggen. Helaas wilde dat de laatste 
jaren niet erg lukken. Vandaar dat zij het afgelopen 
seizoen met de lagere school en hun jeugdleden naar 
schaatsbaan de Meent zijn geweest om daar voor een 
mooie medaille zoveel mogelijk rondjes te schaatsen. 
De jeugd was erg enthousiast deze dag en heel blij met 
de medaille.

De plannen voor aankomende winter zijn: 
• Als er ijs ligt, worden op de achtersloot in ieder 

geval de schoolkampioenschappen gehouden. 
• Natuurlijk zal dan ook het rondje Koedijk als 

toertocht verreden worden, als het mogelijk is op 
de achtersloot, maar het kan ook op de Noord 
georganiseerd worden.

• Op 19 januari gaat de ijsclub weer een middag 
met Armeense kinderen schaatsen. Deze kin-
deren verblijven hier een maand in Alkmaar en 
omgeving bij gastoudergezinnen. De ijsclub doet 
dit al vele jaren en het is altijd een groot succes.

plaatS Voor nIeuwe leden!
Zowel jong als oud is van 
harte welkom op het tennis-
park aan de Saskerstraat 171 
te Koedijk. Dit voorjaar zijn 
de banen gedegen in onder-
houd genomen. Momenteel 
kunnen nieuwe leden wor-
den geplaatst, zowel senioren 
als jeugd. Geïnteresseerden 

kunnen vrijblijvend contact opnemen met de ledenad-
ministratie: ledenadministratie@koedijkertv.nl.

Voor de senioren organiseert de KTV op de maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur de 
DHOT (Dames Heren Ochtend Tennis). Tijdens deze 
ochtenden kan een recreatief balletje worden geslagen 
in uitsluitend dubbelspelen. Om 10.30 uur wordt even 
de tijd genomen om een kopje koffie of thee te ge-
bruiken.  Kijk op www.koedijkertv.nl voor meer in-
formatie.

handwerKen en creatIVIteIt 

Handwerken en creativiteit voor senioren. Houdt u van 
handwerken en van creatief bezig zijn, maar heeft u 
geen zin om alleen aan het werk te gaan ?Kom dan 
lekker om de 14 dagen voor een gezellige middag naar 
de Hofstaete. Koffie en thee worden tegen een kleine 
vergoeding geschonken. Er wordt heerlijk gekletst en 
gelachen, maar ook serieus gesproken. Neem zelf uw 
creatieve materialen mee. U kunt schilderen/tekenen, 
quilten, breien, borduren, etc. Misschien heeft u nog 
stapels foto’s waaraan u niet toekomt om ze in te plak-
ken. Er wordt geen les gegeven, u kunt met uw eigen 
materialen in creatief gezelschap aan het werk. Voor 
meer inlichtingen kunt u bellen naar de Hofstaete op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Elke maandag-
middag om de 14 dagen.

Stilte wandelingen door prachtig duingebied
InSpIrerende mood & mInd leSSen In de rIetSchoot

‘Gun jezelf de tijd en ruimte om meer in het hier en nu te zijn. Het dagelijks leven is al druk genoeg. Neem 
af en toe een moment voor jezelf. Tijd om even bij te kunnen komen van alle prikkels om je heen.’

Rianne Berends (25) is er na een zoek-
tocht in haarzelf achter gekomen wat 
ze echt wil. Na talloze ervaringen met 
hooggevoeligheid, stilte, bewegen, 
stress, onzekerheid en faalangst wil ze 
anderen helpen, inspireren en coachen 
met haar speciale initiatief ‘Mood & 
Mind’. Op het eerste inspirerende 
programma van de in Koedijk gebo-
ren Alkmaarse staan bijzondere stilte 
wandelingen in de natuur en mood & 
mind lessen in De Rietschoot.

Uit het leven halen wat er in zit. Voor-
nemens genoeg, maar vaak is het moeilijk om ze ook 
uit te voeren en vol te houden. Hoe komt een mens 
aan wilskracht, aan doorzettingsvermogen? Rianne: 
‘De toverwoorden zijn mindfullnes en zelfcompassie. 
In een mood & mind les wil ik een combinatie maken 
tussen verschillende gebieden. Zoals oefeningen en 
bewegingen met betrekking tot yoga, meditatie, ont-
spanning, mindfullnes, ademhaling, aarden en je leren 
af te sluiten voor niet prettige sferen en energieën. Om 
meer in je eigen kracht te staan, dichter bij jezelf te ko-
men en bewuster naar je lichaam te leren luisteren om 
dit allemaal ook in het dagelijks leven te kunnen toe-
passen. Het volgen van deze lessen kan onder andere 
helpen om beter te slapen, lichamelijke spanning meer 
los te laten, het lichaamsbewustzijn te vergroten, meer 
rust en ruimte in je hoofd  te krijgen. En het heeft een 
positieve invloed op de concentratie, de aandacht en 
het denken. 

De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, je 
hoeft niet lenig te zijn en het gaat er niet om wat je 
allemaal wel of niet kunt. Iedereen kan meedoen op 
zijn of haar eigen niveau. Dit jaar zijn er nog lessen 
op dinsdagochtend 9 december en op de donderdag-
avonden 4 en 18 december. Volgend jaar zijn de lessen 
vanaf dinsdag 6 januari om de twee weken en vanaf 

donderdagavond 15 januari om de twee weken.

StIlte wandelInG

Hoe kom je dichter bij jezelf en kun je door de stilte 
ook luisteren naar je eigen ik? Rianne: ‘Een stilte wan-
deling is een stap in die richting. Ik wil iedereen graag 
laten ervaren wat de stilte met je kan doen tijdens een 
wandeling door mooie natuur en ik begeleid de groep 
daarbij met ontspannings- en ademhalingsoefeningen. 
Tijdens een stiltewandeling kun je je zintuigen open-
zetten om al het moois in de natuur te ervaren want 
als er geen extra prikkels zijn, neem je veel meer en  
bewuster waar en kun je ook meer genieten. Ook is 
er een moment waarbij er met de groep een meditatie 
wordt gedaan. Om lichamelijke spanning los te laten 
en dieper te kunnen ontspannen. De volgende stilte 
wandeling zijn op zaterdag 13 december en zaterdag 10 
januari (2015) om 10.00 uur vanaf het Groeter Kerkje 
in Groet. De route van 7,5 kilometer door bos, duin 
en heide met klimmen, dalen en door mul zand zal 
ongeveer drie uur duren inclusief pauzes en afsluiting.  
Voor de exacte data in 2015, aanmelden voor deelna-
me en meer informatie: www.mood-mind.nl, info@
mood-mind.nl of tel. 0611310675.

Koedijker   Tennis   Vereniging
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De moeite waardKinderopvang Broer Konijn 

Broer Konijn biedt opvang aan kinderen in de leeftijd  
vanaf 10 weken tot ongeveer 12 jaar 

 Sinds 1995 

 Persoonlijke benadering 

 Vaste medewerkers 

 KDV: Specifieke leeftijds-
groepen van een jaar 

 BSO in 2 leeftijdsgroepen 
 

KINDEROPVANG BROER KONIJN 
Kanaaldijk 196 ● 1931 BD Koedijk ● 072-5600214 
info@kdv-broerkonijn.nl ● www.kdv-broerkonijn.nl  

 En… wij hebben een groene avontuurlijke buitentuin die 
garant staat voor heel veel buitenspeelplezier! 

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

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

loodGlaZuur aardewerK Zonder BeeldmerK

 Door Jacob de Maijer (historische vereniging)

In het cultureel historisch museum  op de zolder 
van de molen-
schuur bij de 
Gouden Engel 
is het nodige 
aan loodgla-
zuur aardewerk 
te bewonderen. 
In tegenstel-
ling tot onder 
andere de schotpan en het komfoor, die eerder in de 
Coedijcker Ban werden beschreven, is het loodgla-
zuur aardewerk in dit artikel niet voorzien van een 
beeldmerk. Maar daarom niet minder interessant.  
 
Zo is er een 20 cm vierkant en  3 cm hoog massief 
tablet met 9 eivormige uitsparingen.  Toen de inventa-
risatiecommissie dit onder ogen kreeg, dacht ze dat het 
een eierrekje was. Maar bij nader onderzoek  op het 
internet naar het Bergen op Zooms aardewerk kwam 
eenzelfde tablet tevoorschijn. Het blijkt  een kuiken-
steen te zijn. Een  drinkbak voor kuikens die in de 
17e eeuw al in gebruik was en misschien zelfs al eer-
der.  Maar ook veel later. Want tijdens een bezoek van 
een aantal 70+ vrouwen  van de vroegere Landbouw 
Huishoudschool aan het museum  vroeg ik  of iemand 
wist wat het was. Ik kreeg  direct het juiste antwoord: 
‘Weja, dat stond vroeger bij m’n vader in ’t kippenhok. 
Dat is un kuikenstien.’ Deze oude boerin  had de com-
missie veel zoekwerk kunnen besparen. 

Voorraadpot

Maar er is nog meer loodglazuur aardewerk , zoals een 
pot van 16 cm hoog, 
met een  diameter van 
18 cm en voorzien van 
twee worstoren. Ver-
moedelijk uit de 19e 
eeuw. Ik heb het model 
opgezocht in ”Bergen 
op Zooms  Aardewerk’  

(Gerrit Groeneweg) en het is  mogelijk een voorraad-
pot. 

teStje

Dan is er ook nog 
een testje. Bij ve-
len van u nog wel 
bekend.  Het werd 
gebruikt  met 
gloeiende kooltjes  
in een stoof. Dit  
om op winter-
avonden de voeten warm te houden. We hebben een 
loodglazuur exemplaar en een ongeglazuurde. 

meSSInG StoVen

Het testje  was de voorloper van wat we kort geleden 
geschonken kregen.  Namelijk twee messing stoven, 
een met een waxinelichtje er in. De andere is een heet-
waterstoof , die is geschonken door Klaas Bos. 

Heeft u ook de nodige kennis of verstand van oude 
spullen, dan kunt u de inventarisatiecommissie van de 
Historische Vereniging van dienst zijn met een tele-
foontje naar:  072 5615882 of door op vrijdagochtend 
van 10.00 tot 12.30 uur bij ze in het museum op bezoek 
te komen.

Kuikensteen

Testje (fam Spaander)

Voorraadpot
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Coedijckertjes De moeite waard
de dochter Van de mInISter
In februari is het weer zover! Op 6, 7 en 14 februa-
ri presenteert De Roos haar jaarlijkse productie in de 
Rietschoot. 

Dit keer blijven ze dicht bij huis. Pension Heuvelzicht 
in Bergen heeft grote ambities en heeft een transforma-
tie ondergaan tot  Grand Hotel Riche. De eigenaresse 
Beatrice  richt zich op een nieuwe doelgroep van voor-
name gasten, maar helaas verliest zij de realiteit een bé-
tje uit het oog. Haar personeel ziet dit met lede ogen 
aan, de loodgieter vertikt het om zijn werk af te maken 
“eerst maar eens betalen”, de kok komt niet verder dan 
diepvriesmaaltijden in de magnetron schuiven en de 
kelner oefent al drie dagen om het woord a-pe-ri-tief  
uit te kunnen spreken…………………………..

Toch lijkt het tij zich te keren als de dochter van mi-
nister van Steenwijk een kamer boekt in het hotel, 
helemaal wanneer in haar kielzog de minister zelf een 
kamer boekt. Het bevalt de minister prima in het hotel 
en hij overweegt de complete regeringsploeg naar Ber-
gen te halen. Uitstekende publiciteit en de pers speelt 
hierop in.

U weet allemaal dat politici vaak vreemde snoeshanen 
zijn en nu je ze van zo dichtbij meemaakt, zijn ze wel 
erg apart……………………….Klopt dit wel????

De spelers garanderen u veel lachen en commotie 
bij dit stuk, zoals altijd bij De Roos: Een onbezorgd 
avondje uit. Natuurlijk zijn deze avonden weer com-
pleet met gezelligheid en muziek na afloop. In januari 
meer over deze voorstelling, blijf de uitgave van dit 
blad goed in de gaten houden net als de flyer uw brie-
venbus. Noteer de datums alvast in uw agenda en zegt 
het voort.

Wilt u alvast een plaats reserve-
ren, dan kan dat altijd via tele-
foonnummer: 072 561 70 52.                  
Vanaf 10 januari start ook de 
voorverkoop in de Rietschoot.                                                     
Wees op tijd, vol is vol.  Tot ziens 
bij de voorstellingen, Toneelver-
eniging  De Roos.

In de war
’n Toidje leden klapte de regen teugen de 
rame. ’t Sturmde bar en de bladere stove van 
de boume. ‘t Was echt herfstig.  Ik kon de eer-
ste appels al uit m’n boum plokke en opete.                                                                                                    
’t Leek begin oktober, maar…….. ’t was begin au-
gustus !     Twei maande ternei  liep ik op ’t strand.  
D’r liepe mensen met blôte biene langs de vloedloin 
en d’r ware d’r ok nag ’n paar an ’t swummen in de 
zee. Ik zag ’n zoôt mense in hullie korte broek op 
de terrasse zitte.  Ôto’s reeje met open rame en open 
dak. D’r bloeide mooie rôze in moin tuin en bai 
de bure stonde skitterende zonnebloeme. In ’t park 
hew ik ’n hêle toid  lekker met korte mouwe op ’n 
bankie in ’t zontje zitte te spragen en efkes ternei 
nag wat roipe brame plokt en opeten. Soches had 
ik al buiten eten en ’n koppie dein.  ’t Leek augus-
tus én zeumer, maar……..’t was al begin oktober!                                                                                                                                     
’n Paar dage later was ’t wéér aars. Ik stond soches 
op ’t stasion met m’n winterjas an en ’n dikke sjaal 
om m’n nek te lidderen van de kou, met warme 
sukkelaat in m’n hande om ze te warmen.  ’t Leek 
wel winter, maar….  ’t was  toch nag maar half ok-
tober!                                                                                                               

Weer ’n dag ternei maakte ik ‘n foto van moin 
forsitia, de éérste lentebloeier  en deer zate al gêle 
blompies in. In ’t gras bloeide butterblomme, peer-
deblomme en madeliefies. ’n Libel vloog om me 
heen.  Ik was drok doende in moin tuin. ’t Leek 
wel voorjaar, maar oktober was nag lang niet veur-
bai. Op ien van de leste dage van die maand liepe 
d’r ok nag joôs in hullie T-shirtjes voor moin huis  
langs. Zô zien je maar: De netuur gaat altoid z’n 
oigen gang, maar die netuur loikt nou toch wel 
puur in de war te wezen.  Je zouwe d’r zelf ok zôwat 
confuus van worre, want weer moete we nou in vre-
desnaam op rekene, ‘n witte Kerst, ’n witte Paas, of 
kroige we misskien zômaar ’n witte  Pinkster? Tja??

Gitaarlessen in Daalmeer Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Beginners 
en gevorderden. Gratis proefles! Ton Oudejans tel. 
nr. 06-10338021. E-mail: tonoudejans@online.nl
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148, Koedijk. Tel. nr. 072-5612961
Open Huis Atelier Koedijk,zaterdag 13 december. 
Kom kijken in het atelier waar schilderlessen en 
workshops worden gegeven. Er is tevens ‘n winter-
markt met kandelaars, plaids, sieraden en brocante. 
U bent welkom van 13 tot18uur: Kanaaldijk 151. 

Studio Petit
Fotogra�e - Websites
Drukwerk - Restauratie

www.studiopetit.com
info@studiopetit.com
06-83114470

Ci-Da-Ri
TEKST, PR, PRESENTATIE, CONFLICTBEMIDDELING, ACTEREN

Kanaaldijk 155, 1831 BB Koedijk
T: 072 561 57 82  -  M: 06 53 20 34 51
E: rien.berends@gmail.com



16 17

D E B O H R A
S A L O N

salon debohra: schoonheidssalon, kapsalon én pedicure onder één dak!
Wij zijn professionals met elk ons eigen specialisme: huidverbetering- en verzorging, 
kleur- en kniptechnieken, creatieve styling, behandeling van de diabetische- en reuma-
tische voet en/of massages. Kijk op onze website voor alle informatie.

www.salondebohra.nl

Kanaaldijk 193  |  1831 BD Koedijk  |  072-5600152  |  info@salondebohra.nl

Beeldbericht

reflectIe
Tekst en foto Cees van Egmond

Bij december denk je aan koel, buiig en het kan ook behoorlijk waaien. Dat begint al in november als kinderen 
zingend hun lampje aan willen houden. Daarna heeft Sint vaak alle moeite om de mijter niet te verliezen, laat 
staan op de been te blijven. En op 3 december is de middenstand al helemaal klaar om de winkel binnen 24 uur 
om te bouwen. Van Zwarte Piet naar  kerstslingers, ballen plus een andere muziekband waaraan we dan weer 
wekenlang aan moeten geloven. 

Vorig jaar was het eventjes fris in een verder lauwe winter. Op een namiddag baadde de Kanaaldijk in het gouden 
licht van een zonsondergang. Licht dat snel veranderde in roodkoper en daarna overging in licht van  gasontla-
dingslampen. Goed voor wegverkeer, maar aan wal kun je er verder niets mee. 

De dag erna scheen de zon. In de Kleimeer kreeg ik van de natuur een cadeautje aangereikt.  In de nacht was 
aangroei van grove ijskristallen mogelijk geworden en op de dunne ijslaag zag je wat boven je was, weerspiegeld 
terug. Neerkijken en opzien; spetterend zonlicht als beloning. Dit is de laatste maan in 2014. Maar in december 
moet altijd nog veel gebeuren, zo wordt het ons van alle kanten verteld. Gezelligheid, eten, vuurwerk en vrede 
op aarde. Het beeld boven dit bericht  laat overigens nog een fenomeen zien: reflectie. Kunnen we  voor 2015 ook 
proberen: reflectie. Een gezond en goed 2015. In alle opzichten.

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
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Ondernemer van de maand
Eldorado voor de liefhebber van modeltreinen 

GrootSpoor.com
Door Rien Berends/fotografie Cees van Egmond

‘Er komen geen toevallige voorbijgangers bij ons zomaar een kijkje nemen of even schuilen voor de regen. 
Vrijwel niemand die hier binnenkomt, gaat weer met lege handen de deur uit.’ Grootspoor.com aan de 
Kanaaldijk is voor de liefhebber van modeltreinen en alles wat daar mee te maken heeft een waar eldorado. 
Modelspoorondernemer Michaël van Hoof is terecht trots op deze bijzondere winkel aan de Kanaaldijk. 

Officieel is de zaak nog gesloten als we op vrijdag-
ochtend in de modelspoorwinkel in Koedijk aan ta-
fel schuiven. Toch is het er gezellig druk. Echtgenote 
Ilonka schenkt de koffie en thee in, medewerker Jeroen 
plaatst de nodige modellen in de vitrines, huishond 
Luna komt af en toe controleren of alles goed gaat, in 
de werkplaats sleutelen een paar liefhebbers aan wat 
modellen, een pakketbezorger levert het nodige ma-
teriaal af en een uit Amstelveen afkomstige klant die 
niets van de openingstijden afwist, krijgt alle ruimte 
om rustig rond te kijken en met de nodige spullen nog 
voor openingstijd te vertrekken. Kortom, Grootspoor.

com is met recht de ware ontmoetingsplek voor de 
treinliefhebber. 

playmoBIl 
‘Het is allemaal begonnen bij de geboorte van onze 
zoon Niels in februari 2002. Ik ben toen bij mijn moe-
der op zolder gaan zoeken naar oud speelgoed. Daar 
vond ik de nodige Märklin en LGB treinen. De Märk-
lin spullen heb ik verkocht en van dat geld Playmobil 
treinspullen gekocht. Die passen namelijk op dezelfde 
rail als LGB treinen. Daarna ben ik steeds meer Play-
mobil en LGB treinen als hobby gaan verzamelen.’ 

Michaël van Hoof was op dat moment nog bedrijfs-
leider bij een beveiligingsonderneming, maar niet bij 
toeval in de ban van modelspoor op groter formaat. 
‘De passie voor treinen heb ik van mijn vader. Dat 
begon met een treinbaantje, maar eerlijk gezegd was 
hij al overgestapt op het grotere modelspoormateriaal 
van LGB. De befaamde Duitse fabrikant van blikken 
speelgoed Lehmann was in 1968, vier jaar voor mijn 
geboorte, met het nieuwe bedrijfsonderdeel Lehmann 
Gross Bahn (LGB) van start gegaan. Ze brachten het 
op dat moment unieke schaalformaat 1:22,5 op de 
markt. Mijn vader had al voor mijn geboorte een LGB 
startersset voor me gekocht. Dat moet je overigens ook 
in het beeld van die tijd zien. De generatie van mijn 
vader speelde  met treinen of een autobaan. Elke jon-
gen had wel een treinbaantje met locomotief. De ge-
neratie erna kon vervolgens kiezen uit duizend en een 
hobby’s, vooral na de opmars van de computer en alle 
digitale games. Grappig genoeg weet de jongste jeugd 
niet beter en kennen ze alles als het gaat om gamen. 
Nu is opeens de spoorbaan die opa op zolder heeft iets 
heel bijzonders. Treinen die echt rijden en die je vast 
kunt pakken, dat is toch wel iets heel anders dan in 
3D op je beeldscherm. Daarom bestaat ongeveer een 
kwart van mijn klantenbestand uit jongeren van 8 tot 

20 jaar. En als je mocht denken dat het alleen maar 
om jongens en mannen gaat, dan heb je het mooi mis. 
Heel veel treinen die wij zelf inrichten zijn goed te ver-
gelijken met poppenhuizen. Dat hebben de meisjes en 
vrouwen goed in de gaten.’

‘De treinenpassie heb ik van mijn vader’

paSSIe

Dat je dankzij de hobby van je vader ook interesse 
hebt gekregen voor modelspoor op het groter formaat 
klinkt plausibel. Maar interesse is heel iets anders dan 
een enorme passie die heeft geleid tot een overvolle 
winkel en een uiterst succesvolle website waar letter-
lijk de hele wereld aan liefhebbers inkopen doet. ‘Dat 
is waar. Zoals gezegd begon het met de geboorte van 
Niels. Ik ging voor hem overal op zoek naar Playmobil 
treinspullen, onder andere op Marktplaats. Dan had ik 
iets heel speciaals gezien, maar dat was alleen te koop 
in een totaalpakket. Dus verkocht ik daarna weer waar 
ik niet in geïnteresseerd was. Op die manier raak je 
steeds meer in de specifieke wereld van het grootfor-
maat modelspoor verzeild.’ De hobby van Michaël van 
Hoof groeide tussen 2002 en 2005 uit tot een speciaal 
bedrijf van behoorlijke omvang. ‘Omdat ik geen ver-
stand van boekhouding had, hield iemand anders dit 
voor mij bij. Deze boekhouder gaf in 2005 aan dat de 
inkomsten uit de modelspoorhandel te hoog werden 
om nog aan de belastingdienst te kunnen verkopen als 
hobbygeld. Ik moest inkrimpen, of groter worden en 
er een eigen bedrijf van maken. Nou wilde ik al langer 
voor mezelf beginnen, maar wist niet hoe of op welke 
manier. Dit was dus de kans en op advies van Ilonka 
heb ik die toen gepakt.’ 

GaraGeBox

Michaël van Hoof begon in 2005 in hun kleine woon-
huis aan de Passerstraat in Alkmaar-Noord met een 
eigen modelspoorhandel. Daarvoor hield hij al twee 

Van links naar rechts Jeroen, Michaël en Ilonka

Tot in de kleinste details met veel perfectie
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Dé adviseur
voor al uw

verzekeringen

www.otterlo-advies.nl

BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212
1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00
E  info@otterlo-advies.nl
I  www.otterlo-advies.nl

Ondernemer van de maand
keer per maand een verkoopdag op zaterdag. Dat werd 
via internet aan de doelgroep bekend gemaakt. ‘In huis 
gingen de spullen aan de kant en werd alles uitgestald. 
Ook kocht en verkocht ik op beurzen de nodige spul-
len. Langzaam maar zeker groeide het geheel door. 
Met als gevolg dat de aanloop bij huis ook steeds vaker 
plaatsvond en ook omvangrijker werd. Gelukkig kon 
ik de handel en wandel verplaatsen naar een garage-
box van een achterbuurman, maar die garage werd op 
den duur ook te klein.’ Een loods aan de Nauertogt 
in Broek op Langedijk bood uitkomst. Dat ging een 
half jaar goed. ‘Tot de gemeente Langedijk zich meld-
de met de vraag of ik ook spullen verkocht. Uiteraard 
ontkende ik dat. Alles werd via internet gedaan. De 
mensen kwamen alleen maar langs om de spullen op 
te halen. Nou weet ik inmiddels heel goed wat voor 

type mensen bij mij komt om te kopen. Dat voel ik 
direct aan. Dus toen er op een dag vier mannen rond-
liepen, wist ik genoeg. Ze liepen meer op de andere 
klanten te letten dan op de spullen. Dus verbaasde me 
het niet dat een paar dagen later een brief van de ge-
meente werd bezorgd. Of ik maar direct wilde stoppen 
want de locatie waar ik actief was, had een agrarische 
bestemming.’

Uiteraard vroeg Michaël een paar maanden respijt om 
iets anders te zoeken. Dat vond hij in Koedijk. De 
voormalige doe-het-zelf winkel van Klaas Bos bood 
uitkomst, maar moest eerst worden aangepast. ‘Dat 
liet ik de gemeente Langedijk weten. Die vond het 
voor de rest wel goed, omdat duidelijk was dat ik daar 
weg zou gaan. Na de nodige aanpassingen en verbou-
wingen ging op woensdag 17 januari 2007 de winkel 
in Koedijk voor het eerst open. Zelf zijn we boven de 

winkel gaan wonen. Ik kreeg toen hulp van Jeroen in 
zijn vrije tijd. De winkel met voorraad omvatte on-
geveer 15 pct. van wat we nu in huis hebben. Jeroen 
werkt sinds 2012 in vaste dienst bij ons.’ 

VItrIneKaSten

Als je door de winkel en werkplaats loopt, kom je 
werkelijk ogen te kort. Vitrinekasten vol modellen en 
wanden helemaal gevuld met rode LGB dozen waar de 
meest fraaie modellen in zijn verpakt. 

Naast treinen zijn er ook tal van andere producten te 
bewonderen. Auto’s, motorfietsen, huizen, poppetjes, 
dieren, bomen, planten, rails en ga zo maar door. Mi-
chaël: ‘Die spullen zijn van een heleboel verschillende 
fabrikanten en op de schaal 1:24. Dat is dus prima te 
combineren met de LGB modellen. Zo kunnen men-
sen helemaal op schaal hun eigen spoorlijntraject bou-
wen met alles erop en eraan. En daar heb je echt niet 
per definitie veel ruimte voor nodig. Natuurlijk zijn 
er extreme situaties waarbij er een complete loods van 
duizend vierkante meter helemaal is aangelegd met 
rails en volgebouwd met alles dat daarbij hoort. Ons 
relatiebestand is ook heel gevarieerd. De een spaart 
drie maanden om een locomotief van vijftig euro te 
kopen terwijl de ander met eentje van drieduizend 
de deur uitgaat en een week later nog zo’n exemplaar 
komt halen.’ De klanten komen inmiddels overal 
vandaan. Dat is volgens Michaël één van de redenen 
waarom Grootspoor.com nog steeds groeit. ‘Tot 2013 
hebben we ons uitsluitend op de Nederlandse markt 
gericht. Ik had dankzij Marktplaats een e-mailbestand 
van liefhebbers kunnen opbouwen. Die bracht ik sinds 
de start van ons bedrijf steeds op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. De klanten komen dus uit alle de-
len van het land. Vorig jaar hebben we, via internet, 
onze vleugels digitaal uitgeslagen. Inmiddels hebben 
we een sterke positie op de Europese markt. Regelma-
tig staan er auto’s met buitenlandse kentekenplaten 
voor de deur. Onlangs nog hadden we alle leden van 
de Deense LGB club op bezoek. We verkopen ook al 
goed buiten Europa en hebben klanten in Amerika, 
Australië, Japan en Hong Kong. Alle bijzondere mo-
dellen die we zelf maken of aanpassen, komen ze zelf 
ophalen of laten dat doen door bekenden die toevallig 
naar Nederland gaan. Ik stuur dergelijke spullen nooit 
op. Soms moeten mensen elders in de wereld dus lang 

Kersttrein
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wachten en creatief zijn voordat ze een gekocht model 
in huis hebben.’

wereldmarKt

Dan is de logische vraag, wat Grootspoor.com zo bij-
zonder maakt in dit segment van de wereldmarkt. Mi-
chaël legt het eerst uit en pakt vervolgens een model 
uit een vitrinekast. ‘Veel wordt er via internet besteld. 
Daar kunnen de klanten constateren dat we vrijwel al-
les op voorraad hebben en direct kunnen leveren. Dat 
is in onze omgeving al bijzonder. Daarnaast willen heel 
veel klanten de modellen zien en voelen. Die komen 
naar ons toe omdat we ze meestal kunnen laten weten 
dat het op voorraad is. Het meest bijzonder zijn de 
complete modellen die niemand heeft omdat ik die 
zelf maak. Zoals deze restauratiewagon. Die is hele-
maal op schaal ingericht met een keukentje, meubi-
lair, personeel en reizigers. Tot in de kleinste details en 
met veel perfectie. Daar zijn er dus maar een paar van. 
Zoals ik al aangaf, een prachtig rijdend poppenhuis. 

Van alle unieke modellen maken we in onze eigen fo-
tostudio talloze opnamen en ook filmpjes die we op 
YouTube zetten. Ik maak dit soort volledig ingerichte 
modellen naar eigen inzicht, maar ook custom made 
zoals de klant dat wil. Er zijn nu eenmaal mensen die 
het graag zelf allemaal regelen, naast klanten die extra 
willen betalen voor een prachtig ingericht model dat 
kant en klaar wordt geleverd. Daarmee scoren we over 
de hele wereld.’

Hoewel de modelspoorhobby als sinds de ja-
ren tachtig krimpt, maakt Grootspoor.com 
nog steeds een groei door.

Aan dergelijke modellen hangen uiteraard ook bijzon-
dere prijskaartjes. Michaël(lachend): ‘De duurste loco-
motief, daar zitten precies 19.800 onderdelen in. Dat is 
echt waar. Die kost veel geld. Er is echter een verschil 
tussen veel geld en duur. Kijk je naar het gegeven dat 
er maar twee van deze locomotieven wereldwijd zijn 

gemaakt en dat de bouw per stuk twee jaar in beslag 
nam, dan is het omgerekend naar het aantal uren werk-
tijd niet duur. Overigens heb ik een keer op verzoek 
van een klant op de Miljonairs Fair in de RAI gestaan. 
Hij wilde namelijk met zijn relaties mijn stand bezoe-
ken en betaalde dus de deelnamekosten. De rest heb 
ik zelf betaald en dat was best een behoorlijk bedrag. 
We trokken veel bezoekers. Die vonden onze stand één 
van de leukste, maar ik heb er ter plekke niets ver-
kocht. Zeg maar dat we een ervaring rijker waren.’

emotIe

Jullie zijn al diverse keren naar een grotere werkom-
geving verhuisd. Rondkijkend in de winkel lijkt het 
ook nu al weer te klein. ‘Dat is in feite waar, maar we 
willen hier niet meer weg. Inmiddels wonen we naast 
de winkel. Privé bevalt het ons prima. Het woonhuis 
boven hebben we verhuurd en bewust niet bij de win-
kel getrokken, want dan moet je altijd minimaal met 
twee mensen aanwezig zijn. Ilonka en ik hebben tegen 
elkaar gezegd dat het moet blijven zoals het nu is. Dat 
doen we op gevoel, net als het inkopen en verkopen 

van modellen. Natuurlijk weten we wat onze klan-
ten wensen, maar vaak hebben we ook te maken met 
gebruikte spullen die mensen op de zolder van hun 
ouders of grootouders aantroffen. Die kopen we en 
worden dan door ons opgeknapt. Daar komt ook een 
stuk emotie om de hoek kijken. Dat maakt het ook 
wel weer mooi.’

onVoorSpelBaar

Hoewel de modelspoorhobby al sinds de jaren tachtig 
krimpt, maakt Grootspoor.com nog steeds een groei 
door. Toch zal dat waarschijnlijk een keer stoppen. 
‘Die mogelijkheid is er wel degelijk. Nou zal de schaal 
van 1:22,5 het lang uithouden omdat het vooral voor 
ouderen prettig is met grotere en dus beter leesbare 
modellen om te gaan. Niettemin is het maar de vraag 
of ik dit mooie werk, dat ik nog elke dag als een hobby 
ervaar, tot aan de pensioengerechtigde leeftijd zal kun-
nen volhouden. Dat is onvoorspelbaar. Ik bekijk het 
om de vijf jaar en mag tot nu toe gelukkig concluderen 
dat het met Grootspoor.com nog steeds de goede kant 
op gaat.’ 

Ondernemer van de maand

Uw Arbo opleider dicht bij huis: Opleidingen in De Rietschoot Koedijk

* HVK-begeleiding bij verontreinigde grond
* Ontwikkeling van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen 
* Risico-Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) 
* Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen
* Bouwplaatsveiligheid/veiligheidsadviesbezoek
* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

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

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

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

HÈT ADRES VOOR

Geplande opleidingen 2014
6 en 13 oktober Basisveiligheid (VCA)  /  Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA2)
13 oktober  Herhalingsopleidingen Basisveiligheid (VCA) /Veiligheid Operationeel voor Leidinggevenden (VOL-VCA)
20 oktober DLP-Herhaling  13 en 20 november Basisveiligheid (VCA) Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden 
(VOL-VCA /Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) 7, 14 en 21 november DLP (3 daagse opleiding, ook 
geschikt voor calculatie/werkvoorbereiding en medewerkers kabels en leidingen) 18 december DLP-Herhaling
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- 
(Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest)

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 

Winterbeurt
€ 15,-

Chevrolet Tacuma 2.0 Class   2007   €   4.250,-
Citroen Xsara Picasso Image lpg 3     2007   €   4.750,-
Citroen Berlingo 1.6 Multis. Attract    2005   €   4.450,-
Citroen C3 1.4 inj ligne Prestice          2006   €   4.450,-
Citroen Grand C4 Picasso Hdi 7 pers   2007   €   5.950,-
Chrysler PT Cruiser 2.4                          2007   €   5.950,-
Fiat 500 1.2 Lounge automaat              2009   €   9.450,-
Fiat Bravo 1.4 Turbo Jet Edizio sport   2008   €   7.450,-
Fiat Panda Edizione Cool                     2009   €   4.950,-
Ford Fiesta 1.3 Futura                            2007   €   4.450,-
Honda Civic Sport nieuwe model               2006   €   7.450,-
Hyundai ix35 i-Chatcher 4x4 autom.    2011   € 24.995,-
VW polo Turijn 1.4 16 v                          2006   €   5.450,-

Een greep uit ons assortiment
Autobedrijf
De Hertog

Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)
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Jeugdpagina

SInterKlaaS BeZoeKt KoedIjK
De intocht van Sinterklaas was zoals elk jaar weer hart-
verwarmend. Sint en Pieten werden muzikaal verwel-
komd door Aurora. Ondanks de aanhoudende regen 
namen de Sint en Pieten alle tijd om naar de kinderen 
te luisteren en ze een handje heerlijke snoepjes te ge-
ven.  Uiteindelijk vertrokken Sint en de Zwarte Pie-
ten naar De Rietschoot om het feest (droog) verder 
te vieren. Complimenten voor de organisator van het 
jaarlijks sinterklaasfeest in Koedijk: De Speeltuinver-
eniging! (Tekst en foto’s Hans Petit)
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De moeite waard
Het leesonderwijs op montessoriaanse wijze en een nieuwe bibliotheek
feeStelIjKe openInG BIBlIotheeK de cIlInder

De bibliotheek van De Cilinder zat al bijna drie jaar in het laatste lokaal, dichtbij het wijkcentrum. Een 
ruim lokaal, maar niet centraal in de school. Aangezien het leesonderwijs in het montessorionderwijs een 
centrale plek inneemt, is het van belang dat er een goed gevulde, aantrekkelijke bibliotheek aanwezig is. 
En dit is nu gerealiseerd! Op dinsdag, 11 november om 08.30 uur werd de bibliotheek op feestelijke wijze 
geopend. 

leeSonderwIjS BIj de cIlInder

Om duidelijk te maken hoe het leesonderwijs op De 
Cilinder is vormgegeven, neem ik u eerst mee naar de 
leerlijn van  het leesonderwijs op een montessorischool: 
Lezen is een dubbel proces. Eerst dient het kind het 
woord in klanken te analyseren en de symbolen te be-
noemen. Bijna meteen daarna moet het kind die losse 
klanken tot een woord samenvoegen. De voorberei-
ding voor het lezen begint bij de oefeningen uit het 
dagelijks leven. Daar oefenen kinderen om hun ogen 
van links naar rechts te bewegen tijdens werkjes als 
stoffen, tafel wassen en materialen neerleggen voordat 
ze bijvoorbeeld een werkstukje gaan maken. 

Bij zintuiglijk materiaal helpt het om kinderen met 
kaarten te laten werken of visuele overeenkomsten te 
zoeken. Dit bereidt het oog voor op lezen. Zodra het 
kind gewerkt heeft met de montessorimaterialen zoals 
de schuurpapieren letters en de grote letterdoos, gaat 
het kind spontaan woorden vormen. Het kind kan dan 
verschillende vormen onderscheiden. Dit betekent dat 
een kind klaar is om te gaan leren lezen. Voor de on-
derbouwgroep is er een leeskast. Onze leerkrachten 

hebben de werkjes in deze kast zelf ontwikkeld. De 
werkjes lopen op in moeilijkheidsgraad. De kinderen 
kunnen hier zelfstandig mee aan de slag en dit stimu-
leert het lezen.  De overstap naar groep drie in de mid-
denbouw komen de meeste kinderen al lezend door. 
De kinderen zullen veel montessoriwerkjes die zij in 
de onderbouw maakten, ook in de middenbouw weer 
tegen komen. 

Zoals u ziet, wordt er in de onder- en middenbouw 
veel aandacht besteed aan het leesonderwijs. Hierin 
leren de kinderen lezen en plezier krijgen in het lezen. 
Het leesplezier is van groot belang bij de verdere ont-
wikkeling van het lezen. Hier speelt de nieuwe biblio-
theek een grote rol bij. 

KInderen Van de BoVenBouw

De bibliotheek wordt geleid door kinderen van de bo-
venbouw. Zij zitten, wanneer de bibliotheek geopend 
is, in het lokaal. Zij zijn bezig met hun eigen werk en 
wanneer een kind een boek wil ruilen, meldt hij of zij 
zich bij één van de bovenbouwkinderen. Het boven-
bouwkind noteert in het systeem dat het kind het boek 
terug heeft gebracht. Het kind zoekt een nieuw boek 
uit en dit wordt door een bovenbouwer in het com-
putersysteem op zijn of haar naam gezet. Eén dagdeel 
komen de bibliotheekcoördinatoren, twee enthousias-
te moeders, samen met de kinderen in de bibliotheek 
de puntjes op de i zetten. Dit is een mooi voorbeeld 
van een van de uitgangspunten van het montessorion-
derwijs: “Leer het mij zelf te doen!” 

U begrijpt dat De Cilinder superblij is met de nieu-
we, ruime bibliotheek! Iedereen wordt hartelijk be-
dankt voor het helpen verhuizen en inrichten van deze 
prachtige bibliotheek. 

Prijsnr Lot nr Prijs (€) Prijsnr Lot nr Prijs (€) Prijsnr eindcijfer Prijs (€)

1e 0784056 15.000,00 14e 0242846 1.000,00 26e 87832 100,00

2e 0033616 10.000,00 15e 0729283 1.000,00 27e 53063 100,00

3e 0290659 10.000,00 16e 0039243 450,00 28e 25595 100,00

4e 1222356 5.000,00 17e 1006225 450,00 29e 1498 50,00

5e 0390720 5.000,00 18e 0684198 450,00 30e 8305 50,00

6e 0508713 5.000,00 19e 0378554 450,00 31e 8469 50,00

7e 1200700 2.500,00 20e 0987977 450,00 32e 937 15,00

8e 0114646 2.500,00 21e 0980880 450,00 33e 690 15,00

9e 0123576 2.500,00 22e 0770177 450,00 34e 987 15,00

10e 0284273 2.500,00 23e 0740226 450,00

11e 0775781 1.000,00 24e 0918389 450,00

12e 0737946 1.000,00 25e 0584378 450,00

13e 0049592 1.000,00

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij
Datum trekking: 27 oktober 2014 Hier onder staat de uitslag van de Nationale Zonnebloem-
loterij 2014. De Nationale Zonnebloemloterij 2014 is goedgekeurd door het Ministerie van 
Justitie (5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009). Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek 
zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De 
prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. 
Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. Kansspelbelasting is voor 
rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd 
indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 
BG Tilburg Uitslag onder voorbehoud van typefouten.

Eerste resultaten enquête gunstig
coedIjcKer Ban KrIjGt een 9-
In het oktobernummer konden de lezers van de Coedijcker Ban hun mening geven over de vernieuwde 
Coedijcker Ban. Het aantal reacties is volgens de deskundigen voldoende groot om er conclusies uit te 
kunnen trekken. In een van de volgende nummers wordt nader ingegaan op uw reacties 

Uw antwoorden waren inspirerend. Over het alge-
meen lovende reacties met aansporingen in de trant 
van ‘Ga zo door’. Ook gaf u een aantal suggesties voor 
nieuwe rubrieken. 

Het  gemiddelde cijfer dat u de Coedijcker Ban geeft is 
een 9- . Het team van de CB  ervaart dat als een groot 
compliment. Slechts een inzender gaf een onvoldoen-
de (5). De vele malen dat er een 10 0f een 9 werd gege-
ven zorgde voor het hoge gemiddelde van  9-.

VerwarrInG

Bij de herstart van de CB werd besloten om 11 num-
mer per jaar uit te geven. De maand november is in 
2014 overgeslagen. Dat heeft voor verwarring gezorgd. 
Het CB team heeft besloten om het komend jaar de 
maand juli over te slaan.

weBSIte

Uw mening of suggesties kunt u te allen tijde geven via 
de website: www.coedijckerban.nl.
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Bewonersonderneming Koedijk
Burgemeester en Wethouders vergaderen in De Rietschoot
BewonerSondernemInGen In alKmaar

Tekst en foto Hans Petit

Op 11 november 2014 kwamen de burgemeester en wethouders naar De Rietschoot voor een vergadering 
over de stand van zaken rond de bewonersondernemingen in Alkmaar. Tijdens de lunch kreeg het college 
van B&W informatie over de vorderingen in Koedijk. ‘s Middags sprak het college -en petit comité - over 
de vorderingen en het beleid in de toekomst.

Tijdens de lunch kreeg het bestuur van De Rietschoot 
de gelegenheid om het college te informeren over de 
stand van zaken in Koedijk. De stappen die toe nu toe 
zijn gezet passeerden de revue. 
• Communicatie via de Coedijcker Ban als onder-

deel van het communicatieplan. 
• De Rietschoot moet een centrale ontmoetings-

plaats worden (het huis van de bewonersonder-
neming). 

• Het opknappen van de hal om De Rietschoot 
een eigentijds uiterlijk te geven. 

• Samenwerken met stichting ‘t Zuydoutaerlandt

Het belang van een hechte samenwerking tussen de 
verschillende Koedijker verenigingen en de bewoners-
onderneming werd nog eens onderstreept. Tot nu toe 
zijn in die samenwerking nog geen spectaculaire stap-
pen gezet. Het komende jaar zullen de bestuursleden 
van De Rietschoot alles in het werk stellen om de dia-
loog op gang te brengen.

Na de presentatie vergaderde B&W in een besloten 
zitting. De uitkomsten daarvan zijn niet bekend bij de 
Coedijcker Ban.

Ondernemingsplan bewonersonderneming goedgekeurd
plannen 2015 Kunnen  worden GerealISeerd

Door Hans Petit

Eind 2012 heeft het bestuur van De Rietschoot besloten om de kanteling van ontmoetingscentrum naar 
bewonersonderneming te maken. In 2013 ishard gewerkt aan het eerste ondernemingsplan (2014 en vol-
gende jaren). Nu in 2014 is opnieuw een ondernemingsplan geschreven (2015-2020). De ondernemings-
plannen én de jaarverslagen staan op de website van De Rietschoot (www.rietschoot.nl).

De gemeente Alkmaar bepaalde tot 2015 hoe de inzet 
van professionals in wijken en buurten er uit moest 
zien. Feitelijk was dat een zaak tussen gemeente en 
professionele organisaties. De vraag of de wijk/buurt 
het eens was met de keuze van de overheid en de instel-
lingen werd niet gesteld.  Natuurlijk hebben gemeente 
en instanties altijd hun uiterste best gedaan om aan te 
sluiten bij de behoeften van de wijk.

Met de komst van de bewonersondernemingen doet 
de gemeente een stapje terug. Feitelijk gaat de bewo-
nersonderneming, min of meer in opdracht van de ge-
meente Alkmaar, de professionele ondersteuning voor 
de wijk/buurt, het dorp organiseren. De wijkbewoner 
krijgt daardoor letterlijk de regie over hoe de zorg voor 
welzijn en welbevinden wordt ingericht.

BewonerSondernemInG

Het begrip bewonersonderneming is best ingewikkeld 
uit te leggen. Is De Rietschoot de bewonersonderne-
ming of juist niet. In het ondernemingsplan wordt 
het uitgelegd. De Rietschoot is ‘het huis van de be-
wonersonderneming’. Veel activiteiten die door de be-
wonersonderneming worden georganiseerd zullen in 
De Rietschoot plaatshebben, maar niet alle. De Riet-
schoot is een onderdeel van de bewonersonderneming, 
het bestuur van de bewonersonderneming draagt dus 
ook verantwoordelijkheid voor De Rietschoot. In een 
van de volgende uitgaven wordt de organisatorische 
opzet van de bewonersonderneming nader uitgelegd.

VIjf proGramma’S In 2015
In het ondernemingsplan 2015 -2020 kunt u lezen dat 
er vijf programma’s worden ontwikkeld. 

• Jeugd
• Welzijn en zorg
• Kunst en cultuur 
• Sport en beweging
• Creativiteit, recreatie en natuur.

Om u een idee te geven wat er is veranderd, hierbij in 
het kort wat informatie over het programma ‘jeugd’. 
De Rietschoot biedt al een aantal jaren onderdak aan 
de jeugd in Koedijk (huiskamer). Jongeren die er be-
hoefte aan hebben kunnen daar een aantal dagen/ 
avonden per week terecht. Youth for Christ begeleidt 
de jongeren en had daarvoor een contract met de ge-
meente Alkmaar. Het contract loopt af per 1 januari 
2015 en het wordt niet verlengd! De bewonersonder-
neming vindt jeugd belangrijk en heeft het voornemen 
ook in 2015 en volgende jaren voor jeugdwerk in Koe-
dijk te zorgen. Hoe precies kunt u lezen in een vol-
gende Coedijcker Ban. De komende maanden wordt 
dieper ingegaan op de verschillende programma’s.

doe mee

Er is behoefte aan Koedijkers die meedenken en mee-
doen met de bewonersonderneming. Maak een af-
spraak  met een van de bestuursleden en kijk of u mee 
wilt doen. Nu zijn het 
zes mensen die de be-
wonersonderneming 
vorm moeten geven. 
Dat is te weinig. Aar-
zel niet en doe mee! 
Stuur een e-mail naat 
info@rietschoot.nl.

Het college van B en W : (Vlnr) P. Bruinooge, J Nagengast, V. Kloos,  A.vd Ven, P de Baat, M. Hamberg, E. Konijn
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Speciale herinneringsvoorstelling in maart 2015
ZIlVeren juBIleum toneelGroep Sayonara

Door Rien Berends

‘Onze zilveren jubileumvoorstelling past geheel in de cultuur van de vereniging. Zeker wat betreft de vorm-
geving zit het stuk boordevol verrassingen.’

Toneelgroep Sayonara bestaat in januari vijfentwintig 
jaar. Oprichter, regisseur, producent, tekstschrijver, 
maar bovenal inspirator en drijvende kracht achter het 
Koedijker toneelgezelschap met een geheel eigen(wijs) 
karakter is Edwin Woons. Samen met de leden van 
Sayonara wordt op dit moment hard gerepeteerd in 
De Rietschoot aan een uiteraard door Edwin Woons 
zelf geschreven jubileumstuk Gek Genoeg dat in maart 
zal worden gespeeld. ‘Ik heb in dit stuk geprobeerd 
om alle markante personages uit eerder door ons ge-
speelde voorstellingen voor de bühne te krijgen. Zodat 
bijvoorbeeld oud-leden, die de voorstelling komen be-
kijken, opeens een type herkennen dat zij vroeger zelf 
hebben gespeeld.’

le rIdeau (het toneeldoeK)
Sayonara is opgericht op 4 januari 1990 in de woon-
kamer van Edwin Woons aan de Omloop. Dit me-
morabele moment kwam uiteraard niet zomaar uit de 
lucht vallen. ‘Eigenlijk komt de vereniging voort uit 
een andere vereniging die heel kort heeft bestaan. Ik 
geloof dat Le Rideau (het toneeldoek) maar één stuk 
heeft gespeeld. Daar deed ik als acteur aan mee. We oe-
fenden in de grote zaal van Het Vergulde Paard en de 
uitvoering was in De Rietschoot. Om de een of andere 
reden, ik weet niet welke, stopte Le Rideau er al snel 
mee.’ En dus besloot Edwin Woons een eigen toneel-
vereniging op te richten. Samen met Simone de Geus 
die Edwin kende van het dorpstoneel in Sint Pancras. 

Vereniging van de maand
‘Simone is nog steeds actief bij Sayonara en viert dus 
samen met mij haar zilveren jubileum. We hebben in 
1994 een oproep geplaatst in enkele regionale kranten 
wat vijftien aanmeldingen opleverde. Die belangstel-
lenden zijn op 4 januari bij mij thuis geweest waar we 
de vereniging hebben opgericht. Eén van de aanwezi-
gen was net terug uit Japan en riep spontaan Sayonara, 
wat ‘tot ziens’ betekent. Dat vonden we vervolgens een 
heel goede naam voor de club.’

de roBotmachIne

Edwin Woons nam voor Sayonara meteen de rol van 
regisseur op zich. Er kon tegen een lage vergoeding 
worden gerepeteerd in Buurthuis Daalmeer voor het 
eerste stuk De Robotmachine. Dit toneelstuk voor 
kinderen werd in november 1990 opgevoerd in een uit-
verkochte Rietschoot. ‘Omdat het een leuk toneelstuk 
is en ik al wat ervaring had opgedaan met stukken voor 
kinderen, zijn we hiermee begonnen. Dat pakte dus 
goed uit.’ Daarmee was de basis gelegd. 

Aantal mannen blijft sterk achter bij het 
aantal vrouwen’  

De vereniging groeide in een paar jaar naar achttien 
leden. ‘Dat is het hoogste aantal in ons bestaan. Bo-
vendien was het een goede mix van jonge en wat meer 
ervaren spelers. Overigens is het wel altijd zo geweest, 
tot op de dag van vandaag, dat het aantal mannen 
sterk achter blijft bij dat van de vrouwen. Een feno-
meen waar heel veel amateurtoneelverenigingen mee 
te maken hebben. Echt een verklaring heb ik er niet 
voor. In het beroepstoneel is dat namelijk niet het 
geval.’ Een direct gevolg hiervan is overigens wel dat 
veel bestaande stukken niet gespeeld kunnen worden 
vanwege de samenstelling van het ledenbestand. Dat 
is één van de redenen waarom Sayonara heel veel door 
Edwin Woons geschreven stukken speelt. Sinds 2002 
met “Hoezo Kerstfeest?” speelt het Koedijker gezel-
schap zelfs alleen nog maar door Woons geschreven 
toneelstukken. ‘Al in 1994 speelden we het door mij 
geschreven De Zonnebloemen. Schrijven vind ik leuk. 
Het voordeel is bovendien dat ik de spelers ken. Dus 
schrijf ik teksten voor ze die bij ze passen, maar ook 
een uitdaging vormen. Ik weet hoe ze praten en hoor 
ze als het ware de tekst uitspreken. Veel inspiratie voor 
de onderwerpen en thema’s haal ik uit het dagelijks 

leven. Dan zijn er voorvallen de me raken. Vaak is dat 
terug te vinden in de voorstelling. Soms is dat maar 
één regel. Tijdens het repeteren herschrijf ik vaak nog 
delen. Daar zijn de spelers aan gewend. Bij bestaande 
stukken kan en mag dat niet vanwege auteursrechten. 
Het zelf schrijven legt een tijdsdruk op, maar geen 
druk om te presteren. Het geeft mij en de spelers ook 
veel vrijheid tijdens de repetities en de uitvoering.’ 
Door Edwin Woons geschreven toneelstukken worden 
inmiddels ook uitgegeven en in Nederland en België 
gespeeld. Een aantal stukken is zelfs vertaald in het 
Fries en in het Limburgs dialect.

KerStStuK

De specifiek eigen aanpak van Edwin Woons beperkt 
zich niet alleen tot de teksten. ‘Zeker niet. Ook de on-
derwerpen zijn sterk wisselend. Het ene jaar brengen 
we diverse eenakters met de nodige serieuze diepgang 
en het andere jaar zetten we een blijspel in twee bedrij-
ven neer. Ook wisselen we sterk van decors. In 2012 
en vorig jaar hebben we in december zelfs twee keer 
hetzelfde kerststuk “Elke Stem Telt” gespeeld. 

Waarbij de tekst iets was aangepast en de rolbezetting 
ook op een paar plekken gewijzigd. Het meest bijzon-
dere was dat “Elke Stem Telt” twee keer achter elkaar 
in de zaal in plaats van op het podium werd gespeeld 
en het publiek heel dicht op en rondom de spelers zat. 
Bovendien begon het spel al buiten de zaal en zelfs De 
Rietschoot bij binnenkomst van het publiek. Dat zijn 
leuke uitdagingen voor de leden. Elk jaar een klucht 

Kerststuk ‘Elke Stem telt’



34 35

 
 

 

 

In oktober is Garage Boerebach verhuisd naar een nieuw bedrijfspand. 
Hierdoor kunnen wij u nog meer service bieden 

en onze prijzen blijven zeer vriendelijk! 

Er verandert voor u als klant niets! 
Nou ja niets…… Wat wel voor u verandert is nog meer service, in de nieuwe  
werkplaats is alles zeer efficiënt ingericht en dit komt u als klant ten goede. 
Kwaliteit, betrouwbaarheid en vakkennis: mijn sterke punten. 

 Ik ben en blijf bij u in de buurt! 
  Voor sommigen is het 5 minuten verder, voor anderen weer 5 minuten dichterbij. 

Het adres van mijn nieuwe werkplaats: 

Praam 7A  -  1724 BE Oudkarspel   
(bedrijventerrein Breekland ) 

 Garage Boerebach 
Praam 7A 

1724 BE Oudkarspel 
Telefoon 06 15 621 547 

E-mail:  
info@garageboerebach.nl 

Website:  
www.garageboerebach.nl 

 
nu ook voor uw bestelbus 

   en bedrijfswagen 
 

LAATSTE  
NIEUWS 

Extra service voor u:  gratis halen en brengen van uw auto en in overleg 
is er een gratis leenauto beschikbaar, u betaalt alleen de brandstof. 

Om de opening feestelijk te vieren bieden wij  u  een gratis  
winterinspectie aan  (even bellen voor een afspraak) 

Ook voor de montage en opslag van uw winterbanden bent u bij ons aan het goede adres. 

of blijspel spe-
len gaat op den 
duur vervelen.’ 
Bij toneelspelen 
komt het volgens 
Edwin Woons ook 
op vertrouwen en 
veiligheid aan. ‘Er 
wordt toch van 
spelers verwacht 
dat ze zich kwets-
baar opstellen. 
Soms moeten ze 
afwijken van wat 
voor hen normaal 
is. Dan is het on-
derlinge vertrou-
wen in elkaar erg 
belangrijk. Je doet het met en voor elkaar waarbij ik, 
als regisseur en schrijver, de rol van gids heb. Het is 
belangrijk dat ik iedereen een veilig gevoel kan geven 
in alle opzichten. In de huidige groep die varieert in 
leeftijd van tieners tot twintigers, dertigers, vijftigers 
en twee zestigers is dat saamhorigheidsgevoel en ge-
voel van vertrouwen sterk aanwezig. Het is overigens 
wel een groep die wat extra leden kan gebruiken. In 
alle leeftijden, meisjes, vrouwen en vooral ook jon-
gens en mannen. Iedereen is welkom om kennis met 

ons te maken tijdens de repetities in De Rietschoot 
op woensdagavond vanaf 20.00 uur. Alle informatie is 
te vinden op de website www.toneelgroepsayonara.nl.’ 

Naast Sayonara heeft Edwin Woons ook een soortge-
lijke rol als het gaat om het wijktheater. ‘Een aantal 
jaren geleden werd er een bijeenkomst georganiseerd 
in de Vest met als thema Wijkgericht Samenwerken’. 
Er werd een toneelvoorstelling over dit thema gespeeld. 
Ik ben daar met vertegenwoordigers van De Rietschoot 
geweest.’ Het samenwerken op cultureel niveau binnen 
een wijk sprak Edwin Woons aan. Hij schreef voor het 
Wijktheater Alkmaar-Noord, inmiddels omgedoopt in 
Wijktheatergroep Meer!, Het stuk Mathemba met to-
neel, dans, zang en muziek. Dat spektakelstuk in De 
Rietschoot werd een groot succes. Daarna volgden La-
byrint en het Sprookjesboek. ‘De toneelbezetting voor 
al die stukken werd voor een belangrijk deel ingevuld 
door leden van Sayonara. Niettemin is het wijktheater 
voor iedereen toegankelijk. Het vierde stuk dat gespeeld 
gaat worden, heeft als extra dimensie de speellocatie, 
namelijk buiten bij de molen De Gouden Engel. Het 
was de bedoeling om De Engel van Koedijk in mei dit 
jaar een aantal keren te spelen. Vanwege het wegvallen 
van de componist/pianist op een moeilijk moment in 
de voorbereiding kon dat niet doorgaan. Nu staat de 
Engel, dat gaat over de geschiedenis van Koedijk vanaf 
de oorsprong tot annexatie, gepland voor september.

De vereniging van de maand

Edwin Woons als jonge regisseur

Edwin Woons aan het werk met ‘zijn’ acteurs
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laatSte KluScafé Van het jaar op 6 decemBer

Bij het laatste kluscafé van 2014 wordt bijzonder! U kunt natuurlijk gewoon met uw kapotte apparaten, 
fietsen, houten voorwerpen, speelgoed e.d. langskomen om te kijken of ze nog gemaakt kunnen worden. 
En natuurlijk wordt er ook weer kleding versteld en kunt u weer met social media aan de slag. Maar deze 
keer is er een extraatje: twee workshops.

worKShop unIeKe KerStBal maKen

Frederiek kan niet alleen goed verstellen, maar ook 
kleding maken. Bovendien maakt zij tassen en an-
dere artikelen van gebruikte stoffen, die zij daar-
na oppimpt met kralen, stofjes, bloemetjes, 
etc. Van haar kennis en ervaring wil zij u 
graag mee laten profiteren. 

Zij geeft op zaterdag 6 december van 
12.00 tot 14.00 uur een workshop. Zij 
laat zien hoe u met een piepschuim bal, 
een mooi stofje, kralen, kopspelden, pu-
naises, etc. een unieke kerstbal kunt ma-
ken. 

U kunt een materiaalpakketje kopen waarmee u één 
bal kunt maken. Als u de smaak te pakken hebt ge-
kregen, kunt u na afloop thuis aan de slag om er nog 
meer te maken.

De workshop is gratis, u moet wel betalen voor het 
materiaalpakketje. Aansluitend aan deze workshop be-
gint het Kluscafé.

eIGen BedrIjf en SocIal medIa

Gratis workshop hoe gebruik ik social media om m’n 
bedrijf te promoten Elisabeth en Martijn kunnen u 
daar op zaterdag 6 december alles over vertellen. Ei-
genlijk kun je tegenwoordig niet meer zonder. Er 
wordt kort uitgelegd welke social media er zijn en wel-
ke je waarvoor gebruikt. Denk aan Facebook, Twitter, 
LinkedIn en Instagram. Op welke manier kun je daar 
je bedrijf mee promoten? Waar moet je aan denken? 
Om het zo praktisch mogelijk te houden is het han-

dig als u uw vragen in uw aanmeldingsmail alvast ver-
meldt. Voor alle duidelijkheid: U krijgt informatie, 
verduidelijkt met beeldmateriaal, maar een eigen 

pagina maken zult u daarna zelf moeten doen. 

Mocht u daarin vastlopen, dan is er al-
tijd weer het volgende Kluscafé waar u 
verder geholpen kunt worden. 

De workshop is van 14.00 tot 15.00 
uur. De workshop is gratis. Wel graag 

even van tevoren opgeven via: activi-
teiten@rietschoot.nl of in De Rietschoot 

zelf.

Vrouwen Van nu – KoedIjK
Op dinsdag 16 december zal met een maaltijd het 
kerstfeest gevierd worden. Traditioneel vieren de 
Vrouwen van Nu dat met hun eigen leden. 

In de avond zal het “Duo in 2 in Eenvoud” optreden.  
Deze twee mannen schrijven zelf hun liedjes en bren-
gen die met veel gevoel. Het zijn liedjes met een maat-
schappelijke inhoud.  De heren begeleiden zichzelf.  
Op deze avond kunnen de cadeaubonnen helaas niet 
ingeleverd worden. 

Wilt u wel eens de avonden van de Vrouwen van Nu 
bezoeken, dan is het misschien een leuk idee om zo’n 
geschenkbon aan de goede Sint te vragen (Dat kan 
nog net!) of  zelf te bestellen bij ondergetekende.  De 
bon in cadeauverpakking  kost € 7,50 en geeft recht 

op 2 x een bezoek aan Vrouwen van Nu Afd. Koedijk.  
Het programma staat op die bon. U kunt zo op een 
leuke manier kennismaken met deze vereniging. 

Verder is het goed om te vermelden dat binnen deze 
vereniging een aantal groepjes zijn, waarin vrouwen 
gezamenlijk activiteiten ondernemen.  Zo zijn er bijv.. 
een tuingroep, een werkgroep die leuke uitjes in de 
omgeving organiseert, een groep trouwe filmbezoe-
kers, een leeskring, een groep die graag kaarten maakt, 
een fietsgroep en een eetgroepje.  Kortom: Meer dan 
de moeite waard om mee te doen.  Misschien en goed 
voornemen voor 2015 om uw blik te verruimen? 

Wilt u 1 x komen, dan kost dat € 5,00. Dat bedrag wordt 
van de contributie afgetrokken als u besluit om lid te 
worden. De dames komen bij elkaar in De Rietschoot 
op de derde dinsdag van de maand. Aanvang  20.00 uur.                                                                                                                
Tenslotte wensen de Vrouwen van Nu u allen een goe-
de decembermaand, waardevolle feestdagen en een zo 
gezond en veilig mogelijk 2015 toe.

cult’uurtje john Valley & jIll
Zondag 14 december 2014 is het tijdens het Koedijker 
Cult’uurtje weer genieten voor de liefhebbers van nos-
talgie. John Valley zingt, soms samen met Jill, prach-
tige country songs uit de jaren 50-60-70. Zij laten de 

grote sterren van toen de revue passeren. Love songs 
uit verleden en heden met een knipoog naar de ko-
mende Kerst. De mensen van toen weten welke heer-
lijke muziek er in die jaren gemaakt werd. Nog steeds 
worden er songs uit het verleden door nieuwe wereld-
sterren opnieuw opgenomen en uitgebracht.

Bij dit optreden krijgt Jim Reeves extra belangstelling, 
Het was namelijk afgelopen augustus 60 jaar geleden 
dat Jim om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. 
Natuurlijk worden er ook songs van Hank Williams, 
Merle Haggard, Johnny Cash, Elvis Presley en vele an-
dere bekende en onbekende zangers vertolkt. 

John wordt bijgestaan door zijn vrouw 
Jill voor de duetten en voor haar uitvoe-
ring van “These boots are made for walking” .  
Vóór het podium is voldoende ruimte overgelaten 
om te dansen. Van die mogelijkheid wordt veelvul-
dig gebruik gemaakt. Met veel gevoel dansen de ge-
wone dansers en de linedancers op de muziek. De 
passie voor de muziek en het dansen is zichtbaar. 
Dus luisteren en dansen, alles kan. Het is een mid-
dag met voor elk wat wils. Gezelligheid ten top. 
Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van John 
Valley: www.john-valley.com  De zaal gaat om 14.30 
uur open. 
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Agenda De Rietschoot
Samen eten
Op dinsdag 9 december wordt er een heerlijke win-
termaaltijd voor u bereid. Voor slechts  7,50 kunt 
u genieten van Erwtensoep met roggebrood en spek, 
yoghurt met vruchtjes en als afsluiting een kopje koffie 
of thee met wat lekkers.

Op dinsdag 23 december kunt u genieten van een 
kerstmenu: een kipcocktail, als hoofdgerecht gevulde 
kipfilet met salade en pommes duchesse met, tot slot, 
een echte klassieker als toetje: Dame Blanche.

Om mee te kunnen eten moet u zich van tevoren in-
schrijven: voor Samen Eten van 9 december uiterlijk 
op vrijdag 5 december, voor Samen Eten van  23 de-
cember uiterlijk op 19 december.

GaIda, mIdwInterBal (VolKSdanS)
Volksdansgroep Gaida or-
ganiseert een midwinter-
instuif op maandag 29 de-
cember. De toegang voor 
niet- leden bedraagt  10,-, 
leden betalen  5,-. De zaal 
is open vanaf 20:00 uur,

KlaVerjaSSen
Klaverjassen op zondag-
middag 7 december én op zondagmiddag 21 december 
van 13:30 - 17:00 uur. 

wanneer IS de rIetSchoot open
• Vrijdag 5 december, vanaf 17:00 uur gesloten
• Maandag woensdag en donderdag van 08:30 - 

24:00
• Dinsdag en vrijdag van 08:30-01:00
• Zaterdag en zondag afhankelijk van programma 

op die dagen
• Woensdag 24 december gesloten vanaf 17:00 uur
• Kerstmis 25 en 26 december gesloten
• Oudjaarsdag, 31 december gesloten
• Nieuwjaarsdag 1 januari 2015 gesloten

Prachtige kerstvoorstelling
SheIla’S ShowBallet
Op zondag 21 december bent u van harte welkom bij  
de dansvoorstelling van de jonge en wat oudere dan-
seressen. De danseressen hebben hard gewerkt om alle 
nieuwe dansen goed onder de knie te krijgen. Dat is  
gelukt. De voorstelling begint om 14:00 uur en is om 
15:30 uur afgelopen.

Stel de danseressen niet teleur en kom kijken naar en 
genieten van een spetterende voorstelling. Kaarten 
kosten  6,- per persoon. U kunt de kaarten kopen 
bij Sheila Noordanus (voor of na de lessen), het is ook 
mogelijk om kaarten aan de zaal te kopen.

teruGKerende actIVIteIten
Het overzicht van terugkerende activiteiten staat deze 
maand niet in de Coedijcker Ban. Bezoek de website 
van De Rietschoot: www.rietschoot.nl voor meer in-
formatie.
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Kerstfeest een mengsel van diverse oude cultuurinvloeden

KerStlIchtjeS
Door Hans Faddegon, illustratie Hans Petit

De donkerste tijd van het jaar. De kortste dag en de langste nacht rond eenentwintig december. En dan? 
Dan komt het langer worden van de dag weer op gang, een prettig vooruitzicht. Daarom is het een periode 
vol met verlichting: kaarsjes, elektrische lichtjes en iets later zelfs vuurwerk. Het brengt hoop tot uitdruk-
king en dat is ook de kern van het kerstfeest. 

In onze cultuur is het kerstfeest een mengsel van di-
verse oude cultuurinvloeden. In de oude Noord-Eu-
ropese, Germaanse culturen werd deze winterzonne-
wende uitbundig gevierd. De zon zou terug komen. 
Het werd het Midwinterfeest genoemd en het Joel-
feest. De jaarlijkse rondgang van de zon werd het rad 
of het joel genoemd. We vinden dit woord nog terug 
in de Scandinavische naam voor het kerstfeest: Jul 
(uitspreken als ‘Joel’). Gott Jul! Gelukkig Kerstfeest! 

Dag en nacht brandden er vreugdevuren en de Ger-
manen versierden hun huiselijke omgeving met groene 
takken. Van 24 december tot 6 januari. Denk maar aan 
de huidige lichtjes en kerstbomen. 

Er werd enthousiast gegeten en gedronken…

Keerpunt

De winterzonnewende werd in het Romeinse rijk het 
Solstitium genoemd. Het woord betekent het stilsta-
an van de zon, sol, het keerpunt. Deze feestdatum 
stond in de Romeinse kalender op 25 december. In 
acht voorafgaande dagen werd Saturnalia gevierd, het 
feest ter ere van Saturnus. Saturnus, de god van zaad 
en vruchtbaarheid, want dat was na de winter gewenst. 
Om Saturnus aan te sporen tot het laten ontkiemen 
van het zaad, werden de tafels vol gezet met lekker vo-
edsel en drank. En dat bleef natuurlijk niet staan…  de 
wijn vloeide uitbundig. 

In de Christelijke cultuur bestond er in de eerste eeu-
wen geen speciale feestdag voor de geboorte van Jezus 
Christus. De toenmalige feestdagen richtten zich op 

Cultuur
zijn kruisdood en opstanding. Pasen nam daarbij de 
centrale plaats in, zoals tot op vandaag nog steeds in de 
Oost-Europese kerken. We moeten ons realiseren dat 
de feestdagen uit de eerste tijd van het Christendom 
gewoon de Joodse feestdagen waren, want het Chris-
tendom komt voort uit de Joodse godsdienst. Door 
de enorme uitbreiding onder de Europese bevolking, 
werd de Joods-religieuze cultuur echter steeds meer 
verdrongen. Tenslotte koos de Romeinse keizer Con-
stantinus voor een universele kerkelijke dogmatiek, 
cultuur en kerkkalender, die de Joodse oorsprong 
definitief verdrong en in later tijden zelfs tot antisem-
itisme leidde. Het bijzondere in onze tijd is, dat in 
diverse kerken tegenwoordig opnieuw, heel aarzelend, 
weer aandacht ontstaat voor de oorspronkelijke Joodse 
wortels van het Christendom.

chrIStuS-mIS

Het concilie van Nicea, een stad in het huidige Turki-
je, voerde onder toezicht van keizer Constantinus het 
geboortefeest van Jezus in en stelde de datum vast 
op 25 december. De naam die in de literatuur uit die 
tijd naar voren komt is: Christus-Mis. Een naam die 
de basis vormde van het latere woord Kerstmis. Het 
woord Mis betekent daarbij de religieuze samenkomst 
in de oorspronkelijke kerken. De toenmalige datum 
25 december viel samen met de astronomische winter-
zonnewende. Maar de oorspronkelijke Romeinse (Ju-
liaanse) kalender schoof door de jaren heen steeds iets 
op ten opzichte van het echte astronomische zonnejaar. 
Uiteindelijk werd in 1582 de kalender aangepast als 
Gregoriaanse kalender. De echte winterzonnewende 
kwam in de huidige kalender terecht op 21 december. 
Daar merk je uiteindelijk niet zoveel van, maar het is 
leuk om te weten dat de geboorte van Christus dus 
symbolisch samenviel met de winterzonnewende. Als 
beeld van de aanvang van een nieuw leven. 

KerStBoom

De kerstgeschiedenis draait om een aantal beelden van 
ons eigen leven. De kerstboom is daarbij, als boom, 
het beeld van de levensloop, de eigen ontwikkeling. 
We hopen uiteraard dat die uiteindelijk tot een goed 
resultaat kan leiden: de vrucht van de boom, de lev-
ensvrucht. In die boom worden lichtjes opgehangen. 
Vroeger vaak kaarsjes, want een kaars of olielampje 
is ook een beeld van ons eigen leven. Het leven gaat 

voorbij, het licht op en het verbrandt symbolisch. Het 
bijna onzichtbare blauwe deel aan de onderkant van 
het vlammetje, het levenslicht, wordt in zeer oude lit-
eratuur uitgelegd als de leiding van ons leven door de 
hemel. Het goud-oranjeachtige licht symboliseert daa-
rbij het leven zelf, waarbij de goud-oranje tint erop wi-
jst dat we uiteindelijke terugkeren naar onze hemelse 
oorsprong. De nauwelijks zichtbare gloed rondom het 
vlammetje is het beeld van de omringende hemel. Net 
zoals we in oude kerkelijke beelden een zogenoemde 
aura rond het hoofd van de gelovige mens zien. 

ZuIGelInG

Ons eigen ‘ik’ wordt voorgesteld door ons innerlijke 
kind, diep verborgen in ons onderbewuste. In de oude 
literatuur spreekt men daarbij zelfs over de ‘zuigeling’. 
Als beeld van het ontvangen van het leven vanuit de 
hemel. Dan is het ineens duidelijk waarom er in de 
Bijbel speciale aandacht is voor de zuigeling, voor het 
kindje Jezus. Tijdens de winterzonnewende worden we 
het leven opnieuw bewust. En de naam Jezus betekent 
in zijn oorspronkelijke Joodse naam: God helpt je er-
bij! Geniet dus van de kerstboom, het lekkere eten en 
drinken, de cadeautjes, de lichtjes, en het verborgen 
geschenk van de geweldige boodschap die op de ach-
tergrond het echte licht uitstraalt.

Periode vol met verlichting: kaarsjes, elektrische lichtjes ......(foto   Hans Petit)

Prettige
Kerstdagen
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Bel : 072-8442357
of boek online in 

drie simpele stappen

SCHIPHOL TAXI LAND

Dagelijks Last Minute Deals vanuit Koedijk
Voor een kleine prijs met een privé taxi van of naar Schiphol

SchipholTaxiLand en Schipholtaxi Exacta zijn onderdeel van Taxi Services Exacta

www.SchipholTaxiLand.nl
Stap 1: Vul uw postcode in en bekijk uw prijs.
Stap 2: Bent u het eens met de prijs, vul uw gegevens in
Stap 3: Verstuur en ontvang een bevestiging van uw boeking

Vanaf elke plek in het land bieden wij kwalitatief hoog- en 
betaalbaar taxivervoer van- of naar vliegveld Schiphol. 
Wij proberen net dat beetje meer te geven dan andere taxi-
bedrijven. Zoekt u een betrouwbaar taxibedrijf uit de regio 
voor uw rit naar Schiphol, boek dan nu en laat u verrassen 
door onze goede service en dienstverlening. 
Bij ons is de taxi altijd privé en dus niet gedeeld met andere 
mensen. Geen zorgen geen stress en altijd op tijd. 
Boek vandaag nog.

Doe mee met alle groepslessen! 

Pilates, Total-Body, Callanetics, Steps,  

Cros Fit Challenge, Zumba en nog veel meer 

Alle Club Joy lessen

Club Power, Club Yoga,  

Club Step en nog veel meer

Alle Spinninglessen

Alle Budolessen

Judo – Karate - Jiu-Jitsu

Fitness
Individuele en Groepslessen

Scholieren Sporten

Zumba, Cros Fit Challenge, Fitness,  

Karate, Judo, Jiu-Jitsu

55+ Sporten

UITBREIDING! Bootcamp lessen

*Vraag naar de voorwaarden

e10,- p/mnd*

SLeCHtS

e10,-

Alles onder begeleiding  
van ervaren topinstructeurs!

De gezelligste familie 

Sportschool van Alkmaar 

OnBeperKt 
SpOrten
TOT 1 JANUARI 2015 vOOR

OnBeperKt 
SpOrten 

Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar • Tel. 072 - 76 76 100 • www.tomvanderkolk.nl • info@tomvanderkolk.nl

GezelligheidKwaliteit Vernieuwend TopsportSporten van 3,5 tot 80 jaarRespect Persoonlijkheid



44 45

Winter staat in het teken van bezinning en reflectie
KerSt: een feeSt Van Vrede

Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Het jaar loopt alweer bijna op zijn eind. Terugkijkend daarop realiseer ik me meer dan ooit hoe al het leven 
hier op aarde letterlijk draait om de zon. Vooral de stand van de as van de aarde en haar ellipsvormige baan 
om de zon bepalen in welk seizoen wij ons bevinden op onze breedtegraad. 

Al het leven op aarde wordt bepaald door de rotatie 
van de aarde om de zon en de mate waarin alles in staat 
is om de zonne-energie op te vangen en om te zetten 
in levenskracht, groei en bloei. In deze tijd van het jaar 
komt de activiteit van het plantenrijk ogenschijnlijk 
tot stilstand. Het leven trekt zich terug in de wortels. 
Sommige dieren doen een winterslaap, sommige vo-
gelsoorten trekken weg naar het zuiden.  

Ons leven draait letterlijk en figuurlijk om 
de zon

Ook bij mensen verandert er van alles. In de lente en 
zomer zijn we meer naar buiten gericht, we trekken 
eropuit. Spaarzaam gekleed en met onze zintuigen 
maximaal geopend. Er valt ook van alles te ervaren: 
geuren en kleuren van bloeiende bloemen, of een zacht 
briesje dat langs je huid en door je haar streelt. Ook 
naar elkaar toe zijn we opener, meer geneigd tot con-
tact. In het najaar gaat ook bij ons de energie meer 
naar binnen, naar de wortels zou je kunnen zeggen. 
Het leven speelt zich  meer binnenshuis af. Als we naar 
buiten gaan, moeten we ons omhullen met een dikke 
beschermlaag, zeg maar vacht, om de kou te trotseren. 
De dagen worden steeds korter en de zon staat steeds 
lager. De winter is ook meer een tijd van bezinning en 
reflectie van waaruit de kiemen in het komende voor-
jaar weer kunnen ontspruiten.  Kortom het leven hier 
op aarde draait zowel letterlijk als figuurlijk om de zon. 

ZooGdIeren

Door dit alles besef je hoe verbonden al het leven hier 
op aarde is met de zon, ons zonnestelsel en de kos-
mos. En hoe wij onderdeel zijn van de natuur, sterker 
nog wij zijn zelf ook de natuur. Biologisch gezien zijn 
wij zoogdieren. We onderscheiden ons van alle ande-
re zoogdieren door onze verstandelijke vermogens en 

onze geest, maar ons lichaam is onderhevig aan dezelf-
de biologische wetmatigheden als die van de aarde, het 
plantenrijk, het dierenrijk en die van ons zonnestelsel 
en het universum. Als een soort raderwerk grijpt het 
allemaal in elkaar, is het allemaal met elkaar verbonden 
en ook afhankelijk van elkaar.  Het een kan niet zonder 
het ander, verstoring op één gebied heeft gevolgen voor 
het grote geheel. Ook wij zijn ieder individueel met dit 
grote geheel verbonden.  We zijn nogal geneigd om 
de natuur buiten onszelf te plaatsen, dat creëert een 
gevoel van afstand en afscheiding. 

Wij zijn zelf ook de natuur

We plaatsen ons er als het ware buiten of boven. Deze 
houding leidt tot het ongebreideld uitputten van de 
natuurlijke reserves van de aarde aan grondstoffen en 
ook tot de enorme vervuiling die daarvan het gevolg is. 
De resultaten zijn overal merkbaar. In de Bijbel  staat 
iets geschreven over de positie van de mens binnen het 
geheel van de schepping. Daar wordt vermeld dat de 
mens op aarde het hoogste wezen is en gesteld is bo-
ven de dieren en de planten. Inderdaad, de mens heeft 
als enige bewoner op aarde geestelijke vermogens. Er 
wordt ook gesproken over een soort rentmeesterschap 
dat de mens zou hebben met betrekking tot de aarde 
en de overige bewoners. 

rentmeeSterSchap

Dit rentmeesterschap hebben wij tot nu toe nog steeds 
niet goed begrepen. Het is meer uitbuiten geworden 
en nemen wat je pakken kan. De gevolgen laten zich 
in deze tijd meer dan ooit duidelijk zien. Rentmeester-
schap houdt in: met verstand en beleid beheren. Zo-
dat alle schepselen naar hun wezen en natuur tot hun 
recht kunnen komen en gebruik kunnen maken van 
dat, wat zij nodig hebben om te kunnen leven. En zich 

Gezondheid

Kaart gemaakt door (c) Marjan van Zeyl www.marjanvanzeyl.nl 
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kunnen voeden en ontwikkelen, ieder naar zijn aard. 
In onze tijd zijn het voornamelijk de multinationals in 
de olie- en petrochemische industrie, de wapenindus-
trie, de farmaceutische industrie en de financiële sector 
die, geleid door winstbejag en beursnoteringen, zon-
der scrupules de dienst uitmaken hier op aarde. Grote 
milieurampen, zoals met kerncentrales of chemicaliën, 
hebben niet alleen miljoenen mensen en dieren het 
leven gekost of blijvend verminkt, maar ook plan-
ten, bomen, algen etc. vernietigd. Regeringen en de 
politiek zitten in een gigantische spagaat. Zij moeten 
enerzijds hun kiezers tevreden houden en anderzijds 
moeten zij rekening houden met de belangen van de 
eerdergenoemde industrieën. In sommige landen is dit 
laatste wel erg duidelijk, daar worden campagnes voor 
politieke functionarissen gesponsord met geld uit het 
bedrijfsleven. Wie hier meer over wil weten, raad ik 
aan eens te kijken op de website van de  “movement 
of life”, opgericht door dr. Rath, een Duitse arts/on-
derzoeker. Daar kun je bijvoorbeeld lezen wie destijds 
de oprichters waren van de EU en wat hun drijfveren 
waren. Van de politiek kunnen we niet al teveel goeds 
verwachten op dit gebied. 

leefBaar

Hoe houden we de aarde bewoonbaar en leefbaar ook 
voor toekomstige generaties en hoe komen we uit de 

wurggreep van het grote kapitaal. Het begint onder-
aan, bij ons allemaal, als je beseft hoe verbonden wij 
zijn met alles. Dat ons gedrag gevolgen heeft voor alles 
en iedereen. Dat je beseft dat de natuur niet buiten je 
is, maar dat je zelf ook de natuur bent. Dan realiseer 
je je ook, dat als je de aarde vervuilt en respectloos be-
handelt, dat bij jezelf terugkomt. Mogelijk niet direct, 
maar wel op de lange duur en vooral bij onze kinde-
ren en kleinkinderen. Als we ons leefmilieu vervuilen, 
komt dit via de voedselketen, het drinkwater en de 
lucht weer bij ons terug. 

Pak de fiets in plaats van de auto.

Het boek:  ”Je kunt meer doen dan je denkt” van Hans 
Moolenburgh senior, gaat over deze problematiek. 
Grote bedrijven zijn gevoelig voor winsten en beur-
snoteringen. Door ons koopgedrag kunnen wij die 
winsten  beïnvloeden en ook bedrijven stimuleren om 
groener en duurzamer te gaan produceren en duurza-
me, niet schadelijke producten te ontwikkelen. Dus 
koop groen en duurzaam van kleinschalige bedrijven 
dicht bij huis. Neem groene stroom, koop biologisch 
voedsel, neem een hybride auto of volledig elektrisch, 
als de auto aan vervanging toe is. Pak de fiets in plaats 
van de auto. Bankier duurzaam, kies voor natuurlijke 
geneeswijzen, installeer zonnepanelen op het dak etc.  

Koken
tortIllataart met nachoS 

Tekst en foto Janny van Straten

Deze keer een recept voor minstens 8 personen. Heer-
lijk om eens gezellig met vrienden, familie, of zoals ik 
met buurtgenoten aan tafel te zitten, verhalen te ver-
tellen en onderhand van het eten en elkaar te genieten. 
Een aanrader voor de lange avonden en de feestdagen!!

Ingrediënten: 4 eetl. arachide- of olijfolie, 2 winter-
wortels, in kleine blokjes, 500 g. broccoli, in miniroos-
jes, 2 rode en 1 gele paprika, zonder zaadjes, in blokjes, 
2 teentjes knoflook, fijngehakt of geperst, 200 g. maïs 
(blik of pot) uitgelekt, 2 eetl. Mexicaanse kruiden, 750 
g. rundergehakt, 400 ml. gezeefde tomaten (pakje), 
8 tortillawraps 25 cm. ,250 ml. (demi) crème fraîche 
,400 g. geraspte belegen kaas. 

Verder nodig: Springvorm 26 cm., ingevet  

Bereiden: Verwarm de oven voor op 200 gr.C. Verhit 

de helft van de olie in 
een wok of hapjespan 
en roerbak hierin de 
wortel, broccoli, papri-
ka en knoflook. Schep 
de maïs en 1 eetlepel 
Mexicaanse kruiden 
erdoor. 

Bak in de rest van de 
olie het gehakt met de rest van de Mexicaanse krui-
den, zout en versgemalen peper, rul. Voeg de gezeefde 
tomaten toe en roer tot een dikke vleessaus. Leg een 
tortilla op de bodem van de springvorm. Verdeel 
daarover een laagje van het groentemengsel. Leg 
daarop een tweede tortilla die dun bestreken is met 
crème fraîche. Verdeel daarover een laagje gehaktsaus 
en strooi er geraspte kaas over. Herhaal deze laagjes 
en eindig met geraspte kaas. Zet de taart 30 minuten 
in het midden van de oven. Snijd de tortillataart in 
punten. Serveer er een frisse groene salade bij.

Wat heeft dit alles met gezondheid te maken, vraagt u 
zich misschien af?  Nou alles eigenlijk.  Als de aarde, 
de natuur niet gezond is, zijn wij dat ook niet meer op 
den duur. Denk maar aan de toegenomen chronische 
ziekten en kanker, waar we in deze tijd zo vaak en op 
steeds jongere leeftijd mee te maken hebben.

Zonnewende

Terugkomend op de zon, het zonlicht. In de voor-
christelijke tijden vierden de mensen op 21 december 
de dag van de zonnewende, de terugkeer van het licht 
op aarde en daarmee de geboorte van het nieuwe le-
ven, de wederopstanding van de natuur.  De vroeg-
christelijke kerk heeft zich aangepast aan dit gebruik 
door in deze zelfde periode de geboorte te vieren van 
Christus, zijnde het Licht dat geboren wordt op aarde 
en in het bewustzijn van de mensen. 

De cyclus van het leven vangt opnieuw aan op het mo-
ment dat de zon op het noordelijk halfrond  op zijn 
laagst staat en vervolgens weer in kracht begint toe te 

nemen.  Dat merken we nog niet meteen, de opstan-
ding van de natuur ontstaat in de wortels en ontspruit 
in het voorjaar.

Kerst is ook een feest van vrede. Oorlogen worden 
soms onderbroken om de soldaten gelegenheid te 
geven Kerst te vieren. Vervolgens gaat het dan weer 
gewoon verder. Echte blijvende vrede kan alleen maar 
voortkomen uit een besef van onderlinge verbonden-
heid en verbondenheid met alles. Dit is niet iets wat je 
zo een-twee-drie kunt leren. Het is een gevoel vanuit 
het hart, een bewustzijnsproces.  Dit gevoel maakt blij 
en tevreden, omdat je je onderdeel voelt van het grote 
geheel en kunt bijdragen aan het welzijn hiervan en 
van alle schepselen.  Gelukkig komen er steeds meer 
mensen, ook jongeren, in wie dit gevoel aanwezig is.  
Uit verbondenheid volgt respect voor alle leven en dan 
komt de vrede als vanzelf. Mijn kerstwens voor ieder-
een is dan ook een besef van onderlinge verbonden-
heid  voor ons allen.

Gezondheid

Kerstmis is ook een feest van vrede
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Jeugdpagina
Kijk eens naar zijn grote voeten
de damBordVlIeG
Tekst en foto Hans Petit

Heb je wel eens goed naar een vlieg gekeken. Meestal lukt het niet om ze goed te bekijken. Een vlieg is 
klein en reageert heel snel op de bewegingen van mens en dier. Dat moet de vlieg ook wel want hij heeft 
veel vijanden. Mensen jagen hem weg of gaan de vlieg te lijf met een vliegenvanger. Vogels vinden een 
dambordvlieg op zijn tijd ook lekker. Oppassen geblazen dus voor de dambordvlieg (foto).

mooIe InSecten 
Vliegen zijn best mooie insecten kijk eens naar de grote 
voetjes en de rode ogen. De ogen bestaan uit verschei-
dene duizenden lensjes (facetten) per oog waardoor ze 
in staat zijn zeer kleine bewegingen waar te nemen.

KenmerKen

Het is een van de grotere vliegen in Nederland. Ze 
worden zo’n 1 tot 1,5 cm lang. De dambordvlieg is een 
grijs ogende vlieg. Het borststuk is zwart met grijze 
strepen. Het achterlijf is zwart-grijs geblokt en doet wel 
wat denken aan een dambord. De rode ogen zijn het 

enige wat de vlieg kleur geeft. De dambordvlieg zoekt 
voedsel op bloemen die erg ruiken of op uitwerpselen. 
De vrouwtjes zetten hun larven, die in het lichaam al 
zijn uitgekomen, af op rottend vlees of aas.  Het wijfje 
brengt jonge larven ter wereld in plaats van eitjes. De 
dambordvlieg komt voor in West- en Midden-Europa. 
Ze komen vooral voor in de omgeving van mensen. 
Dambordvliegen zie je meestal niet in huis. Je kunt ze 
tegenkomen van maart tot oktober. 

(Bronnen: Wikipedia, Nieuwe Insectengids / Michael 
Chinery)

Horizontaal: (1) IJzers onder de hoeven leggen, 
een paard ….. (8) Scandinavische taal (10) Reeds  
(12) Eet je soep uit (13) Muzieknoot (14) Ouderwets 
woord  voor kom (16) Broer van je vader of moeder 
(17) boomtak (18) boom ook de naam van een super-
markt (19) Is je fietsband als hij leegloopt. (21) puz-
zelwoord voor haver (22) Voegwoord (23) Dier (25) 
Verkleinwoord van de naam Kaat. (26) roofvogel 28 
Iets in de grondverf zetten)

Verticaal (2) voegwoord (3) doe je aan je voet (5) Klank 
(6)daar zit je hand aan vast (6) Naam van grootste su-
permarkt in Nederland (7) Daar leer je dansen (11) Dat 
doet Gargamel bij de smurfen (13) zintuig waarmee je 
proeft  (15) Zegt een kip (16) Grootouder (20) Kus (23) 
Afkorting van Katholieke Omroep Vereniging (24) 
Ander woord voor einde (27) Lidwoord

Kruiswoordpuzzel

Zoek de 8  verschillen Oplossingen op blazijde 59
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

Pedicure & Schoonheidssalon Hennie Sinkeler
voetverzorging voor diabeet en reuma en sportmassage

HAUSCHKA-, MAVALA-, GEHWOL-, & CAMILLE       
Verkoop van

producten

Daalmeereiland 4 - 1827 Alkmaar (in de Hofstaete)
Woensdag  donderdag en vrijdag aanwezig en maandagavond vanaf 17:00 uur

Bel voor een afspraak: 072 - 5645 313

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

uItSlaG BallonnenwedStrIjd SpeeltuIn de jeuGdhoeK

De uitslag van de ballonnenwedstrijd is bekend!  Tij-
dens de open dag van speeltuin De Jeugdhoek dit 
voorjaar zijn er weer heel veel ballonnen opgelaten!  
Aan de ballonnen hingen kaartjes waarop de kinderen 
hun naam konden vermelden.  Dan is het natuurlijk 
altijd spannend wie zijn ballon  het verst gekomen 
is!  De winnares van dit jaar is Sara Pruiksma, haar 
ballon werd op een afstand van 517,8 km gevonden!  
Zij heeft een cadeaubon van Bart Smit ontvangen en 
wil die graag besteden aan een barbie of aan een pop 
waarbij je elastiekjes in het haar kan doen. Ze was 
ontzettend blij met de gewonnen prijs en ging hier 
graag even mee  op de foto!  Uiteraard werd er ook 
nog een tweede en derde prijs uitgereikt . De twee-
de prijs ging naar Chelsea met een afstand van 382,7 
km en de derde prijs naar Isa Kamp met een afstand 
van 301,6 km.  Het moet toen hard gewaaid hebben, 
want dat zijn toch flinke afstanden!  Er waren nog eni-
ge kaartjes teruggestuurd met de volgende afstanden: 
Julia Rotgans:  259,1 km, Ferron Rotgans:  259,1 km, 
Romy van Dijk: 194 km, Teun Conjong:  144,8 km, 
Xanti Balder:  140,8 km, Floor van Dusschoten: 4 km, 
Ayleen: 1 km, Vic Rossouw:  100 meter!  

Aankomend voorjaar staat er natuurlijk weer een bal-
lonnenwedstrijd op het programma, dus houd de Coe-

dijcker Ban in de gaten voor de datum van de open 
dag!  Of kijk eens op onze website: www.speeltuinde-
jeugdhoek.nl  

Tot volgend jaar allemaal!!!    Speeltuin de Jeugdhoek

Jeugdpagina

Sara Pruiksma de trotse winnares

Di.   2 dec Meidenmiddag   9 t/m 13 15.30/17.30 Nee
Do. 4 dec Activiteit   9 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij. 5 dec Zaalvoetbal 9+   9 t/m 13 15.30/17.30 Nee
Vrij. 5 dec Evt. gesloten 13 t/m 18 19.00/22.00 Nee
 Di.  9 dec Meidenmiddag   9 t/m 13 15.30/17.30 Nee
Do. 11 dec Inloop 9+   9 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij. 12 dec Jongensmiddag   9 t/m 13 15.30/17.30 Nee
Vrij. 12 dec Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/22.00 Nee
 Di.  16 dec Meidenmiddag   9 t/m 13 15.30/17.30 Nee
Do.  18 dec Activiteit 13 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij. 19 dec Zaalvoetbal 9+   9 t/m 13 15.30/17.30 Nee
Vrij. 19 dec Kerstdiner 13 t/m 18 19.00/22.00 ja

In verband met de Kerstvakantie is ‘mThe Mall’ gesloten van   
23 december tot 7 januari 2015
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Voormalig vissersdorp houdt sinterklaasfeest op oudejaarsavond in ere
‘Gouden enGel’ Voor altIjd aan KoedIjK VerBonden

De wolkeloze hemel was bezaaid met flonkerende ster-
ren en de sneeuw kraakte onder mijn stevige wandel-
schoenen. Eerlijk gezegd was het best koud op de Ka-
naaldijk. Dat was wel eens anders geweest op de vroege 
oudejaarsavond als ik vanaf Koedijk-Noord naar het 
zuiden wandelde. Elk jaar loop ik op 31 december ‘s 
avonds over de dijk. In het donker bij al die gezellige 
dijkhuizen naar binnen glurend. Soms heb ik geluk. 
Zie ik een gezin met cadeautjes rond de open haard. 
Heel af en toe is zelfs Sinterklaas op bezoek. Dat maakt 
mijn oudejaarswandeling helemaal goed. 

Verbaasd en vol ongeloof kijken mijn kleinzoons Ro-
bert en Rowin me aan. ‘Opa, Sinterklaas is op 5 de-
cember. Oudejaarsavond is heel iets anders. Dan mo-
gen we op blijven en is er vuurwerk.’ Vooral Robert is 
er helemaal klaar mee. Zijn neef Rowin twijfelt. Kijkt 
zijn moeder vragend aan. Die haalt haar schouders op. 
Gelukkig heeft buurvrouw Bets mijn verhaal gehoord. 

Genietend van het voorjaarszonnetje vertelt ze de jon-
gens lachend dat opa echt geen grapje maakt. 

Bets woont al heel lang in Koedijk en weet veel van de 
geschiedenis en de oude gebruiken van het dorp. Ze 
legt Rowin en Robert uit dat Koedijk lang geleden een 
klein vissersdorp was waar weinig mensen woonden. 
‘Iedereen kende elkaar en hielp elkaar. Zo ging dat in 
die tijd. Je had elkaar nodig. De meeste mannen waren 
weken weg. Aan het vissen op zee. Daar verdienden 
ze hun geld mee. Ze kwamen in december, vlak voor 
Kerst, weer thuis. Dan was Sinterklaas al lang weer 
vertrokken naar Spanje. Want de Sint viert zijn ver-
jaardag op 5 december. Daar hebben jullie gelijk in. 
Om het Sinterklaasfeest toch te kunnen vieren met het 
hele gezin, werden op oudejaarsavond de cadeautjes in 
Koedijk bezorgd. En ze noemden het geen Sinterklaas 
maar Gouden Engel.’ Robert en Rowin hadden adem-
loos naar het verhaal van buurvrouw Bets geluisterd. 

Kerstverhaal

Eerlijk gezegd was het best koud op de Kanaaldijk (foto Cees van Egmond)

Kwam Sinterklaas dan helemaal terug uit Spanje om 
speciaal in Koedijk pakjes te brengen? 

Ongelooflijk. ‘Maar nu is Koedijk toch geen vissers-
dorp meer en komt Sinterklaas toch gewoon in no-
vember met de boot aan?’ Daar heeft Robert gelijk in. 

Toch zijn er nog steeds families in Koedijk die op ou-
dejaarsavond Gouden Engel vieren. Meestal zijn dat 
families die al generaties lang in het dorp wonen en 
de traditie van hun (voor)ouders hebben voortgezet. 
Maar er zijn ook mensen die zoveel waarde hechten 
aan dit historisch gebruik dat zo typerend is voor 
Koedijk, dat ze ook Gouden Engel zijn gaan vieren. 
Daarmee leeft een stukje geschiedenis voort aan de 
dijk langs het Noord-Hollands kanaal.  Daar is een 
extra dimensie bijgekomen met de bouw van een nieu-
we molen bij Maalderij Bos. Met recht een sieraad in 
een prachtig dorp dat ook weer mooie herinneringen 
uit vervolgen tijden oproept. Met deze schitterende  
‘Gouden Engel’ is het geschiedenisverhaal van Koedijk 
helemaal af. Symbolischer kan het eerlijk gezegd niet 
in de rijke historie van een Noord-Hollands lintdorp.  
(Rien Berends)

Dit verhaal is in 2009 geschreven voor het Noord-Hol-
lands Dagblad en opgenomen in het boekje ‘Noord-Hol-
land schrijft geschiedenis’ met 50 korte verhalen over bij-
zondere gebeurtenissen.

PR 1001299: Vervaardiger C.W. Bruinvis,  bron Collectie Regionaal Archief Alkmaar
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Nieuw in De Rietschoot Mood en Mind lessen
Een moment voor jezelf om even bij te kunnen komen van al die prikkels om je heen! 
Met oefeningen en bewegingen zoals yoga, meditatie, ontspanning, mindfullnes, 
ademhaling, aarden. Om meer in je eigen kracht te staan. 

Op de donderdagavonden 4, 18 december en 15, 29 januari 2015 van 20.15 tot 21.15 uur 
Op de dinsdagochtenden 9 december, 6 januari en 20 januari van 10.15 tot 11.15 uur. 
Kosten zijn 8,50 per les, 4 lessen 25 euro, 8 lessen 45 euro.

Kijk voor meer informatie op www.mood-mind.nl 
en lees ook alles over de bijzondere stiltewandelingen in de natuur. 

INSPIREREND INITIATIEF IN LEVEN VOL STRESS

Gondelvaart

Nr Lot Prijs
36 2214 Drukspuit
37 3829 Rugtas
38 2300 Wijnkoeler
39 444 Kinderbadset
40 5310 Wenskaartensetje
41 4129 Reisbeker
42 5152 Kandelaar ‘zwarte kat’
43 1976 Zeep ‘vis’
44 299 Waxinelichthouder ‘vuurtoren’
45 3851 Vaas ‘Betonlook’
46 2228 Windspinner
47 3681 Easy garden muurhanger
48 499 Hanger met bloemen
49 287 Waterballonvuller
50 5460 Kerstdecoratie met stofjes
51 2328 Puntzak ‘koffie en thee’
52 4523 Mand
53 437 Puzzel ‘Wasgij’
54 4313 Maak het zelf ‘Uilenkussen’
55 5322 Waterpistool ‘Turboblaster’
56 470 Geurbrander met diverse geuren
57 2640 Avocadosnijder
58 5500 Wandklok
59 4850 Pakket “Home”
60 4089 Belgische pralines
61 1418 Rode blokkaars
62 2101 Mangosnijder
63 538 Cakevormen
64 1302 Picknicktas
65 1034 Het erger-je-wel-spel

Nr Lot Prijs:
1 1915 Philips Air Fryer
2 4578 Boodschappenpakket
3 1092 Kartbon
4 2533 Buitenspel ‘Kubb’
5 1734 Jutenzak met zonnebloemen
6 4395 Kistje ‘antiek-look’
7 3958 Lange groene vaas
8 1794 Bloempotje ‘Kraan’
9 3664 Schaal met stompkaars
10 2495 Bronskleurige schaal
11 3102 Pizzabaksteen met mes

12 1874
kleur- en zoekboek “Mijn geheime 
tuin”

13 5286 Ontbijtset ‘Mickey Mouse’
14 5213 Mout & Mocca Bier
15 197 Plafonddecoratie
16 1083 Fotolijst ‘Slipper’
17 5404 Handdoek en theedoek
18 4516 Badset ‘Pure’
19 2813 fotolijst ‘Blaadjes’
20 4455 Zilverkleurige vaas 
21 2950 Kruidentuintje voor kinderen
22 5293 Roze vaas
23 5000 Scheurkalender ‘kook’
24 1456 Hangende waxinelichthouder
25 193 Kaartenhouder ‘Hart’
26 2952 Kneipp-set
27 3574 Electrisch peper-en zoutstel
28 2065 Spel met boemerang-effect
29 1515 Aquarel-schilderset
30 3122 Grote glazen kandelaar
31 4812 Theepakket
32 3183 Metalen sierhanger
33 5291 Plaid
34 2435 Lijmpistool
35 2315 Bestuurbare vlieger

loterIj GondelVaart.
Druk- zet- en typefouten voorbe-
houden, aan deze lijst kunnen geen 
rechten worden ontleend. De prij-
zen zijn of worden thuisbezorgd

Wilt u van uw 
lichamelijke klachten af?

Wij bieden u een totaal-onderzoek en kort behandelprogramma

Kanaaldijk 193a, 1831 BD Koedijk 
(072) 561 15 25, info@praktijkvanhinte.nl

www.praktijkvanhinte.nl
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Maalderij De Gouden Engel

Extra speelgoed en plank met spelletjes voor de kinderen
meer lIcht In molenwInKel danKZIj GlaZen deuren

Tekst en fotografie Vincent Kraan 

Met de feestdagen voor de boeg kunnen we nu al terugkijken op een bewogen jaar. Als hoogtepunt na-
tuurlijk de ingebruikname van de maalderij, waar ik u al uitgebreid verslag van heb gedaan. Ondanks de 
windstilte van de afgelopen drie maanden heeft het malen gelukkig niet stilgelegen. Er is al zelfs flink wat 
extra werk gekomen. Met spelt uit de schermer krijgt Alkmaar er een echt streekproduct bij. 

Nadat ik het graan voor bakker Raat tot meel heb ge-
malen, maakt hij er heerlijk speltbrood van. Ook de 
afzet naar andere afnemers groeit gestaag, niet alleen 
van ons meel, maar ook de heerlijke taarten en koekjes 
die Judith van ons meel bakt, krijgen steeds meer be-
kendheid. Heeft u het nog niet geproefd? Tot het eind 
van het jaar krijgt u in de molenschuur 1 kop koffie of 
thee met een punt taart voor € 4,95.

We hebben in het najaar het een en ander gedaan om 
een bezoek aan de molenschuur aantrekkelijker te ma-
ken voor kinderen.  We hadden al prachtige hobbel-
paarden voor de kleintjes en een extra kinderstoel. Nu 
is het speelgoed ook flink uitgebreid en voor de wat 
groteren is er in de boekenkast een plank ingericht met 
spelletjes en een kistje met knip- en plakspullen om 
zelf een mooie kaart te maken. 

aanwInSt

Ook in de molenwinkel zijn we weer een aanwinst rij-
ker. Omdat de grote molendeuren vanwege de tocht 
en de kou maar weinig open stonden, was het voor 
veel mensen niet altijd duidelijk dat er ook een winkel 
is . Dankzij twee glazen binnendeuren staan de buiten-
deuren nu altijd open als we geopend zijn. Dat scheelt 
tevens een hoop licht in de winkel zelf. We hebben de 
nieuwe aanwinst gelijk gebruikt om ons assortiment 
en de inrichting aan te passen. Op veelvuldig verzoek 
hebben we sinds kort een meergranen broodbakmix 
“donker met pit” en een mais broodbakmix . Ook 
hebben we nu zelfrijzend bakmeel en roggebloem voor 
de zoete thuisbakkers. Om het bakken met ons meel 
komende tijd nog leuker te maken, hebben we speciale 
feestdagenmixen: pepernoten- en speculaasmix, zoet-
broodmix voor een kerstbrood en oliebollenmix. De 
lang houdbare producten als rijst en zaden hebben we 
in grotere verpakkingen ingekocht, dat scheelt in prijs 
en zo kunnen deze biologische producten betaalbaar 
worden voor iedereen. In onze winkel is daarover het 
leuke boek: “Biobudget” te koop voor € 12,49. Produc-
ten die niet in onze winkel staan, maar die u wel regel-
matig gebruikt, kunt u bij ons per omdoos bestellen. 
Daarin zitten gemiddeld 6 stuks van 1 artikel. Op een 
omdoos krijgt u 10% korting. Mail Karlijn uw verzoek 
om producten en ik mail u de aantallen en de prijzen. 
Na levering kunt u de bestelling ophalen in onze win-
kel of wij bezorgen het bij u thuis.

VerS uIt eIGen KeuKen

In de wintermaanden bereiden we diverse gerechten in 
onze keuken met 100% biologisch producten. Topper 
is onze vegetarische snert, waarmee Karlijn afgelopen 
jaar een prijs gewonnen heeft. Die vindt u in bakken 
van 750 gram in onze diepvries. De hartige taarten 
worden ook nog steeds gemaakt, steeds met een andere 
samenstelling van groenten en altijd weer verrassend! 
Volg ons op Facebook, dan ziet u welke jams, chutneys 
en stoofperenproducten er gemaakt zijn. “Like” ons en 
ontvang een leuke kortingsbon. Om u betaalbaar ken-
nis te laten maken met de heerlijke biologische groen-
ten uit onze eigen regio, van Tuinderij De Lepelaar in 
St. Maarten, bieden wij u “De groente van de week”: 
een seizoengroente voor een aantrekkelijke prijs en 
met een recept voor een volledige maaltijd van Karlijn.

eten wat de pot Schaft 
Op vrijdag 19 december is er “Eten wat de pot schaft”. 
Karlijn leeft zich weer uit met haar gerechten en zorgt 
dat er iedere keer weer een afwisselende maaltijd klaar 
staat.  Zeker nu er in de herfst vele groenten van het 
land komen, kunt u zich weer laten verrassen. Een 
stamppot-gerecht,  oven- of stoofschotels, salades en 
kleine hapjes, vegetarisch en met vlees of vis en veel 
groenten of eigengemaakte appelmoes . Er is keuze ge-
noeg. De aanvangstijd  is flexibel. De zaal is open en 
er kan tussen 18.30 en 19.30 uur aangeschoven worden 
voor het eten. Vanaf 19.30 uur kan er een nagerecht 
geserveerd worden.

De prijs van het maaltijdbuffet en het nagerecht is € 18,50 
Evt. drankjes en koffie of thee komen er dan nog bij.  
Vooraf reserveren bij Karlijn (06-26086705) is handig 
voor ons en voor uzelf, maar niet strikt noodzakelijk.  
We hebben plaats voor 30 gasten per keer, dus reser-
veer op tijd, vol is vol.

“Gouden enGel” KInderfeeSt op 27 decemBer 
Het Gouden Engelfeest is een feest van geven en ont-
vangen. We geven elk kind de gelegenheid om iemand, 
die wel een steuntje in de rug of een blijk van waarde-
ring kan gebruiken, uit te nodigen om mee te komen 
eten van de soep. We beginnen de middag om 14.00 
uur en we vragen degenen die soep mee komen eten 
om 17.00 uur aanwezig te zijn. De kosten voor 1 kind 
met 1 gast-soep-eter zijn € 7,50. De kinderen mogen 

ook meerdere gasten uitnodigen, dat kost voor een vol-
wassenen € 5,00 en voor kinderen € 3,50. (evt. drankjes 
zijn niet bij de prijs inbegrepen).  Deze activiteit wordt 
mede mogelijk gemaakt door St. ‘t Zuydoutaerlandt .

worKShopS natuurVoedInG 
Om haar vakkennis met u te delen, geeft Karlijn work-
shops en lezingen. Op 21 januari 2015 gaan we weer 
koken met een echt januarithema: “Gezond eten met 
een klein budget”. De avonden kosten € 27,50 per per-
soon en beginnen om 19.30 uur. Reserveren bij Karlijn.

olIeBollenVerKoop 
Ook dit jaar bakken we weer de overheerlijke en in-
middels vermaarde Gouden Engel oliebollen, die u 
kunt laten bezorgen. Maar u kunt ze natuurlijk ook 
zelf op komen halen en nog even genieten van de ou-
dejaarssfeer op de molen.  De losse verkoop start dins-
dag 30 december vanaf 13.00 uur. Woensdag 31 decem-
ber zijn we voor de verkoop open van 10.00 – 16.00 
uur, dan kunnen de bestellingen opgehaald worden.

let op onZe openInGStIjden: 
Gedurende het winterseizoen, vanaf 1 november tot 
volgend jaar Pasen (5 en 6 april), zijn we de maandag, 
dinsdag, donderdag en zondag gesloten. Voor groepen 
zijn we op afspraak ook buiten de normale openings-
tijden open (behalve op maandag en dinsdag).

Rond de feestdagen zijn we de volgende dagen open: 
zaterdag 20 dec. en dinsdag 23 dec. van 10.00 -17.00 
uur,  woensdag 24 dec. van 10.00-16.00 uur.  Van don-
derdag 1 januari t/m dinsdag 6 januari zijn wij gesloten.   
Woensdag 7 januari zijn wij weer open van 10.00-
17.00 uur.

faceBooK

Wilt u ons volgen, kijk dan op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/pages/Maalderij-De-Gouden-En-
gel/329105670476207 of op onze site: www.molen-de-
goudenengel.nl 

Wij danken u, mede namens alle medewerkers, voor 
het vertrouwen dat u het afgelopen jaar in ons heeft 
gesteld en wensen u gouden dagen, dagen die ook in 
2015 vrede, vriendschap en gezondheid dragen. 
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oploSSInG puZZelS

acht VerSchIllen: (1)  
Ster op top kerstboom 
(2) Oog van de maan 
(3) Vlammetje boven-
ste kaartje in boom 
(4) Sneeuwhoopje on-
der de boom (5) Twee 
puntjes naast de mond 
van de sneeuwman (6) 
Rendier voor de slee 
van de Kerstman (7) Andere kleur lint om pakje onder 
de boom (8) Streepjes op de sjaal van de sneeuwman. 
reBuS; Fijne feestdagen

colofon
Uitgever De Rietschoot (www.rietschoot.nl) Redac-
tie: Rien Berends (inhoud), Hans Petit (vormgeving). 
redactie@coedijckerban.nl / info@coedijckerban.nl. 
Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. Co-
ordinatie: Joop Sinke: jsinke24@hetnet.nlDe redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij, 
zonder opgaaf van reden,niet te plaatsen, . Ingezonden 
tekst kan worden ingekort.Druk Stichting Meo Kopij 
januari: inleveren voor 10 december 2014.  Versprei-
ding De Coedijcker Ban wordt in januari bezorgd tus-
sen 7 en 9 januari. Oplage 2000
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youwellness.nl
wellness just for you

Sauna-Infrarood-Stoombad-Spa-Jacuzzi-Zwembad-Zonnebank
Ook heerlijke interieur parfums uit voorraad leverbaar

Geuren, Onderhoud & Accessoires

Stuntprijzen|Geurpotjes

Chloorshock
elders € 24,95

Coedijcker Ban afhaalprijs € 15,00

Adviesprijs € 12,50 - 3 potjes met deze aroma-therapeutische olie
slechts voor de beursprijs van € 10,00 per stuk (uitleg aanwezig).

Bestellen kunt u 24/7 op www.youwellness.nl - Voor persoonlijk advies ontvangen wij u graag in onze
showtuin: Kanaaldijk 171 | Tel.: 072-8446167 | Prive: 06-50579572 | Projectontwerp & referenties: www.intimax.nl

VoorKomen IS Beter dan opruImen!
Eén van de grootste gevaren die het milieu bedreigt is 
het plastic afval dat je overal vindt.  Dit plastic afval 
komt uiteindelijk in de zee terecht. Onder invloed van 
o.a. zonlicht en golfslag valt dit plastic uiteen in kleine 
stukjes. Deze deeltjes vormen samen met de grotere 
stukken de bekende ‘plastic soep’.  Dit valt alleen met 
de grootste moeite op te ruimen en vormt een groot 
gevaar voor zeezoogdieren, vissen, zeeschildpadden en 
vogels.  Als een kwart van alle Nederlanders per dag 
één stukje vuil op zou ruimen, zou Nederland schoon 
worden en blijven.  Zorg ervoor dat je zelf geen zwerf-
vuil achterlaat bijvoorbeeld tijdens het trimmen, wan-
delen of fietsen. Neem een rugzakje mee om het verza-
melde vuil in te stoppen. Hoe komt het toch dat men 
wel met een vol flesje water op pad gaat, maar dat het 
een lastig lijkt om het lege flesje weer mee terug naar 
huis te nemen? Het neemt net zoveel ruimte in en is 
bovendien een stuk lichter. Ik hoop dat u het voortaan 
netjes opruimt. U zou er wandelaars en andere recre-
anten een groot plezier mee doen. Bij voorbaat dank.
Een supporter van schoon.

GeVonden KInderloopfIetS

In de bosjes bij De Rietschoot  is onlangs een kinder-
loopfiets gevonden. Bent u het fietsje kwijt neem dan 
contact op met de Coedijcker Ban
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Doe mee met alle groepslessen! 

Pilates, Total-Body, Callanetics, Steps,  

Cros Fit Challenge, Zumba en nog veel meer 

Alle Club Joy lessen

Club Power, Club Yoga,  

Club Step en nog veel meer

Alle Spinninglessen

Alle Budolessen

Judo – Karate - Jiu-Jitsu

Fitness
Individuele en Groepslessen

Scholieren Sporten

Zumba, Cros Fit Challenge, Fitness,  

Karate, Judo, Jiu-Jitsu

55+ Sporten

UITBREIDING! Bootcamp lessen

*Vraag naar de voorwaarden

e10,- p/mnd*

SLeCHtS

e10,-

Alles onder begeleiding  
van ervaren topinstructeurs!

De gezelligste familie 

Sportschool van Alkmaar 

OnBeperKt 
SpOrten
TOT 1 JANUARI 2015 vOOR

OnBeperKt 
SpOrten 

Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar • Tel. 072 - 76 76 100 • www.tomvanderkolk.nl • info@tomvanderkolk.nl

GezelligheidKwaliteit Vernieuwend TopsportSporten van 3,5 tot 80 jaarRespect Persoonlijkheid


