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Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar

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
Algemeen nummer, tevens meldnummer bij overlijden

06-31069011

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 16 mei 2015
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Beste lezers,

Soms kunnen een paar beelden, mooie of historische 
plaatjes, opeens bepaalde gedachten bij je oproepen. 
Vooral als het plaatjes betreft die op de een of andere 
manier met Koedijk te maken hebben. Zo staat er in 
deze Coedijcker Ban een foto – de Nostalkiek – die een 
specifiek stukje Koedijk bij de begraafplaats weergeeft. 
Kort nadat ik deze foto’s zag, kwam ik, bladerend in 
een plakboek op zoek naar een bepaalde foto een oud 
krantenartikel met tekening tegen over de teloorgang 
van het kerkje in Koedijk. Een treurig verhaal. Ik werd 
er direct door gegrepen. Bekeek de andere foto’s, ging 
ter plekke kijken naar wat er nu naast de begraafplaats 
staat en kwam maar tot één conclusie. Toeval bestaat 
niet. Dit is een boodschap. Er moet iets gebeuren. 
Koedijk verdient na de komst van molen De Gouden 
Engel ook weer een echt kerkgebouwtje. Zoals ieder 
dorp in ons land er minimaal er één heeft. Dus daarom 
deze maand geen Markante Koedijker maar een mar-
kant gemis in Koedijk.

Veel leesplezier en denk vooral over dit thema met me 
mee.

Rien Berends
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Markant gemis in Koedijk
Is herstel van fout met historisch erfgoed een optie  

de nIeuwe dorpskerk
Door Rien Berends

Geen persoon maar een gebouw als markant onderwerp. Of beter gezegd, een gebouw dat er helaas niet 
meer is in Koedijk. Een stuk historisch erfgoed dat 68 jaar geleden werd gesloopt. ‘Mede door onwil bij de 
toenmalige bevolking’. Hoog tijd om die fout te herstellen.

‘Een markant torentje dat ver in de omtrek te zien is. 
Een breed pad dat over een bruggetje naar een donker 
en rommelig kerkportaal leidt. En dan het interieur 

met de typische dorpse notabelen kerkbanken, een 
orgeltje met barokachtige sierpijpen en een wankele 
galerij. Dat is het kerkje van Koedijk.’ 

UIt de collectie van het Regionaal Archief Alkmaar, getekend door  J.A. Crescent (1768 tot 1819)   
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Markant gemis in Koedijk
was het kerkje van koedIjk. 
Deze poëtische beschrijving van de uit de 15e eeuw 
daterende Koedijker dorpskerk verscheen in augustus 
1947 in de Vrije Alkmaarder. Aanleiding van de pu-
blicatie? De afbraak van de kerk een paar weken later!

BezInnIng

Elk zichzelf respecterend Noord-Hollands dorp heeft 
een kerk(je) en vaak ook een windmolen. Behalve Koe-
dijk. Met de komst van De Gouden Engel kreeg ons 
lintdorp een belangrijk gemis terug. En daarmee een 
wezenlijk onderdeel van het allesbepalende dorpsge-
zicht plus een fraaie, monumentale ontmoetingsplek. 
Nu wordt het hoog tijd dat Koedijk ook weer een 
kerkgebouwtje of kleine kapel terug krijgt. Als andere 
ontmoetingsplek om even tot bezinning te kunnen ko-
men, stil te staan bij een dierbare die is overleden of als 
respectvolle ontmoetingsplek bij een uitvaart. In plaats 
van het zwarte, ongastvrije houten gebouw met dichte 
luiken en een gesloten hek. Een onneembare vesting 
die eerder spookachtig dan dorpsvriendelijk overkomt.

verwaarlozIng

Hoe het allemaal zover heeft kunnen komen dat er 
in ons mooie dorp geen kerkgebouw of kleine kapel 
staat, heeft onder andere te maken met het afschuiven 
van verantwoordelijkheden, de subsidieregelingen en 
omdat er (volgens oude notities) ‘sprake was van een 
algemene onverschilligheid ter plaatse voor culturele 
waarden, hetgeen zich uitdrukt in de stelselmatige ver-
waarlozing van het kerkgebouw.’ 

onderhoud

Het onderhoud is altijd een zorg geweest en gebleven. 
In 1836 werd het koor van de kerk wegens bouwval-
ligheid al afgebroken. Toren en klok kwamen in han-
den van de burgerlijke gemeente. Na 1900 werd het 
nog problematischer omdat de hervormde gemeen-
te steeds kleiner werd door de snel voortschrijdende 
ontkerkelijking. In 1928 is er nog een plan gemaakt 
voor een algehele restauratie, maar die werd afgeblazen 
vanwege geldgebrek. Zo’n twintig jaar later moest er 
iets gebeuren omdat het kerkgebouw onbruikbaar was 
geworden. In 1943 lag er een plan voor restauratie die 
de kerkelijke gemeente 5000 gulden zou gaan kosten. 
De rest (48.000 gulden) werd betaald. De collecte ging 
vergezeld van een brief: ‘U, bewoners van Koedijk be-

hoeft de rampzalige toestand waarin het voornaamste 
en door zijn ouderdom meest eerbiedwaardige bouw-
werk van uw dorp zich bevindt, niet met woorden 
geschilderd te worden. Gij kent door eigen aanschou-
wing de afbrokkelende muren, de afbladderende verf, 
de scheurende gewelven, het lekkende dak.’ De col-
lecte bracht 2100 gulden op. Een nieuwe poging, kort 
na de oorlog, mislukte ook omdat de toen ingeschatte 
restauratiekosten van 160.000 gulden nooit opgehoest 
zouden kunnen worden. Een actiecomité dat in de zo-
mer van 1947 was opgericht om de sloop te voorkomen 
voerde een vergeefse strijd. Na de realisering van de 
Gouden Engel is wat mij betreft nu de tijd aangebro-
ken om te gaan werken aan een mogelijke realisering 
van een kerkgebouwtje of kleine kapel. Want na de 
brand van de katholieke kerkboerderij aan de Kanaal-
dijk is alles wat maar een beetje in de buurt komt van 
een kerkgebouw verdwenen. 

sIgnaal

Uiteraard weet ik niet hoe er over het gemis van een 
kerkje of kleine kapel in ons dorp wordt gedacht. Dit 
artikel mag worden gelezen als een signaal. Wordt 
de mening gedeeld dat Koedijk, net als ieder ander 
Noord-Hollands dorp, weer een kerkje of kleine kapel 
verdient? Op de plek waar ooit de kerk heeft gestaan? 
Als dat zo is, dan moet het toch lukken om met een 
dorpsarchitect, de aannemers en een creatieve bewo-
nersonderneming iets van de grond te krijgen. Samen 
werken aan een nieuw monument dat we met zijn 
allen verdienen. Elke actie of reactie is welkom naar 
redactie@coedijckerban.nl. In uw dorpsblad houden 
we u op de hoogte van de eventuele ontwikkelingen.       
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Nu € 50  
cadeau bij een 
betaalrekening!*

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

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient.

Daarom blijft RegioBank ook in KOEDIJK.
Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.

Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.
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Koken
advocaatparfaIt

Door Janny van Straten

Voor zes personen

IngredIënten:
• 250 ml. slagroom
• 50 g. suiker
• 1 zakje vanillesuiker
• 1 eierdooier
• 1 dl. advocaat
• pure chocolade voor de garnering

BereIden:
Klop de slagroom samen met de vanillesuiker stijf.In 
een andere kom de eierdooier kloppen met de gewone 
suiker en de advocaat tot een schuimig mengsel.Schep 
de slagroom erdoorheen.Denk erom: Niet kloppen, 
maar rustig omscheppen tot een mooie lichtgele mas-
sa.  Bekleed b.v. een glazen cakevorm met plasticfolie 
en giet de massa daarin en laat ongeveer 3 uur of langer 
opstijven.

opdIenen:
Hou de onderkant van de vorm even in wat heet water 
en draai om boven een snijplank tot de parfait eruit 
komt. snij in plakken en leg op de bordjes.

Garneer met wat grof geraspte pure chocolade en 
eventueel wat “sliertjes” chocoladesaus. 

Eet smakelijk! Geniet ervan.

De Overtoom 2 Heerhugowaard
N242 Afslag Shellstation HHW

8.00 - 12.00 uurContainerservice

Gemakkelĳk online te bestellen

Ook voor particulieren

www.beelen.nl  072 - 5723 896

Openingstĳden maandag t/m vrĳdag 06.00 - 17.00
zaterdag 08.00 - 12.00
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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 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.

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
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De moeite waard
kees kalk assIstent traIner en keeperstraIner

Opnieuw verrast SV Koe-
dijk de lokale voetbal-
wereld. Nadat tot veler 

verrassing Phuong Nguy-
en en Roy Rowinkel stopten 
bij hoofdklasser AFC ‘34 
om bijna aansluitend het 
seizoen af te maken bij 
SV Koedijk in de derde 
klasse, heeft SV Koedijk 
voor komend seizoen as-

sistent-trainer en keeper-
strainer Kees Kalk aangetrokken. 

Tijdens de recente aanstelling van 
Wouter Blokdijk en Gerrit Boerman, stond Kees Kalk 
al op de persfoto in het NHD. Zijn aanwezigheid op 
de achtergrond bleek een voorbode voor de verdere 
organisatorische professionalisering bij SV Koedijk. 
Kees Kalk is ondermeer bekend als assistent-trainer en 
keeperstrainer bij de jeugd- en vrouwenselecties van 
AZ, SC Telstar en AFC Ajax. Met de aanstelling van 
Kees Kalk investeert SV Koedijk in de selectie en de 
jeugdopleiding. Vanaf komend seizoen wordt Wouter 
Blokdijk bij de selectie geassisteerd door Kees en daar-
naast gaat Kees met Gerrit Boerman samenwerken aan 
de opleiding van keeperstrainers bij SV Koedijk

nIeuws huIsartsenpraktIjk koedIjk 
Mei vakantie

De Huisartsenpraktijk Koedijk, 
de Hertog 2 is wegens vakantie 
gesloten van: maandag 25 mei 
t/m vrijdag29 mei 2015. Waarne-
ming in die week: Praktijk 't Rak 
Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-561259

ZoMer vakantie

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is 
wegens vakantie gesloten van maandag 27 juli t/m vrij-
dag 14 augustus 2015 de waarneming wordt in die pe-
riode gedaan door praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 
126, telefoon 072-5612598

auto de hertog open tennIstoernooI 2015
Met het prachtige toernooi van vorig 
jaar nog vers in het geheugen is 
de Koedijker Tennisvereniging 
alweer druk bezig met de or-
ganisatie van het toernooi voor 
dit jaar. Zij heeft dit jaar een nieu-
we hoofdsponsor: Autobedrijf De Hertog uit Koedijk, 
www.autohertog.nl. Het Auto De Hertog Open vindt 
dit jaar plaats van zaterdag 20 juni t/m zondag 28 juni.

Gespeeld wordt in de volgende onderdelen: heren en-
kel 5, Dames enkel 5, Heren dubbel 5, Dames dubbel 
5, Gemengd dubbel 5, Heren enkel 6, Dames enkel 6, 
Heren dubbel 6, Dames dubbel 6, Gemengd dubbel 6, 
Heren enkel 7 17+, Dames enkel 7 17+, Heren dubbel 
7 17+, Dames dubbel 7 17+, Gemengd dubbel 7 17+, 
Heren enkel 8 17+, Dames enkel 8 17+, Heren dubbel 
8 17+, Dames dubbel 8 17+ en Gemengd dubbel 8 17+.

Aanmelden kan nu al via: www.toernooi.nl. De in-
schrijving sluit op maandag 8 juni om 23.59 uur.

Buiten het tennis om is er een hoop gezelligheid te vin-
den. Iedere dag kun je genieten van heerlijke hapjes en 
op vrijdag 26 juni is er een feestavond. De KTV nodigt 
je van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op 
het park tijdens ons jaarlijkse Auto De Hertog Open!

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, prachtige bloemen, brieven en kaarten die 
wij mochten ontvangen na het overlijden van Cor Dekker

Deze betrokkenheid heeft ons geholpen dit verlies te verwerken.
  
Koedijk,  maart 2015.              
Eef  Dekker-Tesselaar

Door een vergissing bij de opmaak is de advertentie niet in de CB van april geplaatst., waarvoor welgemeende excuses (red.)
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De moeite waard

Sperwer in de tuin. Voor de tweede keer zit er een sperwer in onze tuin die een musje pikt....... Een lekker ontbijtje en erge honger, 
want ze blijven me gewoon aankijken. Nu hebben we zo ongeveer 24 mussen in de tuin, maar toch! Lida P. de Waal, Sportlaan 7

lentedag BIj Broer konIjn
Zaterdag 21 maart, de dag waarop de lente begint. Dit jaar ook de datum van de jaarlijkse Lentedag bij 
Kinderdagverblijf Broer Konijn en BSO Midas Wolf.

Lammetjes en andere jonge dieren aaien, je laten 
schminken als leeuw, piraat of prinses, cakejes versie-
ren, fruitspiesjes of een groententrein maken, 
meedoen aan de speurtocht of de kleurwed-
strijd. Dit alles was mogelijk en de kinderen 
hebben zich dan ook weer prima vermaakt.

thema dIt jaar: aan tafel! 
Aan de Lentedag is ieder jaar een thema ver-
bonden. Dit jaar was dat: aan tafel! En wel om 
een bijzondere reden. Er is door de kinderen 
en een aantal medewerkers een heus kookboek 
gemaakt! De kinderen hebben thuis hun lieve-
lingsmaaltje bereid, hiervan een beschrijving 
gemaakt en een leuke foto toegevoegd. Deze 
recepten zijn verzameld in een mooi kook-
boek. 

Dit werd op de Lentedag gepresenteerd en is te koop. 
Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.
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De moeite waard
het goede doel

Aan de Lentedag wordt ieder jaar ook een goed doel 
gekoppeld. Dit jaar was dat: Stichting Babyspullen. 
Vanaf februari zijn er ontzettend veel nieuwe en twee-
dehands babyspullen ingezameld voor deze stichting. 
Deze spullen worden uitgedeeld aan jonge ouders die 
het financieel niet zo breed hebben. Door alle acties 
van de kinderen kunnen ook nog 76 pakken luiers 
worden gedoneerd.

lentedag door ouders voor medewerkers 
De Lentedag wordt door ouders georganiseerd voor de 
medewerkers. Zij worden deze dag in het zonnetje ge-
zet als dank voor de goede zorg voor de kinderen. Voor 
alle medewerkers was er dan ook een presentje. Dit 
najaar bestaat Broer Konijn al weer 20 jaar! 

Hierop vooruitlopend hebben we op de Lentedag 
kort stil gestaan bij dit feit. Al 20 jaar kwalitatief zeer 

goede kinderopvang in Koedijk. Door de jaren heen 
heeft Broer Konijn kwaliteit van zorg altijd hoog in het 
vaandel gehouden. Kinderen worden in hun kracht ge-
zet en krijgen alle aandacht zodat ze zich goed kunnen 
ontwikkelen.  Ook de persoonlijke noot (medewerkers 
kennen alle kinderen en hun ouders) is na 20 jaar nog 
steeds intact.

De ouders zijn daar natuurlijk zeer blij mee! Zij hopen 
dan ook nog vele Lentedagen te kunnen organiseren 
met net zoveel succes als dit jaar.

jongeren In actIe voor koedIjk
Op vrijdag 17 april hebben tieners een zestal tuinen 
opgeknapt in de wijk rondom de Rietschoot in Koe-
dijk. Het doel was de jongeren wat  voor de wijk te la-
ten doen en  om jongeren in contact te brengen met de 

wat oudere buurtgenoten. De tuintjes zijn opgeknapt 
en mooier gemaakt door er viooltjes te planten.  De 
bewoners waren erg enthousiast. 

Een intiatief van The Mall in samenwerking met Be-
wonersonderneming De Rietschoot.
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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

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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De moeite waard
fIetsprogramma  gIlde alkmaar 

Gilde Alkmaar biedt fiets-
liefhebbers een programma 
van mooie en gezellige fiet-
stochten in en om Alkmaar 
en in Noord-Holland, bege-
leid door ervaren fietsgidsen. 
Leuke en interessante bestem-
mingen onderweg maken het 
meefietsen nog aantrekkelij-

ker. Ook fietsers op e-bikes (met goed opgeladen bat-
terij) zijn welkom.  Er zijn tochten van verschillende 
lengte, voor zowel recreatieve als meer gevorderde fiet-
sers.   

korte tochten (± 30 km), vertrek: 13.00 uur 
Dinsdag 19 mei 2015 , vrijdag 22 mei 2015 Huis van 
Hilde, Castricum Dit museum biedt een spannende 
archeologische ontdekkingstocht door Noord-Hol-
land. Kosten: € 9,50 (incl. entree en rondleiding) 

lange tochten (± 50 km), vertrek: 09.30 uur 
Vrijdag 8 mei 2015 Kust op Kracht, Petten De Honds-
bossche en Pettemer Zeewering zijn op een imposante 
manier versterkt om ook in de toekomst onze voeten 
droog te houden. Kosten: € 4,50 

Vrijdag 5 juni 2015 Het Houten Huis, De Rijp De rijke 
historie van de Schermer en zijn zeevarenden komen 
hier in beeld. Kosten: € 5,50 (met museumjaarkaart) 
en € 8,50 (zonder museumjaarkaart), incl. rondleiding 

extra lange tochten (65 km) vertr. 9.00 uur

Donderdag 9 juli 2015  Bestemming Hoorn We fietsen 
naar de haven van Hoorn. Er is tijd om in het centrum 
de Kaasmarkt te bezoeken (12.30 - 13.30 uur). Kosten: 
€ 4,50 

Alle fietstochten starten en eindigen bij het kantoor 
van Gilde Alkmaar,  Wijkwaard 240 (wijkcentrum 
Wijkwaard).  We vinden het prettig als deelnemers 
zich van tevoren aanmelden.  Dat kan telefonisch: 
072-5154869 (b.g.g. 072-5155168) of per e-mail: gil-
dealkmaar@hetnet.nl. Gilde Alkmaar is niet aanspra-
kelijk voor schade van/aan deelnemers tijdens de fiets-
tochten. Meer weten over de activiteiten van Gilde  ga 
naar www.gildealkmaar.nl 

speeltuIn de jeugdhoek!
Op zaterdag 9 mei houdt Speeltuin De Jeugdhoek een 
open dag. Altijd al eens willen weten hoe de speeltuin 
eruit ziet, maar ben je er nog nooit geweest? Zoals ge-
bruikelijk organiseren wij ook dit jaar weer een open 
dag in speeltuin de Jeugdhoek. Op zaterdag 9 mei zijn 
alle kinderen uitgenodigd om te komen kijken en spe-
len in de speeltuin. Ook opa’s, oma’s, neefjes, nichtjes 
en ouders zijn natuurlijk van harte welkom. Het win-
keltje is open voor een kopje koffie of thee en ook aan 
de lekkere trek (patatje of snack) wordt gedacht. De 
toegang is gratis. 

Er zijn extra activiteiten gepland, waaronder een schil-
derwedstrijd. Ook het alom bekende rad van fortuin 
is aanwezig. De grabbelclown brengt ook een bezoekje 
aan de speeltuin. De kinderen krijgen een strippen-
kaart waarmee ze aan alle extra activiteiten kunnen 
meedoen. De ballonnenwedstrijd krijgt dit jaar een 
andere invulling. Wilt u weten hoe? Kom dan naar 
onze open dag op zaterdag 9 mei! Ben je met de clown 
of paashaas op de foto gegaan tijdens het paaseieren 
zoeken? Je kunt die foto (gratis) afhalen tijdens de 
open dag. U bent welkom vanaf 13.00 uur. De open 
dag zal tot 16.00 uur duren, maar er kan natuurlijk tot 
17.00 uur volop gespeeld worden.
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de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling

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

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

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

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling 
van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en 
Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/
veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie
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De moeite waard
natIonale molen - en gemalendag
De nationale molen- en gemalendag wordt gehouden 
op 9 mei. 

Dat is voor u een mooie gelegenheid om weer eens een 
kijkje te nemen bij “De Gouden Engel”. De molen is 
dan vrij te bezichtigen en de molenaar zal desgewenst 
tekst en uitleg geven. Zoals u weet is de thuisbasis van 
de Historische Vereniging Koedijk naast de molen ge-
legen en u kunt dus   twee vliegen in één klap slaan. 
Combineer uw bezoek aan de molen met een bezoek 
aan onze verenigingszolder. Wij zullen tussen 11.00 uur 
en 17.00 uur aanwezig zijn voor zomaar een gezellig 
praatje, of om wat tekst en uitleg te geven over de lo-
pende exposities.

koffIeBoeketje
Debby’s Bloemen doet het goed in Koedijk. Vooral 
ook de koffieboeketjes. Want:‘Het koffieboeketje koop 
je om cadeau te geven als je bij iemand op de koffie 
gaat. De prijs is normaal €6,50 maar in de aanbieding 
€5.’Dat was het juiste antwoord op onze (prijs)vraag 
van vorige maand. Sophie Klanker is de gelukkig win-
nares van een koffieboeketje.

stadswandelIngen
Vrijwilligersorganisatie Gilde Alk-
maar organiseert het hele jaar door 
stadswandelingen "op maat" door 
de stad Alkmaar voor groepen van 
minimaal 4 personen. Dit "op 
maat" houdt in dat aanvragers zelf 
dag, tijdstip en startpunt kunnen 
kiezen. Ook routewensen hono-

reren wij zoveel mogelijk. In de zomermaanden is er 
daarnaast een programma van (laagdrempelige) open 
wandelingen op vaste data en tijden, waarvoor geen 
aanmelding vooraf nodig is. Ook de kosten daarvan 
zijn laag: € 2,50 p.p. Dit programma omvat wande-
lingen:
• Elke dinsdagavond Van 5 mei t/m 29 september 

om 19.30 uur vanaf het Waagplein.
• Op zondag 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 6 

september om 14.00 uur vanaf het Waagplein. 

de rekenhoek
De rekenhoek…. Wat mag zuks nou weer weze? 
Nôh, dat is ’n hoekie in ’n kleuterskoôl, weer kloi-
ne joôsies al speulende telle lere kenne, maar den 
almaar op ’n are menier en ok almaar wat moeilij-
ker vezelf.

Toen ik ’n jaar of voiftien leden erges in ’n durpie in 
Westfriesland ’n baan as kleuterloidster kreeg, had 
ik ok zô’n rekenhoekie in moin klas. Ik kreeg deer 
op die skoôl ‘n instroumgroepke van de alderkloin-
ste kleutertjes. Allegaar net vier jaar en net onder 
moeders rokke vedaan. Ze ware allegaar even skat-
tig  en ik moet zegge, dat dut groepie van veertien 
kindere ok pittig skrander was. D’r was ok ien joôn-
je bai, dat je zô wel opvrete wouwe. ’t Was ’n kloin 
manje. Hai hiette Daantje en had ’n mooi rond 
gezichie, korte stekelheertjes,  skitterende donker-
bruine kraalougies en hai luisterde goed.  En…. wat 
ik  al zoi: Goed bai de wekker! We hadde op die 
schoôl ok ’n inloup: ’s Oches van  kwart over ach-
ten tot kwart voor negenen konne de kloine joôsies, 
met hullie vader of moeder, de klas inkomme en 
den samen bevobbeld ’n puzzel make of zuks. Niet 
alle vaders of moeders bleve. D’r ware ok joôsies, 
die in de gang ’n zoentje krege en den heêl per-
mantig zelf de klas binnen kwamme. Omdat ‘t zô’n 
kloin groepie was, mochte ze van moin ’s oches uit 
alles kieze, ok uit de speûlhoeke en deer hoorde ok 
’t rekenhoekie bai. Ik, ok niet gek, had deer deu-
ze keer ’n waslointje met knoipers ophongen, met 
deer an de coifers van ien tot en met voiftien,  maar 
den wel pittig deur mekaar husseld vezelf. Ôze kloi-
ne Daan kwam op de derde dag, dat ie op skoôl 
was, nei ’t zoentje van zoin moeder, de klas in, zag ’t 
lointje met de coifers hangen en zai heêl oigenwois 
en in onvervalst Westfries: “Koik juf, die coifers 
hange allegaar deur mekaar ‘oor!  Zel ik ze  geloik  
maar effies goed hange?.........Juf vond dat ’n heêl 
best plan, vezelf!
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Geschreven
portretten

Wilt u alles wat u heeft meegemaakt wel eens op
papier zetten? Voor uzelf of voor uw kinderen?

Sam Witte is een ervaren schrijver en
gespecialiseerd in levensverhalen

Bel voor een gratis kennismakingsgesprek
06-21832399 of kijk voor meer informatie op
www.geschreven-portretten.nl

Iedereen heeft een levensverhaal
Ik schrijf het voor u op!

coedIjckertjes
Op zoek naar een origineel kadootje?Bezoek vrij-
blijvend de OpenDag met producten uit Israël. Op 
6 en 7 mei van 10-17 uur bij Anneke van Wordragen 
Blaer 42 Koedijk. Haal gerust de catalogus af om het 
assortiment te bekijken. Bij  besteding van €20 krijgt 
u een kruidenmix kado!
Binnenkort te huur, mooie bedrijfsruimte aan de 
Kanaaldijk. Het is een mooie ruimte voor een prak-
tijk of kantoren. Er zijn veel mogelijkheden. De 
ruimte is 200 m2. Heeft u belangstelling, dan kunt u 
contact opnemen met H. Strouken-Visser. Telefoon 
0229 573074 Hellen.strouken@quicknet.nl.
Huurder voor de sportzaal op donderdagavond! 
Bent u op zoek naar een sportzaal voor uw activiteit? 
Wij hebben voor u op donderdag avond de sportzaal 
vanaf 20.30 beschikbaar voor verhuur. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met De Riet-
schoot 072-5615595 of mail naar info@rietschoot.
nl.
Gitaarlessen in Daalmeer / Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Voor begin-
ners en gevorderden. Gratis proefles? Ton Oudejans. 
E-mail: tonoudejans@online.nl. Telefoonnummer: 
06-103380
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Ongeveer helft van het aantal gasten komt op familiebezoek
Bed and Breakfast BergenamBacht

Door Rien Berends/foto’s Cees van Egmond

‘Uiteraard hadden we kunnen kiezen voor “Lekker Uitrusten” of “Blij in de Natuur”. Mooi gelegen aan 
het Noordhollands Kanaal tussen Bergen en het natuurgebied Geestmerambacht hebben we gekozen voor 
BergenAmbacht als naam voor onze Bed and Breakfast. Dat we ook nog eens Bergen heten, is extra leuk.’

Rick en Cissy Bergen runnen sinds 1 april 2011, samen 
met hun dochtertjes Caitlin (9) en Fenne (7), in hun 
rietgedekte stolpboerderij een bed and breakfast met 
twee kamers voorzien van een eigen opgang, een twee-
persoonsbed, eigen sanitair en zithoek. Ze ontvangen 
gasten uit heel Nederland en van ver daar buiten: 
Amerika, Japan, Israël, Zwitserland, Duitsland, België 
en Italië. Zwaaiend naar wat gasten die net naar buiten 
gaan, zegt Rick: ‘Kijk, dat zijn onze Italiaanse gasten. 
Die gaan op bezoek bij familie in Alkmaar-Noord. Die 
zijn al een paar keer eerder geweest. Dat maakt het 
extra leuk.’Toen de geboren en getogen Langedijkers 
ruim tien jaar geleden op zoek gingen naar een andere 

plek om te wonen, was er nog totaal geen sprake van 
een bed and breakfast plan. Cissy: ‘We zochten samen 
met mijn schoonouders naar een huis met de moge-
lijkheid tot dubbele bewoning. Rick en ik hebben alle-
bei een fulltime baan, dus dan is er niet mooier dan dat 
onze ouders op onze kinderen kunnen passen. En dat 
wij later voor mijn ouders kunnen zorgen, als ze daar 
behoefte aan zouden hebben.’ Het idee was mooi en 
uitdagend. De mogelijkheid om het te verwezenlijken 
bleek een stuk lastiger. Rick: ‘We hebben bijna drie jaar 
overal in de regio gekeken. Het is naast het beschikbare 
budget vooral belangrijk dat iedereen een goed gevoel 
heeft over de locatie waar je gaat wonen. We waren 

Ondernemer van de maand
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Ondernemer van de maand
hier in Koedijk al vrij snel gaan kijken, maar gingen 
verder op onderzoek uit om uiteindelijk toch op deze 
mooie plek te eindigen.’ Het werd dus Kanaaldijk 69, 
op fietsafstand van Noord-Scharwoude en Oudkarspel 
waar Rick en Cissy hun roots liggen. ‘Lekker dichtbij 
zodat we regelmatig op bezoek kunnen gaan bij onze 
vrienden en kennissen om een biertje te drinken.’Na 
de aankoop moest er eerst behoorlijk worden gewerkt. 
Samen met hun beide vaders hebben Rick en Cissy 
vrijwel de gehele verbouwing zelf gedaan. 

Cissy: ‘Het voorste gedeelte, waar we nu wonen, werd 
voorheen verhuurd en was nogal gedateerd. Toen dat 
klaar was, hebben we het deel waar nu mijn schoon-
ouders wonen in orde gemaakt.’ Waarna een groot 
deel van de verdieping leeg stond. Rick: ‘En dat was 
ook niet geïsoleerd. De verwarmingskosten waren 
daardoor behoorlijk hoog. Om daar wat aan te doen, 
hebben we vervolgens twee kamers gebouwd waarvan 
één als appartement. Niet met een speciale bedoeling. 
Eerst dachten we nog aan permanente verhuur, maar 
dat voelde niet goed. Toen kwam spontaan het idee 
om er een bed and breakfast van te maken. Als dat niks 
zou worden, dan hadden we in elk geval mooie ruim-
tes waar onze dochters later min of meer zelfstandig 
zouden kunnen gaan wonen. 

Een bed and breakfast runnen in combinatie met full 
time werk, bleek prima te lukken. Ook de boekingen 

verliepen voorspoedig. Cissy: ‘Al vrij snel besloten we 
om die reden de tweede kamer ook volledig in te rich-
ten voor verhuur als bed and breakfast. Uiteraard is 
het in eerste instantie best wel wennen. We ontvangen 
onze gasten eerst in het gedeelte waar we zelf wonen 
met een kop koffie. Daarna laten we de bed and break-
fast zien. Beide appartementen hebben een eigen toe-
gang, dus daarna zien we onze gasten niet meer. We 
zijn er een voorstander van om iedereen gewoon lek-
ker hun eigen gang te laten gaan. Uiteraard hebben we 
voldoende informatie liggen over Alkmaar, de kust, de 
Broeker Veiling en het Geestmerambacht. Veel gasten 
vinden het trouwens extra leuk dat Fenne en Caitlin ze 
ook wegwijs maken in hun tijdelijk verblijf en helpen 
met het serveren van het ontbijt. Dat lezen we vaak in 
het gastenboek.’

avontuur

Al met al is het best een avontuur om naast het da-
gelijks werk aan een dergelijke onderneming te be-
ginnen. Rick: ‘Financieel was en is er geen risico. De 
verbouwing hebben we grotendeels zelf gedaan en we 
hebben alle twee zoals gezegd een baan. Maar het is 
inderdaad best wel spannend om te ervaren hoe het is 
met steeds weer nieuwe mensen onder je rieten dak. 
Overigens was de regelgeving voor de start van een 
B&B nou ook niet bepaald duidelijk. Toen we vergun-
ning aanvroegen bij de gemeente Langedijk bleek dat 
er maar twee afgegeven konden worden. Die waren al 

vergeven aan twee naast el-
kaar liggende panden. 

We zijn toch van start ge-
gaan en hebben steeds net-
jes toeristenbelasting afge-
dragen. Die werd zonder 
problemen in ontvangst 
genomen en daarmee wer-
den onze activiteiten dus 
ook goedgekeurd. Inmid-
dels weten we dat je geen 
vergunning nodig hebt voor 
een B&B tot maximaal zes 
kamers. Wij hebben er twee 
en dat zullen er ook nooit 
meer worden.’

Rick en Cissy
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Ondernemer van de maand
tulpen

Jullie zijn onder andere te vinden op de website bedand-
breakfast.nl. Op de vlag aan de gevel staan vier tulpen. 
Rick: ‘Die website is veruit de beste. Daar krijgen we 
de meeste reserveringen op binnen. Vaak wordt er ook 
doorgeklikt naar onze eigen website. De tulpen die we 
hebben gekregen, kun je vergelijken met de sterren die 
aan hotels worden gegeven. Je kunt jezelf aanmelden 
voor de site en dan al je informatie met foto’s er zelf op 
plaatsen. Daarna kun je jezelf ook aanmelden voor een 
beoordeling. Dan komt er een ‘mistery guest’ die bij je 
logeert en alles controleert. Bij het uitchecken maakt 
hij of zij zich bekend en krijg je de checklist te zien. Bij 
ons ontbrak er een brandblusser en een spiegel. Die 
hebben we direct aangeschaft, waarna we vier tulpen 
kregen. Dat is voor ons het maximum, want de vijfde 
tulp heeft de maken met de beschikbare ruimte en die 
is er bij ons niet. We kunnen niet groter worden.’

famIlIeBezoek

Naast de website is ook de mond-tot-mondreclame 
belangrijk, aldus het B&B echtpaar Bergen. ‘Dat geldt 

zeker voor de directe omgeving. Ongeveer de helft van 
het aantal gasten komt op familiebezoek in de regio 
en overnacht bij ons. Dat geldt zeer zeker ook voor 
degenen die uit het buitenland komen. We hebben 
een gast uit Zwitserland gehad die hier een maand 
verbleef op medische indicatie. Die bezocht onder an-
dere de tandarts en fysiotherapeut en liet zich volledig 
onderzoeken. Dat kon, omdat hij hier verzekerd was 
en het in Zwitserland vele malen duurder is. Er zijn 
ook familieleden die jaren geleden emigreerden naar 
Amerika of Japan en nu voor langere tijd hier naar 
toe komen en dan ook wat van de omgeving willen 
zien.’Over omgeving gesproken. Hoe werd en wordt 
er gereageerd door de Koedijkers op de fraaie B&B? 
‘Heel positief. Sommigen bevelen ons aan als het gaat 
om kennissen of familie die langs willen komen. Als 
we onze dochters naar school brengen en ophalen, zijn 
er steeds meer ouders die in de gaten hebben dat wij de 
B&B BergenAmbacht runnen. We krijgen alleen maar 
complimenten en daar zijn we best trots op.’  
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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
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Voor al uw verspreidingen: reclame, kranten,
postbezorging, pakketten en overige post

Snelle en professionele 
bezorging staan
bij ons voorop

Wij staan 24 uur 
per dag 
voor u klaar

Voor verdere informatie 
kunt u bellen naar:
072-5121636
06-36364667
06-36364890

GigaTrans Kamerlingh Onnesstraat 17-19 1821 BP Alkmaar
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rommelmarkt koedIjk 

Op 7 juni organiseert Bewonersonderneming De Riet-
schoot van 11.00 uur tot 15.00 uur weer een rommel-
markt. Om de rommelmarkt overzichtelijk en gezellig 
te houden is er gekozen voor een gebied rond De Riet-
schoot met aangrenzende grasvelden.Om deze dag tot 
een succes te maken zijn er veel mensen nodig die hun 
spullen te koop aanbieden.

Voor de jeugd wordt er een zeskamp in De Rietschoot 
georganiseerd en zal er een luchtkussen aanwezig zijn.
Bij voldoende belangstelling zal de dag afgesloten 
worden met een hapje bij De Rietschoot.U kunt zich 
opgeven voor de rommelmarkt via de website van De 
Rietschoot: www.rietschoot.nl  In de Rietschoot liggen 
ook inschrijfformulieren gereed. 

Wilt u een hapje mee eten, kom dan op maandag  
1 juni of dinsdag 2 juni tussen 19.00 – 21.00 uur langs 
bij De Rietschoot, waar u zich kunt opgeven en vooraf 
kunt betalen. Voor € 7.50 kunt u kiezen uit: Saté met 

stokbrood , kruidenboter en friet  of een hamburger 
met friet. Bij slecht weer wordt de rommelmarkt ver-
plaatst naar zondag 30 aug.

Veel mensen nodig die spulletjes verkopen
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vervolg vogels fotograferen
Op 22 maart is de eerste workshop vogelfotografie ge-
houden. Workshopleider Mattias Hofstede wist zijn 
enthousiasme op de vijf deelnemers over te brengen. 
Een van de deelnemers schreef: ' Ik vond het een hele 
leuke en leerzame ochtend en ben zeker geïnteresseerd 
in de opvolging hiervan, Mattias is een leuke enthou-
siaste fotograaf en dat werkt aanstekelijk'

Op zondag 31 mei wordt de tweede workshop in het 
Geestmerambacht gehouden. De kosten van deelname 
bedragen € 25,- die u aan het begin van de workshop 
betaalt aan Mattias. Voor dat bedrag leert u veel op het 
gebied van vogelfotografie en heeft u een bijzondere  
ervaring in een prachtig natuurgebied.  De deelname-
kosten zijn aanzienlijk hoger dan op 22 maart omdat 
de Bewonersonderneming de eerste workshop financi-
eel heeft ondersteund. Aanmelden kan via de website 
van De Rietschoot (www.rietschoot.nl) of via de web-
site can de Coedijcker Ban (www.coedijckerban.nl)

Op 12 en op 28 mei kunt voor slechts € 7,50 genieten 
van een driegangenmenu in De Rietschoot. U moet 
zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de dinsdag 
waarop de maaltijd wordt gehouden opgeven. Dat kan 
aan de bar in De Rietschoot, mailen naar info@riet-
schoot.nl of gewoon even bellen: 072-5615595. 

Menu op dinsdag 12 mei:  Tomaten soep, Pannenkoe-
ken met suiker of stroop, Vla Flip. Menu 26 mei: Prei 
soep, Macaroni uit de oven, luchtig toetje

kluscafé
Kluscafé van 14.00 uur tot 16.o0 uur. Geef uw kapotte 
apparaat een tweede leven met behulp van de klussers 
van het kluscafé. Kom langs met uw kapotte appara-
ten, fietsen, kleine meubels, speelgoed, kleding, etc. 
Wie weet kan het nog gemaakt worden, weggooien 
kan altijd nog. Kunt u niet helemaal met uw smart-
phone, tablet of laptop uit de voeten? Hebben Social 
Media nog veel geheimen voor u? Onze experts wijzen 
u graag de weg en helpen u verder. Zij staan zaterdag 
weer voor u klaar en helpen u graag

Attentie
De Rietschoot is mei gesloten op de volgende dagen: 
dinsdag 5 mei, donderdag 14 mei Hemelvaart , zondag 
24 mei Pinksteren, maandag 25 mei Pinksteren.

Disco voor mensen met een beperking. 
Vanaf 19.00 uur gaan de deuren open en gaan we los 
op de beats van onze nieuwe DJ Davidoff! Iedereen is 
welkom entree is €2,50 en begeleiding gratis. In mei 
een bijzonder optreden van Mixed Mingle!

Programma in mei
3 mei Klaverjassen (12.30 - 17.00 uur)
9 mei kluscafé (14.00 - 16.00 uur)
12 mei Samen eten (aanvang 18.00 uur)
17 mei Klaverjassen 13.30 - 17.00 uur
23 mei Disco voor mensen met een beperking (aan-
vang 19.00 uur)
26 mei Samen eten aanvang 18.00 uur
31 mei Workshop vogelfotografie

Samen eten in
De Rietschoot
12 en 26 mei

Onze experts helpen u graag
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Bewonersonderneming De Rietschoot
Maarten Boerbach vol vertrouwen over de mogelijkheden

programma kunst en cultuur
In het ondernemingsplan van Bewonersonderneming De Rietschoot staan vijf programma’s genoemd: 
Jeugd, Sport, Welzijn, Recreatie en Kunst en Cultuur. Het is de bedoeling dat voor elk van de programma’s 
een vrijwilliger uit Koedijk of omgeving de leiding neemt bij het opzetten en uitvoeren hiervan.

Voor het programma Kunst en Cultuur heeft Maarten 
Boerebach zich aangemeld als helper. Maarten stopt 
binnenkort als voorzitter bij toneelvereniging De 
Roos. Er is een goede opvolger gevonden. Hij blijft 
actief bij het toneel betrokken en daarnaast schildert 
hij als hobbyist. ‘Niets doen is ook maar niets’, vindt 
Maarten en Kunst en Cultuur spreekt hem bijzonder 
aan. Iets breder kijken in Koedijk en/of de wijk in 
plaats van de vereniging. Of het nu gaat om muziek, 
toneel, cabaret, schilderen of tekenen, hij spreekt er 
met aanstekelijk enthousiasme over. In Koedijk en 
directe omgeving is er al veel activiteit op het gebied 
van kunst en cultuur, een ideale mogelijkheid om be-
staande verenigingen te betrekken bij het program-
ma Kunst en Cultuur. Daarnaast zijn ook initiatieven 
buiten verenigingsverband meer dan welkom!

rotsvast vertrouwen

Het begrip bewonersonderneming 
spreekt Maarten aan. Het is een 
goed initiatief van de gemeen-
te Alkmaar. In de Koedijker 
gemeenschap moet het nog 
wel een plaats krijgen, 
dat gaat niet zomaar. 
De komst van de be-
wonersonderneming 
heeft invloed op be-
staande structuren 
en het duurt altijd 
wel even voordat 
zo’n nieuw begrip 
ook echt gaat 
leven. Maarten 
heeft een rots-
vast vertrouwen 
in de interesse 
van de Koedij-

kers voor kunst en cultuur. Hij merkt het bij de to-
neelvoorstellingen van De Roos, waar de bezoekers-
aantallen de laatste jaren weer stijgen, maar ook aan 
de positieve reacties op de exposities van plaatselijke 
kunstenaars. Door op een goede manier met de om-
geving te communiceren, wordt Kunst en Cultuur in 

Koedijk zeker een succes. Maar-
ten noemt 5 doelen die in 2015 

gestart kunnen worden: 
Het ontwikkelen van 
een wijkjeugdtheater, 

het organiseren van 
een eenakterfestival, 
een tentoonstelling 
onder het motto 

“kunst uit Koedijk”, 
het opzetten van mu-

ziekmiddagen en een 
Koedijker cabaret-

festival. Het 
is fijn dat 

M a a r -
ten al 
v e e l 
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Bewonersonderneming De Rietschoot
mensen kent die, in zijn kielzog, hieraan een bijdrage 
willen leveren.

wIjkgerIcht jeugdtoneel

 Toneelspelen mogelijk maken voor de jeugd in Koe-
dijk, toegankelijk en zo goedkoop mogelijk. Uit erva-
ring weet Maarten hoe kinderen kunnen genieten van 
toneelspelen. De jeugd van De Roos vormt de basis 
voor het laagdrempelige en wijkgerichte jeugdtoneel. 
Sprekende voorbeelden van jeugdtoneel in Koedijk 
zijn het Sinterklaastoneel en de jaarlijkse jeugdproduc-
ties. 

eenakterfestIval

Het organiseren van een eenakterfestival waaraan ver-
schillende toneelgroepen deelnemen. Leuk om een 
avond te kijken naar een aantal korte toneelstukken, 
gespeeld door verschillende gezelschappen. Misschien 
wordt het wel een jaarlijks terugkerend festival, waar 
de beste toneelgroep een aantrekkelijke prijs kan win-
nen. 

kunst uIt koedIjk

Koedijk heeft veel kunstenaars. Zou het niet fantas-
tisch zijn om eens per jaar een tentoonstelling te or-
ganiseren en al die creativiteit te delen met Koedijk en 
omgeving?

muzIekmIddagen

Maarten ziet het helemaal voor zich. Muziekmiddagen 
rond een bepaalde groep, zoals bijvoorbeeld U2, The 
Beatles of Chief Special. Kijken naar video’s, luisteren 
naar de muziek en heerlijk met gelijkgestemden praten 
over wat je boeit in de muziekstijl van je favoriete band 
of artiest. Gezelligheid in combinatie met cultuur!

caBaret

Gezien in Obdam: cabaret over het dorp zelf. Vereni-
gingen en bekende dorpelingen worden op een milde 
manier op de hak genomen. Een avond plezier voor 
het hele dorp. Maarten weet zeker dat er in Koedijk 
voldoende talent aanwezig is om zo’n avond te orga-
niseren. Nu zijn er al mensen die hieraan mee willen 
doen!

meedoen en meedenken.
Maarten is al begonnen om verenigingen en kunste-

naars enthousiast te maken voor Kunst en Cultuur. De 
ideeën zijn er en worden uitgewerkt. Het is plezierig 
als er mensen zijn die willen meedenken of meedoen. 
Met name op het gebied van PR zoekt de bewonerson-
derneming iemand die in staat is om de initiatieven 
in woord en beeld goed voor het voetlicht te brengen. 
Geïnteresseerd? Mail naar info@rietschoot.nl

excursIe westerBork
In een vorig artikel over de bewonersonderneming 
heeft u kunnen lezen dat bewonersonderneming De 
Rietschoot met The Mall een contract heeft afgesloten 
dat verder gaat dan de opvang van jongeren in de huis-
kamer. Ook activiteiten buiten De Rietschoot, voor 
jongeren die niet bij The Mall betrokken zijn, krijgen 
aandacht.

Op initiatief van de Mall en met ondersteuning van de 
Regiegroep en het Zuydoutaerlandt reizen op 1 mei 40 
jongeren uit Koedijk naar Westerbork.  Door deze reis 
worden jongeren zich meer bewust van de impact van 
een oorlog. Een oorlog die ook na 70 jaar niet vergeten 
mag worden.

De excursie past bij het begin van de meimaand waar-
in de slachtoffers van WOII worden herdacht en de 
bevrijding wordt gevierd.

Op 8 mei is er een sportdag voor de kinderen uit Koedijk 
én de kinderen hebben tuintjes opgeknapt van de huizen 
in de buurt van De Rietschoot. (Zie bladzijde 11)
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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 

Voorjaarsbeurt
€ 15,-

* maximaal 4 liter motorolie, exclusief olie�lter
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Chevrolet Matiz 0.8 pure 45 dkm  2008  €   3.450,-
Hyundai Tucson 2.0 i Active       2006   €   6.950,-
Renault Modus Initiale 1.6    2006   €   4.950,-
Citroen Xsara Di�erence 2     2004   €   3.450,-
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool      2011   €   4.950,-
Citroen Xsara Picasso Image lpg 3     2007   €   4.750,-
Hyundai Atos active cool   2006   €   4.250,-
Chrysler PT Cruiser 2.4                          2007   €   5.950,-
Fiat 500 1.2 Lounge automaat              2009   €   9.450,-
Fiat Bravo sx 1.2 16v                 1999   €   1.750,-
Fiat Panda Edizione Cool                     2009   €   4.950,-
5 x Citroen Picasso vanaf    -  €   950,-
Honda Civic Sport nieuwe model               2006   €   7.450,-
VW polo Turijn 1.4 16 v                          2006   €   5.450,-
Hyundai Getz automaat     2007    €   5.950,- 

Een greep uit ons assortiment
Autobedrijf
De Hertog

Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)
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Historische Vereniging
Gissen naar gebruik

houten scheppen
Door Jacob de Maijer (inventarisatiecommissie)

De Historische Vereniging heeft een vraag aan de lezers van de Coedijcker Ban. We hebben namelijk di-
verse houten scheppen in onze verzameling. Nu denkt u misschien: weer kinderspeelgoed? Nee, daar gaat 
het deze keer niet om.

Eerlijk gezegd is het onbekend waar deze scheppen 
ooit voor gebruikt zijn. Navraag bij verschillende per-
sonen leverde alleen maar de nodige suggesties op. 
Antwoorden in de trant van: Is het niet om turf te 
scheppen of is het voor gebruik in de kaasmakerij? Dat 
zou kunnen. De inventarisatiecommissie zoekt naar 
een antwoord van iemand die het zeker weet. 

BlIk

Het ene blad is bekleed met blik (zoals op de foto is te 
zien), wat kennelijk is bedoeld als versteviging, of her-
stel bij beschadiging. Dat sluit dan meteen de kaasma-
kerij uit, want dit is niet schoon te houden. Duidelijk 

is dat de bladen allebei wigvormig zijn. Als u weet waar 
deze scheppen voor bedoeld zijn, of ons duidelijk kunt 
maken dat het helemaal geen scheppen zijn, dan is een 
telefoontje naar 072 5615882 of e-mail naar jbdemaij-
er@live.nl heel welkom.

De inventarisatiecommissie zoekt naar een 
antwoord van iemand die het zeker weet. 

dutch oven

Kort geleden werd er in een televisieprogramma aan-
dacht besteed aan ijzergieterijen. Het betrof in het bij-
zonder de gietijzeren kookpot of kookpan. De juiste 

Twee houten scheppen
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naam bleek Dutch Oven, volgens Wouter Klootwijk. 
Het museum bezit zo’n pan, bovendien hebben we een 
heel oude ‘heng’. Een heng is een ketting die met een 
haak in de schoorsteen van de open haard was beves-
tigd. Aan het andere einde van de ketting zit een op-
hangijzer waaraan de pan kon worden gehangen. Door 
het haakje wat aan de kettingzijde van dit ophangijzer 
zit, is de hoogte van de pan ten opzichte van het vuur 
in te stellen door het in de grote ronde schalmen van 
de ketting te hangen.

opwarmkacheltje

Een bijzonder voorwerp is het geheel koperen strijkij-
zer opwarmkacheltje. Op de foto ziet u het middelste 
strijkijzer op een verhoging staan. Dit is een kope-
ren doosje met luchtgaten aan de kanten dat gevuld 
moest worden met gloeiende steenkooltjes. Doordat 
het geheel van koper is, wordt de hitte ook geleid naar 
de dubbelwandige bodemplaat waar de twee andere 
strijkijzers op staan. Deze bodemplaat werd zo heet dat 
de reeds opgewarmde strijkijzers daarop warm gehou-
den konden worden. Nadat met één van de strijkijzers 
was gewerkt en deze te koud was geworden, werd deze 
weer in de positie op het doosje gezet. Die van de bod-
emplaat waren dan de volgende om te gebruiken.

Mocht u over een of meer van de beschreven objec-
ten een opmerking hebben, dan zijn wij daar altijd blij 
mee.

lIdmaatschap hIstorIsche verenIgIng

Uiteraard kunt u deze voorwerpen, net als die van 
vorige beschrijvingen, bekijken in het museum op de 
zolder van de molenschuur van de Gouden Engel. De 
entree is gratis. Mocht u interesse hebben om lid te 
worden van de Historische Vereniging, dan is een te-
lefoontje aan bovengenoemd nummer voldoende. Het 
lidmaatschap kost slechts 13 euro per jaar. Daar steunt 
u ons niet alleen mee, maar bovendien krijgt u twee 
keer per jaar een ‘Gouden Engel’, het blad van de ver-
eniging.

dutch oven

opwarmkacheltje
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Cultuur
Een van de bijzondere feestdagen in mei

lag Ba’omer
Door Hans Faddegon

Er zijn deze maand veel bijzondere dagen. Te veel om allemaal in één verhaal te beschrijven. Dus kies ik er 
één. Mijn verjaardag, 6 mei. En dit jaar ook de joodse feestdag Lag Ba’Omer.

Voordat ik me richt op 6 mei, eerst het speciale dagen 
overzicht om aan te tonen dat het echt een imposante 
reeks is:  Dag van de arbeid (1), Wesak - boeddhistische 
nationale herdenking (4), Dag van de vrijheid (5), Lag 
Ba’Omer (6), Europadag (9), Moederdag 10), IJsheili-
gen (11 -14), Internationale dag van de verpleging (12), 
Hemelvaartsdag (14), Lailat-ul-Meraj –islamitisch (15), 
Shawoe’ot - joods Pinksteren (23), Pinksteren (24 en 
25), Trinitatis (31).

eInddoel 
Lag Ba’Omer betekent de drieëndertigste dag van de 
negenenveertig oogstdagen tussen Pasen en Pinkste-

ren. De naam Pinksteren is een verbastering van de 
oorspronkelijke Griekse naam Pentèkostè, wat gewoon 
vijftigste betekent. De vijftigste dag na Pasen. In de 
oude symboliek begint de menselijke ontwikkeling 
vanaf het paasfeest. 

De naam Pinksteren is een verbastering 
van de oorspronkelijke Griekse naam 
Pentèkostè, wat gewoon vijftigste betekent

Die ontwikkeling wordt voorgesteld door de oogst, als 
het beeld van het resultaat van onze belevenissen. Die 
oogst duurt symbolisch negenenveertig dagen of zeven 

Ba’omer  gevierd in Israel   bij het graf van Rabbi Shimon bar Jochai
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weken van zeven dagen. Het getal zeven stelt daarbij 
het dagelijks leven voor. Totdat de vijftigste dag is be-
reikt. Het einddoel. Het betekent dat Pinksteren ook 
een beeld is van ons vertrek uit deze wereld.

De bewustwording van dit uiteindelijke vertrek vindt 
gewoonlijk al plaats gedurende ons leven. Dat wordt 
hier voorgesteld door het feest Lag Ba’Omer. Het is 
een symbool van het innerlijke pinksterfeest. Dat wil 
zeggen dat deze bewustwording al tijdens het leven 
kan plaatsvinden.

Deze drieëndertigste dag, Lag Ba’Omer, splitst de ne-
genenveertig dagen tussen Pasen en Pinksteren in twee 
delen. De periode van tweeëndertig dagen die aan Lag 
Ba’Omer vooraf gaan, duurt twee keer zo lang als de 
periode van zestien dagen die erna komt. Tot Pinkste-
ren. Tel maar na op de kalender.

Het getal twee symboliseert de voortdurende aanwe-
zigheid van allerlei tegenstrijdigheden tijdens ons le-
ven. Maar daarna kunnen er gelukkig ook steeds weer 
eenheden ontstaan. Een eenheid die hier voorgesteld 
wordt door een periode van  zestien dagen.

Er daalt een engel uit de hemel naar hen af 
en hij stuurt ze direct weer terug naar de 
grot om opnieuw te gaan nadenken

zInvol

Lag Ba’Omer is een feestdag die in de christelijke tradi-
tie buiten gebruik is geraakt. Dat is het gevolg van het 
afschaffen van de oorspronkelijke joodse kerkkalender 
in de vierde eeuw door de Romeinse keizer Constan-
tijn. Maar als beeld van onze eigen bewustwording, 
van het doel van het Pinksteren, blijft het toch een 
zinvolle gedenkdag.

In de joodse traditie wordt deze dag wel gevierd. Daar-
bij speelt een duizenden jaren oud verhaal een belang-
rijke rol.

Rabbi Shimon-bar-Jochai trekt zich zeven jaren met 
zijn leerlingen terug in een grot en bestudeert de Tho-
ra, de oorspronkelijke Bijbel. In dit verhaal wijst het 
getal zeven natuurlijk ook naar het dagelijks leven. Als 
zij na zeven jaar studie van mening zijn dat zij alles 

begrepen hebben, keren ze weer terug naar het gewo-
ne bestaan buiten de grot. Maar daar hebben ze zich 
ondertussen een veel te idealistische voorstelling van 
gevormd. Ze komen prompt in conflict met het da-
gelijkse gebeuren. Met als gevolg dat God gedwongen 
wordt om in te grijpen. Er daalt een engel uit de hemel 
naar hen af en hij stuurt ze direct weer terug naar de 
grot om opnieuw te gaan nadenken. 

We herkennen hier gemakkelijk het probleem van de 
tweeheid. De schijnbare tegenstrijdigheid tussen het 
hemelse en het aardse bestaan. 

twaalf

Gedwongen brengen ze opnieuw twaalf jaar in de grot 
door. Twaalf is hier het symbool van onze psychologi-
sche karaktertrekken. Tenslotte hebben ze het begre-
pen. Het aardse leven is toch zinvol. Het vormt kenne-
lijk een eenheid met het hemelse leven. Rabbi Shimon 
en zijn leerlingen gaan samen ijverig aan de slag in het 
dagelijks bestaan. Want het leven hier is pas echt zinvol 
als je je bewust wordt van het levensdoel.

Mei snelt vervolgens voort naar 23 mei, Sjawoe’oth, 
het joodse pinksterfeest. Sjawoe’oth betekent ‘weken-
feest’. En op 24 en 25 mei het christelijke Pinksteren. 
Ten slotte wordt op 31 mei het kerkelijke feest Trinitatis 
gevierd. Dat is het feest van de ‘Goddelijke Eenheid’.

Hoe dan ook, feest of geen feest, in mei is de ‘r’ weer 
uit de maand en we kunnen hoe dan ook van het voor-
jaar genieten.

Pinksteren een beeld van ons vertrek uit deze wereld
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Ambassadeurs voor de natuur

egelopvang dIkke prIk
Door Rob Westhof

U heeft ze vast wel eens gezien in uw achtertuin. ‘s Avonds tegen het schemeren aan. Snuffelende egeltjes 
op zoek naar een lekker hapje, want alleen maar slakken op het menu wordt ook zo saai. 

In bungalowpark ‘De Rekere’ bij Schoorldam, zo’n 
drie kilometer van Koedijk, bevindt zich een egelop-
vang. ‘Dikke Prik’ wordt gerund door Barend en Mar-
leen Landman, samen met een aantal vrijwilligers. Al 
weer tien jaar zetten zij zich met hart en ziel in voor 
deze egelopvang.

‘Voordat we deze egelopvang zijn begonnen, hebben 
we beide gewerkt bij de vogelopvang ‘Bonte Piet’ in 
Midwoud. Daar heb ik Barend ook leren kennen, 
maar dat is weer een heel ander verhaal.’ Marleen ver-
volgt: ‘Naast vogels kwamen er ook geregeld gewonde 

egels binnen. Destijds was er in de regio geen opvang 
die zich speciaal op egels richtte. Wij zijn toen in de 
egelverzorging gerold en vonden het belangrijk dat er 
een opvang kwam voor zieke en gewonde egels’.

wInterslaap

‘De kennis voor het verzorgen van de egels hebben we 
uit boeken en van het internet gehaald. Wij hebben 
ook contacten met een Engelse vereniging voor ‘Hed-
gehogs’. Met de British Hedgehog Preservation Socie-
ty wisselen we ervaringen uit en we stellen hun vragen 
over bepaalde ziektes bij egels. Wanneer egels verzwakt 

Met hart en ziel
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raken, kunnen ze last krijgen van allerlei parasieten 
zoals schurftmijten en longwormen. De laatste jaren 
komt dit helaas nogal eens voor. De oorzaak ligt in 
de milde winters die er afgelopen jaren zijn geweest. 
De egels houden namelijk een winterslaap van nor-
maal gesproken vijf tot zes maanden, maar vanwege de 
zachte winters beginnen ze al te scharrelen in januari 
en februari. Voor egels is er dan nagenoeg geen voedsel 
voorhanden en daarom teren ze snel in op hun reser-
ves. De parasieten slaan toe als ze verzwakt zijn geraakt 
door voedselgebrek. Verder komen er gewonde egels 
binnen die geraakt zijn door grasmachines of kant-
maaiers, gebeten zijn door een hond of aangereden. 
Parasieten kunnen we behandelen met Ivomec. Dit 
wordt heel voorzichtig geïnjecteerd bij de zieke egels. 
Ook worden saliebadjes toegepast om schurft (Sarcop-
tes) te behandelen’.

vrIjwIllIgers 
Barend vertelt verder: ‘In het begin deden wij dit werk 
met ons tweetjes, maar het groeide ons al snel boven 
het hoofd door het grote aanbod van zieke en gewonde 
egels. Wij hebben toen besloten om het professioneler 
aan te pakken en er een stichting van te maken. Met 
behulp van vrijwilligers, was ons plan, konden wij dan 
met elkaar de noodzakelijke verzorging aan de egels 
bieden. Eerst is alles goed op een rij gezet en zijn er 
regels en statuten gemaakt, zodat we een duidelijk in-
houdelijke basis hadden voor onze stichting.’ 

De stichting ‘Dikke Prik’ heeft nu een vaste kern van 
vijftien vrijwilligers die verdeeld over de week werken. 
‘Maar er is altijd verloop, dus wij zijn heel blij met 
nieuwe vrijwilligers voor onze opvang. Een paar uur-
tjes werk is al een prima bijdrage om bijvoorbeeld de 
ziekenboeg schoon te houden.’

Verder heeft Dikke Prik jaarlijks zes stageplaatsen voor 
het Clusius college in Alkmaar. ‘Wij zijn dan ook 
stagebegeleider en beoordelen het eindverslag dat de 
leerling gemaakt heeft voor de opleiding MBO dier-
verzorging. De leerlingen lopen eerst een dag mee. Ze 
krijgen dan uitleg over de activiteiten. Marleen of ik 
laten ze de protocollen lezen voor de bedrijfsvoering 
van deze stichting. Verder krijgen ze uitleg over medi-
sche handelingen en ziektebeelden bij de dieren. Erg 
leuk om te doen.’

‘Vanaf mei geven wij ook weer rondleidingen aan 
groepen van de buitenschoolse opvang. Een toertje 
duur ongeveer drie kwartier, waarin de kinderen uitleg 
krijgen over de egels en wat wij als opvang doen. Ze 
krijgen een leuk boekje mee.’

aanmoedIgIngsBIjdrage

Om het geheel financieel te bekostigen krijgt ‘Dikke 
Prik’ een bescheiden subsidie, oftewel een aanmoedi-
gingsbijdrage, uit Heiloo en Heerhugowaard. ‘Verder 
is Almaar nog bezig met een dier & welzijnsnota waar-
uit voor ons in de toekomst ook nog een bijdrage kan 
volgen. De Stichting Hulp aan Dieren uit Deventer 
geeft ons ook een bijdrage. Jaarlijks komen zij langs 
om te kijken hoe het reilt en zeilt in de opvang. Verder 
hebben wij donateurs die ons financieel ondersteunen. 
Er gaat nog geregeld eigen geld in de verzorging zitten, 
dus denk niet dat de stichting bedolven wordt onder 
subsidies’.

egeltellIng

‘In 2009 is er een egeltelling geweest,’ vervolgt Mar-
leen. ‘Toen waren er al berichten dat de egelpopulatie 
met 50 procent was afgenomen. Wij hebben tegen-
woordig allemaal van die strakke opgeruimde tuinen, 
waarin egels zich niet meer kunnen verschuilen of te-
rugtrekken voor een winterslaap. Verder worden egels 
vaak vergiftigd door mierenlokdoosjes. Na het eten 
van vergiftigde mieren gaan de egels dood. Ook na het 
eten van vergiftigde mierenpoppen uit een nest zullen 
ze het loodje leggen. 

Hetzelfde gebeurt na het eten van slakken die gifkor-
rels hebben gegeten. Het spuiten van onkruidgif in 
tuinen zorgt er ook voor dat de egel aan vergiftiging 
sterft. Dus als het kan, laat een lekker rommelig hoekje 
over voor de egels in uw omgeving, want dat is een 
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geweldige habitat voor ze. Schoffel wat meer in plaats 
van de gifspuit te gebruiken. Als u een egel opmerkt in 
de tuin en u wilt ze bijvoeren, geef dan wat pindakaas 
verdund met water of wat kattenvoer. Dat vinden egels 
heerlijk. Geef ze vooral geen melk, want de lactose ver-
oorzaakt diarree bij de egels’.

BaBy egels

‘September en oktober zijn doorgaans de drukste 
maanden voor ons. Het aanbod van baby egels is dan 
groter. Egels krijgen hun jongen niet in het voorjaar, 
maar in de herfst. Deze pieken vangen we op met extra 
vrijwilligers. We moeten er dan ’s nachts vaak uit om 
de jonge baby egeltjes bij te voeren. Slopende weken 
zijn het, maar heel leuk om te doen. Als je in je tuin 
een ziek egeltje vindt, houd het egeltje dan warm met 
een handdoek in een doosje. Je kunt dan wat zacht kat-
tenvoer geven en wat water. Als je niet de gelegenheid 
hebt om de zieke egel naar ‘Dikke Prik’ te brengen, 
dan mag altijd de dierenambulance gebeld worden. Zij 
weten ons te vinden. Wij krijgen zelfs egels van Texel 
aangeboden om te verzorgen. Onze regio beperkt zich 
niet tot Alkmaar en omstreken’.

treIn

‘Op een avond zaten Barend en ik lekker te eten in 
“het restaurant aan de overkant” zoals wij dat noemen. 
Zoals zo vaak ging onze egeltelefoon af. Een man ver-
telde dat hij in de trein zat en een egel door het gang-
pad zag lopen. Hij heeft de prik in z’n aktetas gestopt 
en zou wel even langs komen om hem af te leveren. 
Wij dachten dat we voor de gek werden gehouden en 

aten rustig door en genoten van de sfeer en de lekkere 
wijn. Plotseling stond hij voor onze neus met de reis-
lustige egel. Het restaurant zat vol, maar niemand had 
meer aandacht voor hun menu, maar wel voor de egel. 
Ons tafeltje was omringd door nieuwsgierige mensen 
die wel eens een egel in levende lijve wilden zien. Egel 
was “not amused”, dus maar even naar huis om hem in 
z’n nestje te stoppen, zucht!’

Hoe deze egel ooit in die trein terecht is gekomen is 
een groot raadsel. Het was een zwartrijder of een rail-
runner. Misschien wilde prikmans gewoon terug naar 
de natuur.’

BewustwordIng

‘Barend en ik staan in de regio op veel evenementen 
om de mensen bewust te maken hoe zij kunnen om-
gaan met een egel in hun eigen woonomgeving. We 
geven adviezen over egelvoer, bijvoeren, egelhuizen en 
hoe je de tuin wat egelvriendelijker kunt inrichten. 

Het is onze ambitie om mensen te laten inzien hoe ver-
keerd wij soms omgaan met de natuur. Naast de zorg 
voor elkaar als mensen hebben wij ook de zorg voor 
de natuur. Want wij hebben helaas al veel verstoord. 
Door voorlichting op deze evenementen willen we de 
bewustwording versterken. Wij hopen dat door die 
bewustwording voor wat groeit en bloeit de egelstand 
niet verder terugvalt, maar tenminste stabiliseert’.

Met hart en ziel
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Nostalkiek

aurora als fanfarekorps

Jacob de Maijer – Hitorische Vereniging

Deze foto van ongeveer 1915 is genomen voor de kosterswoning, Kerkelaan 6. Ook wel bekend als het huisje van 
Kees Damiaans. Sinds enkele jaren bewoond door de familie P. Meester. De foto laat zien dat Aurora toen nog 
een fanfarekorps was met uitsluitend koperen instrumenten. Let ook op de mooie gootklossen onder de dakgoot. 
De namen van alle personen zijn bekend: (achterste rij v.l.n.r dirigent Blokker (ook wel directeur genoemd in 
die tijd), Fer van Meurs, Dirk de Waal, Jacob Lek (de schuitenmaker), Andries Butter, Piet Davids, Cor Groe-
newoudt Kramer en Jacob Boon, (middelste rij v.l.n.r.) Jan Buisman, Luit de Waal, Jacob de Waal, Cor Boon, 
Klaas Geus, Piet Kok (de schilder), Cornelis Bos en Jan Blauw, (voorste rij v.l.n.r.) Hendrik Visser, Teunis Visser, 
Jacob Blauw en Martinus de Zeeuw. Deze namen zijn bekend dankzij het boekje met oude ansichtkaarten met 
de titel Kent u ze nog... De Koedijkers? Verzameld en geschreven door Bart Slooten in 1974.

lIntjesregen
Met een afspraak over de bewonersondernemingen 
in Alkmaar werd Hans Petit op 24 april door wet-
houder Anjo van de Ven naar het stadhuis 'gelokt'.  
Al snel bleek het niet om een echte afspraak te gaan. 

Hans Petit kreeg, samen met 8 Alkmaarders, een 
lintje op gespeld door burgemeester Piet Bruinooge. 
Petit werd benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau. Hij kreeg het lintje voor zijn langdurige 
inzet op maatschappelijk,  cultureel,  en sociaal ter-
rein.
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Gezondheid

Als hulp om het los te laten en te laten stromen

meIdoorn
Door Martin Frijters

“In mei leggen alle vogels een ei”. En bloeit de meidoorn voeg ik er aan toe. Je komt ze overal tegen. Som-
mige met witte en andere met donkerroze bloesem. De meidoorn groeit als struik en als boom en kan wel 
dertig meter hoog worden. 

Je ruikt de bloesem van een meidoorn vaak al van-
af grote afstand. Een geur die sterk doet denken 
aan amandelen. Niet verwonderlijk, want net als de 
amandelboom is ook de meidoorn onderdeel van de 
familie der roosachtigen. Zoals trouwens de meeste 
vruchtbomen en struiken op het noordelijk halfrond. 
De meeste planten uit de rozenfamilie hebben een af-
finiteit met het hart. Denk maar aan het gebruik van 
rode rozen om uitdrukking te geven aan je liefde voor 
iemand. Witte rozen zie je vaak bij uitvaarten en geven 
dan uitdrukking aan het verdriet en bieden troost. 

hart

De meidoorn is in de natuurgeneeskunde bekend om 
zijn werking op het hart. In vroeger tijden, toen er nog 
geen prikkeldraad bestond, werd de meidoorn veel ge-
bruikt als haag om boerderijen. De dichte takken hiel-
den het vee binnen en ongewenste indringers buiten. 
Aan de ene kant zien we die afschermende verharden-
de kant van de meidoorn, aan de andere kant meer het 
stromende, etherische wat tot uitdrukking komt in de 
vluchtigheid van de geur van de bloesem.  
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Na de bloesemperiode vormt de plant bessen, die rood 
kleuren. Het vruchtvlees is geel en bevat veel vitami-
ne-C en anthocyaniden. Dezelfde stoffen die ook voor-
komen in druivenpitten en –schillen. Die hebben een 
versterkende werking op de bloedvaten. Meidoornbes-
sen zijn geliefd bij vogels die voor de verspreiding van 
de zaadjes zorgen. 

uItdrukkIngen

Het hart is veel meer dan een pomp die bloed door 
het lichaam pompt. Het is ook een gevoelsorgaan. Het 
hart reageert op onze stemmingen en emoties. Onze 
taal zit vol met uitdrukkingen die de relatie tussen het 
hart en emoties weergeven. Denk maar aan “het hart 
klopt me in de keel” wat te maken heeft met angst. Of 
bijvoorbeeld “Mijn hart brak”  van verdriet, pijn of 
mededogen. “Mijn hart maakte een sprongetje” van 
vreugde. “Mijn hart sloeg over” van schrik. “Het hart 
op de tong dragen”. “Van je hart geen moordkuil ma-
ken”. “Zeggen wat je op je hart hebt”. Hartelijk, vrien-
delijk en warm zijn. Harteloos is koud, onvriendelijk, 
niet meelevend. “Het hart zinkt iemand in de schoe-
nen”, de moed begeeft het hem. “Een hart van steen 
hebben”, koud gevoelloos zijn. “Zijn hart verliezen 
aan”, verliefd worden.  Allemaal uitdrukkingen die de 
relatie hart en emotie naar voren brengen. Ook in de 
religie en mystiek neemt het hart een belangrijke plaats 
in. Bekend zijn de katholieke afbeeldingen van Chris-
tus met bloedend hart en met een doornen kroon om 
het hart. Dat geeft het lijden en de loutering aan en 
ook het mededogen en de onbaatzuchtige liefde. Een 
vlam die oprijst uit het hart, als symbool voor de god-
delijke geest. Het hart verbindt alle mensen met elkaar 
en is tevens ook de zetel van het sluimerend goddelijk 
principe in de mens. Langdurend verdriet en pijn, die 
onderdrukt worden, kunnen op den duur hartklach-
ten veroorzaken. Ook onderdrukte woede kan hart-
problemen geven. Onderdrukte emoties veroorzaken 
spanningen in de hartstreek waardoor er beklemming 
en vernauwing van bloedvaten kan optreden en de 
zuurstofvoorziening van het hart in het geding kan 
raken. Dit kan benauwdheid, angina pectoris of een 
hartinfarct tot gevolg hebben. 

De latijnse naam voor de meidoorn (crataegus oxya-
cantha) betekent letterlijk vertaald: sterke, harde, 
scherpe en bloeiende doorn. De polariteit van de mei-

doorn tussen de verhardende afschermende tendensen 
en de stromende komt terug in zijn werking op het 
hart. De meidoorn past bij hartklachten die veroor-
zaakt worden door verdriet, verlies, zorgen, emotione-
le opwinding, hartfalen, hartkloppingen, hoge bloed-
druk of oedeemvorming in de onderbenen en voeten. 
De meidoorn stimuleert ook de nieren.

rustgevend

Daarnaast is de werking van meidoorn vergelijkbaar 
met die van een bêtablokker. Emoties geven minder 
uitslag, als het ware, op het hart, een soort harttran-
quilizer. Het werkt rustgevend op het sympathische 
zenuwstelsel, wat de rustgevende werking verklaart bij 
nervositeit, angstige opwinding, boosheid en knorrig-
heid in combinatie met hartklachten. Het verwijdt de 
coronaire bloedvaten, waardoor het hart meer bloed 
en zuurstof krijgt aangevoerd. Ook verhoogt meidoor-
nextract de contractiekracht van de hartspier, waar-
door de pompfunctie van het hart verbetert. Meidoorn 
wordt traditioneel zowel gebruikt in de kruidengenees-
kunde, de homeopathie alsook in de orthomoleculaire 
geneeskunde.

thee

Meidoorn kan gedronken worden als thee, getrokken 
van de blaadjes, de bloesems en ook de bessen. Aange-
tekend dient te worden dat, als je het echt wilt gebrui-
ken bij hartklachten, je beter een phytotherapeutische 
(kruidengeneeskundige) tinctuur, een homeopathisch 
middel van meidoorn of een orthomoleculaire berei-
ding kunt gebruiken. Omdat dan de werking veel ster-
ker is en er ook rekening gehouden kan worden met 
de gewenste dosering. Een ter zake deskundige kan  
hierover adviseren. 

Verdriet, pijn en teleurstelling horen bij het leven. Nie-
mand ontkomt er aan. Waar het om gaat is dat je niet 
je hart afsluit of verhardt om het niet te hoeven voe-
len. Of om je te beschermen tegen mogelijk nog meer 
klappen in de toekomst. De meidoorn helpt om het 
los te laten en weer te laten stromen.
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Kunst uit de regio
Wat een prachtig land van water, sappige bouwlanden en hooge luchten

leo gestel 
Door Ciska Riekwel

Waarom een artikel over Leo Gestel in de Coedijcker Ban? Wel, om zijn liefde en belangstelling voor Koe-
dijk. Hij heeft ons dorp vele malen vereeuwigd op schilderijen en tekeningen. Als je op Google “Leo Gestel 
Koedijk” intoetst, krijg je een aantal van die werken te zien (de oude kerk, het Daalmeerpad, de tuinders 
met hun schuiten, de Achtersloot met boerderijen en bruggetjes, het Noordhollands Kanaal en nog veel 
meer plekjes). 

exposItIes.
De schilder Leendert (Leo) Gestel (Woerden 1881 – 
1941 Hilversum) staat dit jaar volop in de belangstel-
ling. In het Singer Museum in Laren kunt u tot 25 
mei de tentoonstelling: “Leo Gestel, De Mooiste Mo-
dernist” bezoeken. Verder kunt u nog tot 25 oktober 
zijn werk bewonderen in het Stedelijk Museum van 
Alkmaar, bij de tentoonstelling: “Piet Boendermaker, 
Mecenas van De Bergense School”. In Museum Kra-
nenburgh kunt u vanaf 5 mei werken van hem zien 

bij de tentoonstelling: “Manifesten” (tot 30 augustus 
2015). 

koedIjk.
Vanaf 1915 verbleef hij ’s zomers in Bergen en in het 
voorjaar van 1919 trok hij er regelmatig op de fiets op 
uit en ontdekte zo ons lintdorp. Hij omschreef dit als: 
‘Wat een prachtig land van water, sappige bouwlan-
den en hooge luchten en welk een coloristische en 
gevarieerde motieven’. Het ‘overvruchtbare en klate-
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rende water- en kleilandschap’ bij Koedijk beviel hem 
zo goed, dat hij er de hele zomer en nazomer werk-
te. Hij kwam hier op zijn fiets, volgeladen met ezel, 
doek, verf, potloden en schetsboek om in de polders 
te tekenen en schilderen. Om alle akkertjes te kunnen 
bereiken, heeft hij zelfs leren kloeten. 

Gestel beschouwde zijn vele studies in Koedijk als de 
‘eerste, serieuze objecten met een zekere verdieping in 
het onderwerp en de details’. Het hoogtepunt van Ge-
stels expressionisme is het grote schilderij ‘Terugkomst 
van de akkers’. Hij heeft van ditzelfde werk ook nog 
minstens drie uitgewerkte tekeningen in zwart krijt ge-
maakt. De boeren die in hun schuitjes van hun akkers 
terugkeren naar huis, zijn in de tekeningen duidelijker 
weergegeven dan op het schilderij. Dit schilderij en 
een van die krijttekeningen zijn nu te zien op de ten-
toonstelling in het Singer Museum. In Alkmaar zijn 
meer werken uit zijn Koedijkse periode te zien.

leven, vrIenden en werk.
Leo Gestel werd in 1881 in Woerden geboren. Hij was 
voorbestemd om het schilder- en decoratiebedrijf van 
zijn vader over te nemen, maar hij wilde zelf kunst-
schilder worden. Leo haalde op verzoek van zijn va-
der de tekenakte, maar hij wilde niet het onderwijs in. 
Dit veroorzaakte een breuk met zijn vader. Hij ging in 
Amsterdam wonen, aan de Ceintuurbaan, naast Piet 
Boendermaker, de collectioneur die later zijn vriend 
en mecenas werd. Leo Gestel was o.a. bevriend met de 
schilder Jan Sluijters, met wie hij in 1904 een studie-
reis naar Parijs, Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge 
maakte. Deze twee schilders hebben elkaar sterk be-
invloed, geïnspireerd en gemotiveerd. Ze evolueerden 
samen via het impressionisme, pointillisme, en lumi-
nisme naar het kubisme, futurisme en expressionisme. 
Ze waren samen met Piet Mondriaan de voortrekkers 
van de “ultra-modernen” en veroorzaakten schandalen. 
Tot 1920 was er een fascinerende wisselwerking tus-
sen Gestel en Sluijters, totdat Sluijters ervoor koos om 
voortaan in expressief-realistische stijl te werken, ter-
wijl Gestel bleef streven naar vernieuwing. 

In 1904 huurde Gestel een atelier op de “Jan Steen-
zolder” (in de Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam). 
Op die Jan Steenzolder hebben vele kunstenaars ge-
woond en gewerkt. Het was ook een ontmoetingsplek 

voor andere kunstenaars, zoals Piet Mondriaan en 
Jan Sluijters, maar ook voor dichters, schrijvers, mu-
sici, acteurs, dansers, journalisten, componisten en 
kunstverzamelaars. De schrijver Nescio (J.H.F. Grön-
loh) noemde het adres in Titaantjes: “Boulevard Jean 
Brique”. Hij beschreef in Titaantjes, De Uitvreter en 
Mene Tekel het bohemien-achtige leven van de daar 
wonende en werkende kunstenaars. 

In 1914 verbleef hij, samen met Mommie Schwarz, 
enige tijd op Mallorca. Volgens sommige critici schil-
derde hij daar zijn beste kubistische werken.  In 1923 
vestigde hij zich permanent in Bergen (voor die tijd 
was hij er alleen ’s zomers). In de jaren 1922-1926 
maakte hij langdurige reizen naar Duitsland, Sicilië en 
Vlaanderen. Een grote brand in zijn Bergense atelier 
verwoestte in februari 1929 honderden schilderijen en 
tekeningen. Gestel is daar nooit helemaal overheen ge-
komen. Gelukkig had hij toen al veel werk verkocht, 
onder andere aan Piet Boendermaker en Helene Krö-
ller-Müller. Boendermaker alleen bezat al meer dan 
600 werken van hem. 

Na de brand verhuisde Gestel naar Blaricum, waar hij 
steeds abstracter ging werken. Door ziekte schilderde 
hij nauwelijks nog, maar werkte voornamelijk op pa-
pier. In 1939 zou hij in het postkantoor van Hilversum 
een wandschildering maken, maar dat is hem helaas 
niet meer gelukt. Gestel had al 30 jaar veel last van 
een maagkwaal en was vaak zwaarmoedig. Na een lang 
ziekbed overleed hij in 1941 in Zonnestraal (Hilver-
sum).Leo Gestel was een te veelzijdige kunstenaar om 
hem in zo’n kort verhaal volledig tot zijn recht te laten 
komen.  

Ik raad u aan om naar één of meer tentoonstellingen te 
gaan en geniet van de schilderijen en tekeningen van de 
kunstenaar die Koedijk ook zo’n prachtig dorp vond. 
Over de grote tentoonstelling in het Singer Museum 
schreef een recensent in de Volkskrant: ‘Een zeldzaam 
buitenkansje. Ga liften als u moet”. Daar kan ik het 
alleen maar mee eens zijn.  

Bron: o.a. Leo Gestel 1881-1941, Uitgeverij Thoth Bus-
sum, Singer Laren
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Jeugdpagina

-b + s -d -dm = v -v -t

1. Baas van een ministerie
2. Het is grijs en heeft een slurf
3. Tegenovergestelde van huilen
4. Sprookjesfiguur (Tinkerbell)
5. Muziekletter
6. Je kunt er uit gaan en het zit op je huis
7. Klaar voor de start ..
8. 7e letter van het alfabet

R. Nole
Aam

Aam is een buurtschap ten oosten van Elst in Gelderland

Hier kun je 
naar toe op 
9 en 10 mei

1

2

3

4

5

6

7

8
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grutto

De baltsroep van de grutto klinkt met wat fantasie als 
utto utto utto, dat hij snel achter elkaar roept. Aan 
deze roep dankt de grutto zijn naam. In de zomer heeft 
het mannetje van de grutto een oranjebruine kop, nek 
en borst. Ook de snavel is aan de kopzijde oranje. De 
flanken en de buik zijn gevlekt. Hij heeft een lange 
vrijwel rechte snavel. De grutto is 36–44 cm groot en 
heeft een spanwijdte van 62–70 cm. Een grutto weegt 
280-500 gram. Zijn levensduur bedraagt 10-15 jaar, met 
uitschieters tot wel 29 jaar. (Wikipedia)

Kun je zien in ‘t Geestmerambacht

Dag Activiteit Leeftijd Van tot Inschr.?

Vrij 1-5- Excursie Kamp Westerbork 10 t/m 18 08.30-17.30 Ja

ma  4-5- Dodenherdenking Alkmaar. Alle 19.00-20.30 Nee *

di 5-5- Gesloten  

Wo  -5- Meidenmall
Delen ervaring  Kamp Westerbork

9 t/m 13 
Alle

15.30-17.30
19.00-21.00

Nee *

Do 7-5- Inloop 9 t/m 18 15.30 – 17.30 Nee

Vrij 8-5- Kids Sport Day 6 t/m 13 jaar 11.00 – 16.00 Ja *  

Di 12-5- Meidenmall: Chill middag 9 t/m 13 15.30 – 17.30 Nee

Do 14-5- Inloop 9 t/m 18 15.30 - 17.30 Nee

Vrij 15-5- Inloop t/m 13
Voetbal 13+

9 t/m 13 
13 t/m 18

15.30 - 17.30 Nee

Di 19-5- Meidenmall: Chill middag 9 t/m 13 15.30 - 17.30 Nee

Do 21-5- Inloop
Avond extra open

9 t/m 18 
13 t/m 18

15.30 - 17.30
19.30 – 22.30

Nee

Vrij 22-5- Gesloten   

Di 26-5- Meidenmall: Thema middag 9 t/m 13 15.30 - 17.30 Nee

Do 28-5- Inloop 9 t/m 18 15.30 - 17.30 Nee

Vrij 29-5- Inloop
Voetbal

9 t/m 13 
13 t/m 18

15.30 - 17.30
15.30 - 17.30

Nee
Nee

* Vraag om informatie bij een medewerker van The Mall
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

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

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

producten

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

Bel voor een afspraak: 072 - 5645 313
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Speciaal voor jonge sportievelingen vindt op woensdagavond 13 mei 2015 de
Rollebol Kids Run plaats tijdens de Alkmaar City Run by night. Bij de Kids Run
zijn 2 afstanden (600 en 1200 meter) en loop je op een echt parcours van dit
schitterende loopevenement. Wie wil dat nu niet!

Rollebol is hoofdsponsor van de Kids Run. 
Sport en kinderopvang horen bij elkaar en 
versterken elkaar. Sport is niet alleen leuk om 
te doen, maar levert net als onze kinderopvang
ook een belangrijke bijdrage aan de motorische,
sociale én cognitieve ontwikkeling van de 
kinderen. Door voldoende sport en beweging
groeien kinderen gezonder op. Rollebol 
kindercentra wil kinderen stimuleren om 
te bewegen en we zijn daarom sponsor 
geworden van de Kids Run. 

Exclusief voor BSO kinderen van Rollebol 
kindercentra is dat zij gratis kunnen meedoen
met de Rollebol Kids Run op 13 mei 2015 
vanaf 19.30 uur. En er is nog een gratis Rollebol
running shirt ook! Ouders begeleiden de kinde-
ren en onze pedagogisch medewerksters lopen
met kinderen van 4 en 5 jaar mee over het 

parcours. Onze pedagogisch medewerksters
doen mee aan de business run op de 5 km en
10 km. Zij vinden het geweldig aangemoedigd te
worden door ouders en wellicht de kinderen die
wat langer mogen opblijven. De volgende dag
zijn de kinderen vrij van school want het is 
Hemelvaartsdag en kunnen dus uitslapen. Na de
Alkmaar City Run by Night is er als afsluiting live
muziek met Swinging Night Alkmaar.

Inschrijven
Kinderen van de BSO’s en TSO’s van Rollebol
kindercentra kunnen om in te schrijven gebruik
maken van het inschrijfformulier op onze website
www.rollebol.nl

Ga dus snel naar het 
formulier inschrijving 
Kids Run op www.rollebol.nl

Kindercentrum Olke Bolke
Oude Kanaaldijk 3 
1825 AT Alkmaar 
t: 072 - 760 00 56 - i: www.kdv-olkebolke.nl

ScoutingBSO KinderBolwerk
Elgerweg 103
1825 KB  Alkmaar 
t: 072 - 561 56 11 - i: www.kinderbolwerk.nl

Doe je ook mee?

Rollebol Kids Run 2015

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

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

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  12-04-15  12:37  Pagina 1
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Maalderij De Gouden Engel

Boven op de stelling genieten van het weidse uitzicht.
natIonale molendagen
Tekst en beeld Victor Kraan

De Nationale Molendagen staan voor de deur. Op 9 en 10 mei zijn de Nationale Molendagen. Met de 
herinrichting van de maalderij is er een extra attractie bijgekomen voor De Gouden Engel. Om iedereen 
de mogelijkheid te geven de maalderij werkend te bewonderen, gebruiken we dit weekend om het tweede 
koppel molenstenen in te malen. 

Er is sinds de opening vorig jaar al veel gemalen, maar 
dat was hoofdzakelijk met één koppel voor de produc-
tie van speltmeel. Met het tweede koppel was al een 
keer proefgedraaid, maar de gewenste kwaliteit is net 
niet goed genoeg. In dit weekend willen we duizend 
kilo ongepelde gerst malen. Deze graansoort is dusda-
nig hard dat de stenen sneller op elkaar in gemalen ra-
ken. Daarna kunnen we dit koppel meer in gaan zetten 
bij het malen als de wind het laat afweten, of de vraag 
naar meel verder toeneemt. De gemalen gerst gaat ver-
volgens naar Ton Schouten, de geitenboer waarvan we 
de geitenkaas in de winkel verkopen.

gratIs rondleIdIng

Traditiegetrouw is de molen gratis te bezichtigen en op 
beide dagen zijn er gratis rondleidingen. Bij voldoende 
wind, wordt er ook op windkracht gemalen. We hopen 
op mooi weer, zodat u ook buiten op ons terras kunt 

genieten van alle bedrijvigheid of van iets lekkers dat 
wij van al dat meel maken. De tuin komt er na de 
ingrepen van afgelopen voorjaar steeds mooier bij te 
staan. Langzamerhand komen er steeds meer planten 
in bloei. De grote tuinbank op het terras is onze laatste 
aanwinst. Met hout, geschonken door de fa. Poland 
(onze molenmaker), heeft Martin van Wissen een pas-
sende bank in elkaar gezet. Heerlijk onderuitgezakt 
hebt u zo een mooi uitzicht van onderaf op de molen.  
Door de nieuwe trap kunnen we nu de betonplaat 
achter de knechtswoning en de maalderij beter bij 
ons terras betrekken. Speciaal voor de kinderen 
hebben we daar bij ons terrein passend speelgoed 
klaarstaan. We hebben stelten, een hinkelbaan (op 
de betonplaat getekend), springtouwen, stoep-
krijt en voor de allerkleinsten een hobbelpaard. 
Met begin van het zomerseizoen is ook de lunchkaart 
aangepast. Judith heeft  een nieuwe taart aan het assor-
timent toegevoegd: een chocoladetaart met kokosbloe-
semsuiker. Er zijn nieuwe vruchtensappen van Schulp, 
een fruitteler uit het midden van het land. Karlijn 
maakt elke week weer heerlijke eigengemaakte soepen 
en wij presenteren u met trots de “Molenaarspannen-
koek” en de “Molenaarsomelet”.

weIds uItzIcht

Als u de molen zelf bezoekt, geniet dan boven op de 
stelling ook even van het weidse uitzicht. We hebben 
al een paar keer geschreven over de noodzaak van een 
weids blikveld rond de molen. Niet zozeer vanwege 
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het uitzicht, maar bovenal voor de vrije windvang. 
U kunt zich dan ook voorstellen dat ik enkele weken 
geleden onaangenaam verrast was toen ik werklieden 
bezig zag voorbereidingen te treffen om ongeveer op 
een steenworp afstand van de molen, in de berm van 
de dijk, vijf boomgaten te maken om daar wilgen en 
populieren te planten. Ik was net zo blij dat de molen-
biotoop weer een stuk beter was geworden, toen vlak 
voor de deur het gevaar voor windbelemmering zich 
levensgroot aandiende. Vooral op het noordwesten 
zou de molen binnen tien jaar volledig achter een bo-
mengroep verdwenen zijn. Na bij de gemeente en het 
hoogheemraadschap onze zorgen kenbaar te hebben 
gemaakt, zijn de werkzaamheden voorlopig gestaakt. 
We hopen dat er op deze plek definitief geen bomen 
geplant zullen worden. 

Bomen zijn belangrijk en de aanplant ervan is meestal 
een goede zaak. De gemeente Alkmaar creëert in de 
omliggende wijken ecologische oevers aan de sloten. 
Ook andere groenvoorzieningen worden ecologisch 
beheerd. Daardoor kunnen we steeds meer genieten 
van bijzondere planten en vogels. Rekening houden 
met cultuurhistorische belangen (waaronder de nood-
zaak van vrije windvang voor de werking en beleving 
van molens) en deze meenemen in de plannen voor 
bomenaanplant, hoeft geen afbreuk te doen aan een 
groene stad. Wij zoeken graag naar passende alterna-
tieven.

wat Is er de komende tIjd te doen?
Expositie Dick Bruin. Van half april tot half juli kunt 
u genieten van nieuw schilderwerk van Dick Bruin. In 
2013 heeft Dick al eens geëxposeerd met schilderijen 
van Noorse staafkerken. Ditmaal een onderwerp dat 
goed past bij onze keuken. Benieuwd? Kom zelf maar 
kijken!

natIonale molendagen 9 en 10 meI

Op beide dagen doorlopend maaldemonstraties in de 
Maalderij en bij goede wind in de molen. Gratis toe-
gang en gratis rondleidingen om 12.00 en om 15.00 
uur. Op zaterdag zijn de mensen van de Historische 
Vereniging Koedijk aanwezig. Op zondag is er: “zoete 
broodjes bakken” voor kinderen. Aanvang 13.00 uur. 
Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van € 2,50 
per kind. Aanmelden kan bij Karlijn 06-26086705 

maar is niet noodzakelijk.

eten wat de pot schaft.
Op vrijdag 15 en 29 mei is er weer “Eten Wat de Pot 
schaft”. Geïnspireerd door het seizoen en de beschik-
baarheid van de verschillende ingrediënten wordt 
het buffet samengesteld. Alles wordt op de dag zelf 
bereidt. Bij de opening van het buffet vertelt Karlijn 
over het kookproces, over de producten en welke sma-
ken er te proeven zijn. De zaal is vanaf 18.00 open en 
er kan tussen 18.30 en 19.30 uur aangeschoven wor-
den voor het eten. Vanaf 19.30 uur wordt nagerecht 
geserveerd. De prijs van maaltijdbuffet en nagerecht 
is € 20,00. Vooraf reserveren bij Karlijn is wel nodig 
(06-26086705)! We hebben plaats voor 30 gasten per 
keer. De datums voor juni zijn: vrijdag 12 en 26 juni. 
Natuurlijke voeding, workshops voor volwassenen.   
In de zomerperiode geen workshops, tenzij op verzoek. 
U kunt hier met Karlijn contact over opnemen. 

Let op onze openingstijden. In het zomerseizoen zijn 
we woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur open. De zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Voor groepen zijn we op afspraak ook open 
buiten de openingstijden (behalve op maandag).

oproep.
Met de zomer voor de deur en het onverwacht weg-
vallen van enkele vrijwilligers, willen we een oproep 
doen. Wie wil ons team van ongeveer 20 gezellige 
mensen komen aanvullen voor 1 dagdeel per week 
(meer mag natuurlijk ook)? We zoeken mensen die in 
de molenschuur willen helpen met de bediening, die 
in de winkel willen helpen, of die kunnen helpen bij de 
administratie van alles wat met ons SKAL-keurmerk te 
maken heeft. Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Chris Schreurs, coördinator vrijwilligers, 
op telefoonnummer 072-5626021
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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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BuurtvolleyBal
Buurtvolleybal toernooi  zaterdag 20 juni van 14.00-
17.00 uur, op het veldje naast de Rietschoot. Zorg dat 
je er op tijd bij bent!  Wij nodigen je uit om met je 
vrienden, familie, je straat of je club een gezellig team 
samen te stellen om mee te doen aan het buurtvolley-
bal toernooi van Koedijk. Een team bestaat minimaal 
uit 6 personen in de leeftijd van 14 jaar tot 100 jaar. 
Kleinere kinderen zijn ook welkom om aan te moe-
digen en zelf lekker te ravotten. We vragen € 5,- in-
schrijfgeld p.p. en daar zit dan een consumptie bij in. 
We kunnen verder gebruik maken van de faciliteiten 
van de Rietschoot. We hopen heel wat gezellige teams 
te mogen ontmoeten op dit eerste buurtvolleybaltoer-
nooi.Inschrijving: Anouk van Hinte (06-44762550),  
Viola Kok (06-81333830)

oplossIngen puzzels
rebus

Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel

visitekaartje

Het beroep is Molenaar
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