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Beste lezers,

Koedijk is een historierijk dorp met een interessant 
verleden. Daar weten ze vooral bij de Historische Ver-
eniging alles van. En die geschiedenis wil deze club 
graag met de bewoners delen. In het fraaie museum 
op de zolder boven de molenschuur, met hun eigen 
blad ‘De Gouden Engel’ of in de Coedijcker Ban aan 
de hand van artikelen die Jacob de Maijer namens de 
inventarisatiecommissie schrijft. Maar ook tijdens spe-
ciale bijeenkomsten voor de eigen leden en andere be-
langstellenden in het restaurant bij de molen. 

Uit eigen ervaring kan ik u verzekeren dat het leuk is 
om zo’n bijeenkomst bij te wonen. Zeker voor degenen 
die niet op het dorp zijn geboren en getogen. Behorend 
tot die categorie (waarschijnlijk één van de weinigen) 
nam ik in alle bescheidenheid op een maandagavond 
achterin de zaal plaats. De gemiddelde leeftijd als zes-
tigplusser bepaald niet omhoog duwend zat ik achter 
zo’n dertig Koedijker mannen en een paar vrouwen. Te 
genieten van Jacob die alles vertelde en liet zien over 
het thema ‘meten en wegen’ in de historie. Na de pauze 
mochten we oude foto’s bekijken en raden wie of wat 
er op stond. Toen werd pas echt duidelijk dat vrijwel 
iedereen in de zaal op de kleuterschool had gezeten bij 
die leuke juf of op schoolreisje naar oud-Schiphol was 
geweest. Zoals gezegd. Koedijk is een historierijk dorp. 
Ga maar eens kijken in het museum hoe het er toen 
aan toe ging. En zo’n informatie-avond kan ook heel 
leerzaam zijn. Zeker als het programma na de pauze 
net zo boeiend blijft als er voor.

Rien Berends
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‘De poorten naar Valemya’

IngrId hageman-Veraart
Tekst en beeld Rien Berends ‘

Fantaseren en naar mooie songteksten luisteren. Dat heb ik mijn hele leven al gedaan. Als ik naar een 
spannende film kijk, moet ik me goed concentreren, want al snel dwalen de gedachten af naar mijn eigen 
fantasiewereld.’

De markante Koedijker
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Soms ligt ze urenlang wakker vanwege alles wat in haar 
hoofd opkomt. Als klein meisje speelde ze al haar ei-
gen nieuwsuitzending op televisie na. Met allemaal zelf 
verzonnen berichten. 

Ingrid Hageman-Veraart (1971) fantaseert graag. Met 
als resultaat een heuse trilogie waarvan het eerste boek, 
‘De poorten naar Valemya’, een jaar geleden verscheen. 
Het tweede deel komt in december uit en volgend jaar 
verschijnt deel 3 bij Uitgeverij Zilverbron. Op dit mo-
ment werkt Ingrid aan het vervolg op deze ‘fantasy’-se-
rie die opnieuw als trilogie zal uitkomen. 

Als klein meisje speelde ze al haar eigen 
nieuwsuitzending op televisie na. Met alle-
maal zelf verzonnen berichten.

rooIe dorp

Op 10 mei in 1971 werd Ingrid tien minuten na haar 
tweelingzus geboren in Alkmaar als laatste van een ge-
zin met vijf kinderen. Ingrid groeide op in het ‘Rooie 
Dorp’ en verhuisde in haar tienerjaren naar Huis-
waard. ‘Na de mavo en mdgo-uv heb ik een opleiding 
gevolgd voor medisch secretaresse. Van alle adminis-
tratieve baantjes vond ik die van polikliniek-assistente 
op de gipspoli van het MCA het leukste. Maar ik ben 
ook zeven jaar hoofdconducteur bij de Nederlandse 
Spoorwegen geweest.’

ColombIaanse drIelIng

In de tussentijd was Ingrid in Schoorl gaan wonen en 
adopteerde zij met haar toenmalige man in 1999 een 
Colombiaanse drieling van vijf maanden oud. ‘Mijn 
schoonouders hadden kinderen uit Colombia geadop-
teerd en dus kozen wij ook voor dat land. Omdat ik 
zelf een tweelingzus heb, wilde ik graag een meerling. 
Tijdens de cursussen en testen voorafgaande aan de 
adoptie hadden we duidelijk gemaakt dat we er geen 
voorstander van waren om meerlingen uit elkaar te ha-
len. Op het moment dat er een gezin werd gezocht 
voor de drieling Alonso, Fernando en Estella viel de 
keuze dus op ons. We zijn drie weken naar Colom-
bia gegaan om ze op te halen. Ze waren toen een paar 
maanden oud. We kregen nauwelijks informatie over 
hun verleden mee. Omdat ik in die periode vanwege 
lichamelijke klachten voor honderd procent werd af-
gekeurd, kon ik me concentreren op de opvoeding.’ 

gehandICapt
Na een paar maanden bleken de kinderen alle drie ge-
handicapt te zijn. ‘Bij Alonso werd al vrij snel duidelijk 
dat hij een chronische nierziekte had en hij belandde 
in het ziekenhuis. Een paar maanden later bleken ze 
alle drie verstandelijk gehandicapt te zijn. Toen ze drie 
jaar oud waren, kwam daar autisme bij. We zaten in 
een fase van talloze onderzoeken, kregen te maken met 
therapeuten en kwamen in contact met andere ouders 
die net als wij in een best wel confronterende situatie 
waren terechtgekomen. Je moet bijvoorbeeld eerdere 
toekomstverwachtingen volledig bijstellen. Best heftig 
allemaal. Alonso had 24 uur per dag zorg nodig. Ik heb 
hem de eerste zes jaar verpleegd. Langer hield ik het 
niet vol. Ik voelde me meer een verpleegster dan moe-
der. Hij verblijft nu op Noorderhaven in Julianadorp. 
Fernando is ook een paar jaar uit huis geplaatst vanwe-
ge gedragsproblemen. Een moeilijke periode die ook 
van invloed was op mijn relatie. Na de scheiding heb 
ik een tijdje in Alkmaar gewoond met Estella. Tot ik 
zeven jaar geleden mijn huidige man Arnold leerde 
kennen, zijn we bij hem in Koedijk gaan wonen. Sa-
men met Fernando. Die gaat binnenkort samen met 
Estella parttime op Noorderhaven wonen in tienerwo-
ningen. Dan krijg ik waarschijnlijk wat meer tijd voor 
mijn grootste hobby, schrijven.’ 

De markante Koedijker
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Tijd voor een
 andere bank?

Wij helpen u bij het overstappen

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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taekwondo

Door haar jongste broer kwam Ingrid in contact kwam 
met taekwondo. Deze dynamische vechtsport heeft ze 
vijfentwintig jaar met heel veel passie beoefend. ‘Van-
wege het hypermobiliteitssyndroom (hms) moest ik er 
helaas mee stoppen. 

Andere passies van me zijn muziek, concerten, films 
en theater. Qua muziek houd ik van rock, progrock, 
alternatieve rock, new wave, gothic en punk, maar ook 
van klassieke muziek. Melodie en vooral teksten vind 
ik belangrijk. 

Een fantasy verhaal dat zich afspeelt in 
deze wereld en in een elfenwereld hier niet 
ver vandaan. 

De teksten van David Bowie zijn bijvoorbeeld gewel-
dig om naar te luisteren.’ Opvallend genoeg begon In-
grid pas op latere leeftijd boeken te lezen. ‘Op mijn 
vijfentwintigste ontdekte ik bij toeval hoe heerlijk het 
is om een boek te lezen. Vooral thrillers en fantasy vind 
ik boeiend. Tijdens het lezen sloeg mijn eigen fantasie 
geregeld op hol. Ik dacht dat ik daar iets mee moest 
gaan doen. In 2010 ben ik begonnen met het schrijven 
van de Valemya-trilogie. Een fantasy verhaal dat zich 
afspeelt in deze wereld en in een elfenwereld hier niet 
ver vandaan. Je hoeft alleen maar door een poort te 
gaan om in Valemya te komen.’

elfIn

De hoofdpersoon in de 
boeken is Isa Catelijn, 
kortweg Cat. Een jonge 
vrouw die, net als Ingrid, 
werkt op een polikli-
niek als verpleegkundige 
eerste hulp en aan taek-
wondo doet. Ingrid: ‘Ze 
is eigenlijk heel goed in 
alles. Een buitenbeen-
tje. Een elfin. Ze komt 
er achter dat haar roots 
niet in deze wereld lig-
gen, maar elders. In 
Valemya. Valemya lijkt 
vredig, maar dat valt 
tegen. Schijn bedriegt. 

Zo blijkt er van alles niet te kloppen aan de poor-
ten. Problemen waar ze nauw bij betrokken raakt.’  
Ingrid liet het verhaal aan kennissen lezen, die direct 
enthousiast reageerden. Samen met Arnold fantaseerde 
ze al over het feit dat het als boek uitgegeven zou wor-
den. Een proces dat behoorlijk veel tijd en inspanning 
vergt. Niet alleen hield ze dit vol, maar tegelijkertijd 
schreef ze ook een tweede en derde deel. 

‘In 2013 kon de eerste stap worden gezet om mijn 
vurige wens in vervulling te laten gaan. Ik kreeg een 
contract van Uitgeverij Zilverbron, waarna ‘De Poor-
ten naar Valemya’ in december voor het eerst op de 
markt verscheen. Helaas kon het tweede deel niet vol-
gens planning in juni verschijnen omdat volkomen 
onverwacht op jonge leeftijd de uitgever overleed en 
de redactie tijd nodig had om de uitgeverij voort te zet-
ten. Volgende maand komt nu het tweede deel uit en 
in 2016 deel drie van de eerste trilogie.’ Ondertussen 
werkt Ingrid aan het vervolg op deze serie met talloze 
verrassingen, nieuwe wezens en nieuwe werelden. ‘Het 
schrijven van deze verhalen benader ik nog steeds als 
een hobby. Er zit geen regelmaat in. De ene dag schrijf 
ik een paar uur achter elkaar, om de volgende dag maar 
heel even achter het toetsenbord te zitten.’ Met een 
resultaat dat tot de verbeelding spreekt. Of zoals een 
recensent vaststelt: ‘Het is goed uitgewerkt en zeker 
geen fantasy op klompen.’

De markante Koedijker
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

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

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

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl
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allegaar tegeloIk!
Ik hew geregeld de oppas over m’n twei oma-zeg-
gers. ‘t Benne ‘n joônje en ‘n moidje. Hullie moeder, 
moin oudste dochter, en heur man benne den te 
werk zien, dat den moet ik ‘t span uit skoôl hâle. 

Nei skoôltoid speul ik meist wat met ze en op zukke 
oppas-dage is ‘t al heêl gewoôn dat ik deer ‘s den 
eives ok te eten bloif. Net zô makkelijk, want van 
m’n oigen bin ik gien keukenprinses, dat ‘n vurkie 
meepikke, komt moin wel goed uit. 

Deuze keer kwam m’n skoônzeun pittig op toid 
thuis, dat die begon metien ‘t eten op te zetten. Hai 
was drok doende met de panne en de potte, want 
je moete wel rekene dat z’n skoônmoeder te eten 
kwam vezelf. Hai wou wel wat lekkers make. Voor 
wat hoort wat! Zuks hew ik met al dat oppassen 
toch wel verdiend, docht ik zo! 

Nou is ‘t ‘n bekend foit dat manne - vrouwe benne 
deer héêl aars in - niet al te veul dinge tegeloik doen 
kenne, dat hai most bai dat eten klaar make ok wel 
goed z’n kop d’r bei houwe vezelf.  Maar....onder-
woil beurde d’r wel van alles deer in die keuken, 
want m’n kloinzeûn wou ‘m nag effies wat dinkies 
van skoôl vertelle en ok zien leite en de kloine moid 
most dringend ok nag wat an ‘m vrage.

Ik zelf had wat van ‘t anrecht nôdig, dat ik zeurde 
ok nag an z’n kop.  En tja......toen kwam z’n vrouw 
ók nag net op dat moment thuis en die stiefelde 
geloik deur nei de keuken om hem deer effies om ‘n 
zoentje te vragen! 

Dat allegaar tegeloik werd de beste joôn toch wat al 
te gortig, dat inienen riep ie vertwoifeld: “Ho effies, 
niet allegaar tegeloik, oor! Ik ben toch gien vrouw?”  

nIeuwe leden zIjn altIjd welkom.
Accordeonvereniging Accordeana is na de vakantie 
weer enthousiast gestart met repeteren voor haar 51ste 
donateursconcert op 16 april 2016. Speel je ook accor-
deon en vind je het leuk om samen muziek te maken, 
kom dan eens luisteren op dinsdagavond in De Riet-
schoot, Saskerstraat 22 in Koedijk. Wij repeteren van 
20.00 tot 22.00 uur o.l.v. Guus Hendriks. Inlichtingen 
bij Nel van Langen tel: 072-5643112  

Vrouwen Van nu - koedIjk
Op dinsdagavond 17 nov. om 20.00 uur ontvangen we 
op verzoek van leden de heer Menno Gaastra van Cen-
trum Oosterwal. De heer Gaastra is huidarts en zal ons 
het een en ander over huidziekten vertellen. Er zal ook 
een loterij met woorden gehouden worden, waar wat 
leuke prijsjes mee te verdienen zullen zijn.  Inleg mi-
nimaal € 2,-. De opbrengst is voor Het Huidfonds. Te-
vens is er een verkoopmogelijkheid voor en door eigen 
leden. Vrouwen van Nu is een landelijke vereniging, 
die dit jaar 85 jaar bestaat en die de afgelopen decennia 
heel veel vrouwen de kans heeft gegeven, om zich te 
ontwikkelen op velerlei gebied. Er worden cursussen 
gehouden op het gebied van handwerktechnieken of 
b.v. de computer. Ook worden er regelmatig leerzame 
uitstapjes in de regio georganiseerd en hebben we di-
verse activiteiten-kringen. 

Wilt u, als vrouw, deelnemen aan een avond, dan bent 
u welkom(€ 5,00 p.p. per avond). We komen bij elkaar 
op de 3e dinsdagavond van de maand in de Rietschoot 
in Koedijk. info Trijnie Bakker Secretaris 072-5315934 / 
trijnie_bakker@online.nl

De moeite waard
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Laatste nieuws over intocht Sinterklaas
speCIale blus- en danspIeten 
naar koedIjk

Op zondag 15 november komt Sinterklaas met de 
boot naar Koedijk. Vanuit Spanje heeft de Coedij-
cker Ban het nodige extra nieuws gekregen over de 
intocht. Om ca. 13.00 uur zal Sint arriveren bij ‘De 
Gouden Engel’. .

brandweerauto

Terwijl Sint samen met de Hoofdpiet op 
het dek van de stoomboot langs Koedijk 
vaart, rijdt er een brandweerauto met 
echte brandweermannen over de dijk 
mee. Een paar Zwarte Pieten, zo 
heeft de Coedijcker Ban gehoord, 
willen graag een brandweerdiplo-
ma halen. De (jeugd)brandweer 
gaat ze helpen, maar het is nog 
maar de vraag of dat allemaal gaat 
lukken.

danspIeten

Vanaf de ‘Gouden Engel’ rijdt 
Sinterklaas met de Hoofdpiet in 
een koets naar de Rietschoot, samen 
met de Zwarte Pieten, de brandweermannen en de 
drumband. In de Rietschoot zijn er speciale danspie-
ten die samen met een dj en de kinderen zullen gaan 
dansen. In de sportzaal van de Rietschoot begint om 
14.00 uur het feest voor de jongste kinderen en daar 
zullen de leerling bluspieten ook examen moeten doen.  

toneelstuk

In de toneelzaal begint, om 14.00 uur, voor de oudere 
kinderen het toneelstuk ‘De zus van Sinterklaas’, uit-
gevoerd door toneelvereniging De Roos. In dit leuke 
toneelstuk gaat er van alles mis. 

kaartVerkoop

De voorverkoop voor het sinterklaasfeest en de toneel-
voorstelling is in speeltuin De Jeugdhoek, Schoolstraat 
12a te Koedijk op dinsdagavond 10 november en don-
derdagavond 12 november van 19.00 tot 20.00 uur. De 

toegangsprijs voor het sinterklaasfeest voor leden van 
de speeltuinvereniging bedraagt € 2,00 en voor niet-le-
den € 2,50. Ouders die het sinterklaasfeest willen bij-
wonen, dienen ook een toegangskaartje te kopen à  
€ 3,-. Vanaf maandag 9 november zijn de kaarten voor 
het sinterklaasfeest ook te koop in de Rietschoot onder 
openingstijd. Op zondag kunnen daar vanaf 13.00 uur 
ook nog kaarten gekocht worden voor het sinterklaas-
feest en de voorstelling van De Roos voor € 3,00 per 
stuk. Kinderen die graag willen optreden voor Sinter-
klaas kunnen dit aangeven tijdens de voorverkoop van 
de kaartjes of via e-mail naar: i.reus1967@gmail.com.
Website: www.speeltuindejeugdhoek.nl
Het sinterklaasfeest in Koedijk wordt mede mogelijk ge-
maakt door de Stichting ‘t Zuydoutaerlandt, Otterlo Fi-
nancieel Advies, Kinderdagverblijf Broer Konijn, EDM 
Tandartsen, Aannemingsbedrijf Ton Visser, IBK Installa-
tie en overige ondernemers in Koedijk

De moeite waard
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kennIsmaken met mozaïek
Met mozaïek kun je prachtige dingen maken. Wil je 
het eens proberen, doe dan mee met de workshop 
´kennismaken met mozaïek´ op zondag 8 november. 
Docent Beeldende Vorming Relinde Peters uit Amster-
dam, bekend van haar illustraties in het weekblad Li-
belle en Margriet, verzorgt de workshop. Zij zorgt ook 
voor alle materialen, zoals een plankje met of zonder 
spiegel, verschillende kleuren tegels, extra versieringen 
en voegsel. Locatie: Hortus Alkmaar, Berenkoog 37, 
1822 BH Alkmaar Datum: zondag 8 november van 
10.30 – 13.30 uur Maximum aantal deelnemers: 8 Meer 
informatie: www.hortusalkmaar.nl Aanmelden: info@
hortusalkmaar.nl of 072-5669639.

koedIjker Vrouwen gIlde 
Op 10 november op de ledenavond van het Koedij-
ker Vrouwen Gilde geeft natuurfotograaf de heer J. 
Smit een lezing over de Barentszregio, met verschil-
lende onderwerpen, aangevuld met een korte serie 
over het Noorderlicht. De Barentszregio is een gebied 
voornamelijk boven de poolcirkel, van de Lofoten in 
het westen tot noordwest Rusland in het oosten. Met 
behulp van schitterende fotografie, film, geluid en een 
persoonlijk verhaal vertelt hij over zijn reizen in dit 
gebied. Introducees betalen € 4,00. Het Koedijker 
Vrouwen Gilde wordt ondersteund door Stichting ’t 
Zuydoutaerlandt.

wInnaars pompoenwedstrIjd
7 oktober jongstleden hebben de deelnemers aan de 
pompoenwedstrijd hun pompoen meegenomen naar 
speeltuin De Jeugdhoek. Er zaten prachtige exempla-
ren bij en de jury had dan ook enige moeite om de 
mooiste uit te kiezen.

In de categorie “mooiste pompoen” heeft Pien gewon-
nen. In de categorie “grootste pompoen” heeft Sanna 
gewonnen en in de categorie “gewicht” was het Vic 
die de prijs mee naar huis nam. Vic kwam met het 
allerkleinste en lichtste pompoentje aan (160 gram), 
wat voor de jury op zich al een prijs waard was. Zij 
wonnen alle drie een cadeaubon van Bart Smit. Ui-
teraard gingen alle deelnemers met een prijsje en een 
ijsje naar huis. 

afsCheId
Alle activiteiten, zoals het paaseieren zoeken, het 
kampeerweekend en de pompoenenwedstrijd worden 
bedacht en uitgevoerd door de activiteitencommissie 
van de speeltuin. Helaas gaan we afscheid nemen van 
twee dames uit de AC die vele jaren meegedacht en 
mee bedacht hebben. Zij hebben ons laten weten er 
volgend jaar niet meer bij te zijn. Hierbij willen we 
Mieke Dekker en Angelique (Kiek) Besseling hartelijk 
bedanken voor hun tomeloze inzet. Uiteraard worden 
zij ook nog persoonlijk door ons bedankt. Meiden jul-
lie waren top!

Maar waar er twee gaan, zijn er ook weer nieuwe men-
sen nodig. Dit betekent dus ook dat we voor het nieu-
we seizoen op zoek zijn naar enthousiaste ouders,  

De moeite waard
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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

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

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

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars
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die met ons mee willen denken/brainstormen over 
de te organiseren activiteiten voor het nieuwe speel-
tuinseizoen in 2016. 

We vergaderen ongeveer 4 keer (tussen maart en sep-
tember) per seizoen en zorgen ervoor dat alle activitei-
ten goed verlopen. Dat doen we natuurlijk om alleen 
maar blije kindergezichtjes te zien. Heb je interesse of 
wil je gewoon een keertje mee komen kijken, luisteren 
en bedenken of het wat voor je is, aarzel dan niet om 
een e-mail te sturen naar pr@speeltuindejeugdhoek.nl. 

De volgende vergadering staat pas gepland voor begin 
maart, maar dat mag de (voor)pret niet drukken. Ook 
vaders zijn van harte welkom, een paar sterke man-
nenhanden kunnen we goed gebruiken. In de herfst-
vakantie is de speeltuin gesloten en niet meer (beperkt) 
geopend zoals voorgaande jaren. We zien jullie graag 
in het nieuwe seizoen. Tot dan! 

VerhuIzIng praktIjk Van hInte

Na vijf mooie jaren op Kanaaldijk 193A, willen wij u 
mededelen dat praktijk van Hinte gaat verhuizen! De  
woonplaats blijft hetzelfde (Koedijk/Alkmaar), het te-
lefoonnummer blijft hetzelfde, de straat blijft hetzelf-
de,alleen het huisnummer zal veranderen. 

Op  26 oktober jongstleden hebben wij onze deuren  
geopend op ons nieuwe adres, Kanaaldijk 276 te Koe-
dijk. Komt u op korte termijn niet in de praktijk maar 
bent u wel benieuwd naar ons nieuwe pand? 

Op 7 november van 13 uur tot 17 uur bent u van harte 
welkom op onze open middag.

koedIjk f1: ajax uIt....altIjd lastIg!!

Daar stonden ze danbij Sportpark De Toekomst; “Wel-
kom bij Ajax” stond er te lezen... toch wel indrukwek-
kend...... Woensdag 14 oktober stond dan ook al een 
tijdje in de drukke voetbalagenda’s van de spelertjes; 
“Uit tegen Ajax”.... alsof het niks is; toch nét even wat 
anders dan de gewone competitietegenstanders.

Alleen het omkleden is al leuk!! Luxe kleedkamers met 
rood/witte kluisjes, massagetafel, groot tactiek bord, 
luxe douches en geen kleedkamer nummers, maar na-
men van oud spelers..... toch ook weer nét even anders 
dan “kleedkamer 6 Links” met een houten bank en 
betonnen vloer......!! 

De veters worden nog even strak gestrikt en trainer 
Erik spreekt hen toe... “Geniet ervan!!”, “Lekker tik-
ken, zoals we dat kunnen!!” en “Voor elkaar blijven 
werken!!” zijn de belangrijke boodschappen die mee 
het veld in gaan.... Koedijk F1 zou echter Koedijk F1 
niet zijn als ze ook gewoon willen winnen; Ajax of 
niet.......!! Na 3x2 potjes van 15 minuten, staat Koedijk 
F1 vóór tegen de  talentvolle spelers van Ajax F2. Waar 
de spelers van Ajax vooral technisch en snel zijn, speelt 
Koedijk vanuit haar kracht, simpel tikkend en gebruik 
makend van de ruimte. In de laatste twee potjes wordt 
de voorsprong nét verspeeld en wint Ajax F2 de Twin-
games wedstrijd met een miniem verschil; 26-24!

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

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

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

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

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling
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Eerste resultaten zoektocht architect
nIeuwe laag aan kerkgesChIedenIs koedIjk
Door Rien Berends / tekeningen Jesse van Veen

‘Ik heb geprobeerd wat er al is te respecteren en een 
nieuwe laag aan de geschiedenis toe te voegen, die de 
herinnering aan de kerk en het zicht op Koedijk weer 
nieuw leven inblaast.’

Architect Jesse van Veen van de Zwarte Schuur Bergen 
en betrokken inwoner van Koedijk heeft zich na een 
bezoek aan het museum van de Historische Vereni-
ging Koedijk intensief verdiept in de mogelijkheden 
voor een completer dorpsaanzicht voor Koedijk. Met 
de komst van de molen De Gouden Engel, dankzij 
de inspanningen van de Stichting Johannes Bos, is de 
‘skyline’ van het dorp er al enorm op vooruit gegaan. 

VoorgeVel

Wat in de beleving van veel inwoners nu nog ont-
breekt, is een kerkje en dan bij voorkeur de voorgevel 
en klokkentoren. Het huidige zwarte, houten kerkje 
uit Zwitserland naast de begraafplaats ligt wat dat be-
treft te veel verscholen. Omdat het bovendien alleen 
nog maar dienst doet als aula voor een uitvaartcentrum 
en de oude kerkboerderij ‘Onze lieve Vrouwe Nood 
Gods’ al heel lang geleden door brand is verwoest, is er 
in Koedijk geen enkele plek meer voor de rust en be-
zinning die er van een kapelletje of kerkje uit kan gaan.

Op eerdere artikelen in de Coedijcker Ban over dit 

onderwerp zijn talloze reacties binnengekomen. Dat is 
uiteraard goed en welkom. Deze reacties zijn zorgvul-
dig bekeken en overwogen. Waarbij nog geen aandacht 
is geschonken aan de kosten en de medewerking van 
Uitvaartcentrum Duin. Dit omdat er eerst gekeken 
wordt naar de interesse en het eventuele enthousiasme 
voor het kerkproject.

Omdat er door diverse inwoners zowel emotionele 
als historische waarde wordt gehecht aan het huidige 
kerkgebouwtje, heeft Jesse van Veen besloten dat zo-
wel de klokkentoren als de zwarte kerk in zijn ontwerp 
blijven staan. Jesse van Veen: ‘Het is mijn bedoeling 
dat alles met een glazen tussenlid wordt verbonden. 
Zodat je door de kerkpoort onder de kerktoren door 
de zwarte kerk in loopt. Er kunnen eventueel ook trap-
pen komen om de toren te beklimmen en zo van het 
uitzicht te genieten.’ 

dorpsgezICht

Met de door hem omschreven en ook illustratief aan-
gegeven benadering van het kerkthema komt Jesse van 
Veen op een verrassende manier tegemoet aan diverse 
wensen en worden diverse zaken letterlijk en figuurlijk 
aan elkaar gekoppeld. De Zwarte Kerk blijft behou-
den en krijgt een aantrekkelijke, beeldbepalende en-
tree waarmee het dorpsgezicht van Koedijk ten gunste 
wordt beïnvloed. De ontwerpen bij dit artikel geven 
een indruk van wat de architect voor ogen heeft. Sa-
men met Jesse zijn we benieuwd naar uw reacties op 
zijn voorstellen. Waarmee we vervolgens verder aan de 
slag kunnen, omdat naast de uiterlijke presentatie zo-
als gezegd de financiële haalbaarheid onderzocht moet 
worden. En niet te vergeten het overleg met diverse 
betrokken en/of belanghebbende partijen over een 
mogelijk verdere invulling van het kerkproject..

Pro Deo
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CoedIjCkertjes

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: 
06-10338021
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148 Tel. 072-5612961
Sinterklaasdisco Zaterdag 28 november 19:00 tot 
23:00 uur  Sinterklaasdisco voor mensen met een 
beperking. Vanaf 19:00 uur gaan de deuren open 
en kan er gedanst en meegezongen worden op de 
beats van onze DJ Davidoff!  Kom en geniet van de 
heerlijk ontspannen sfeer. Iedereen is welkom entree 
is €2,- en begeleiding gratis
Wist u dat…We nog beperkt verhuurbare momen-
ten hebben voor de sportzaal… informeer naar de 
mogelijkheden: lars@rietschoot.nl of 072-5615595
Samen eten Dinsdag 24 november:. Speciale editie: 
er wordt een Georgische maaltijd voor u bereid, af-
gewisseld met Georgische muzikale voordrachten. 
U moet zich vooraf opgeven bij de Rietschoot aan 
de bar, mail: info@rietschoot.nl of telefonisch 072-
5615595 
Coedijcker Ban zoekt redacteur jeugdpagina
De Rietschoot zoekt bestuursleden (zie bladz.24)

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
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40 jaar molenaar op de greb
Dit jaar was het 40 jaar geleden dat Bart Slooten benoemd werd 
tot vrijwillig molenaar op de molen van de Grebpolder onder 
Schoorldam. De eerste twee jaar deed Bart  dat samen met Teun 
Winkel uit Schoorl. Daarna 36 jaar alleen en sinds twee jaar weer 
samen, met de jonge molenaar Jordie Nannes uit Oudkarspel.  

Toen Bart bij de molen van de Grebpolder kwam, bestond de 
molen honderd jaar en dat werd gevierd met een staatsiefoto 
van de versierde molen met op de voorgrond het toenmalige 
waterschapsbestuur, enkele andere personen die met de mo-
len te maken hadden (gehad) o.a. de laatste beroepsmolenaar 
Hein Klok, en Bart Slooten

Toen Bart 25 jaar molenaar was (en de molen 125 jaar be-
stond) werd het maken van een staatsiefoto herhaald, nu ui-
teraard met een ander waterschapsbestuur en andere personen 
Bij zijn 40-jarig jubileum gebeurde dat wederom. (Zie foto) 
Ook nu was het waterschapsbestuur goed vertegenwoordigd 
door onder andere Dijkgraaf Luc Kohsiek en Hoogheemraad 
Rob Veenman. Bart hoopt de molen nog lang te kunnen blij-
ven bedienen.

Jubileum
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Ondernemer van de maand
Debbie Hendriks: ‘Begin volgend jaar terug naar de Kompasweg’

salon debohra
Door Rien Berends

‘Schoonheidsspecialisme is net als voet- en huidverzorging een prachtig beroep waarin je je kunt blijven 
ontwikkelen en specialiseren.’

Debbie Hendriks is 21 jaar actief als schoonheidsspeci-
aliste, waarvan ruim 15 jaar in Koedijk. De enthousias-
te, drijvende kracht achter Salon Debohra volgde in al 
die jaren talloze opleidingen en is onder andere gespe-
cialiseerd in medische pedicure, permanente make-up, 
elektrisch- en laser ontharen en acne behandelingen. 
‘Elk jaar volg ik tot nu toe een cursus of opleiding. 
Op twee jaar na, namelijk de jaren dat mijn kinderen 
zijn geboren. Ik wil en ga me nu meer verdiepen in  
huidverbetering.’

texel

Geboren en getogen op Texel verhuisde Debbie op 
18-jarige leeftijd naar het ‘vaste’ land om in Haarlem 

een opleiding schoonheidsspecialiste en pedicure te 
gaan volgen, inclusief de verplichte cursus voor het be-
halen van het ondernemersdiploma. ‘Na drie jaar had 
ik de opleidingen afgerond, de benodigde diploma’s 
behaald en ben ik verhuisd naar Alkmaar Noord. Ik 
ben toen in loondienst gaan werken en één dag als zelf-
standige, thuis op zolder aan de Kompasweg. Dat was 
in 1994. In de jaren er na heb ik het werken in loon-
dienst afgebouwd om na zo’n vijf jaar als zelfstandige 
met Salon Debohra verder te gaan. Debohra is mijn 
doopnaam die inderdaad op een bijzondere manier is 
geschreven.’ Omdat de werkruimte op zolder voor een 
gestaag groeiende schoonheidssalon en pedicure op 
den duur te klein werd, kwam het goed uit dat Debbie 
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in 1999 een advertentie zag staan waarin een werkloca-
tie in Koedijk te huur werd aangeboden. ‘Dat was op 
31 december 1999. Ik heb toen meteen gebeld en een 
afspraak gemaakt. De overgang was enorm. Van een 
kleine zolder naar oppervlakte van 200 m2. Omdat 
ook een acupuncturist belangstelling had, zijn we om 
tafel gaan zitten en hebben we samen de ruimte ge-
huurd. Ik ben er met een leerling, die al bij me werkte, 
aan de slag gegaan. Omdat de Kompasweg zich bijna 
in Koedijk bevindt, verhuisde mijn klantenbestand 
zonder problemen mee.

VrIendelIjkheId

Uiteraard bevonden zich onder de nieuwe klanten ook 
de nodige Koedijkers. ‘Dat vind ik nog steeds geweldig 
leuk. Omdat ik in het begin nog niet goed wist welke 
straten er precies tot Koedijk behoorden, sloeg ik af 
en toe de plank mis. Vroeg ik of ze in Alkmaar woon-
den. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. On-
danks die beginnersfoutjes heb ik een heel goed con-
tact met mijn klanten in Koedijk. Ik kom zelf van een 
waddeneiland dus dat dorpsgevoel van ons-kent-ons 
en alles wat daar bij komt kijken is me niet vreemd. 
Vind ik gewoon heel erg leuk. Koedijkers zijn gewoon 
trots op hun mooie dorp. Dat vind ik heel mooi om te 
ervaren. Overigens komen mijn klanten uit heel veel 
andere plaatsen in de regio. Die groei komt voorna-
melijk door de mond-op-mond reclame. Mijn vak is 
een mensenvak en dan is het heel belangrijk hoe de 
sfeer, de vriendelijkheid, de ontvangst door de klanten 
worden ervaren. Als die goed zijn dan heeft dat een 
gunstige uitwerking naar buiten toe.’ 

kapsalon

Omdat de acupuncturist elders aan de slag ging, kwam 
er acht jaar geleden ruimte vrij voor een kapsalon. ‘We 
werken hier nu met zijn drieën. Naast mij zijn dat de 
kapster Sandra Mooij en Mirella de Vries, die net als ik 
schoonheidsspecialiste en pedicure is. Daarnaast geef 
ik anderhalve dag in de week   theorie- en praktijkles 
in Heerhugowaard. Daar stellen de cursisten mij ook 
de vraag hoe de ontwikkelingen zijn op de markt 
van schoonheidssalons. Want er zijn er inderdaad 
best veel. Die hebben hun eigen klantenkring en 
dus bestaansrecht. Mensen hebben steeds vaker 
meer over voor zichzelf, zeker als het gaat om de 
voeten en de huid. En als je je werk goed doet 

op een klantvriendelijke manier, dan bouw je vanzelf 
een vaste klantenkring op.’

eInde

Salon Debohra is inmiddels la weer vijftien jaar een 
begrip in Koedijk. Toch gaat daar binnen afzienba-
re tijd een einde aan komen. ‘Dat klopt. We hebben 
de huur per 31 december opgezegd en gaan alle drie 
als kleine zelfstandigen verder. Er wordt op dit mo-
ment een kleinere praktijkruimte naast ons huis aan 
de Kompasweg gebouwd waar ik begin volgend jaar 
alleen verder ga. Ik keer dus inderdaad terug naar de 
plek waar het allemaal begon. De belangrijkste reden is 
dat ik meer tijd voor mijn gezin en familie wil hebben 
en vaker bij ze in de buurt wil zijn. Het is een bewuste 
keuze waar ik volledig achter sta. Een beslissing die ik 
in goed overleg met Sandra en Mirella heb kunnen en 
mogen nemen. En wat ruim vijftien jaar geleden gold, 
geldt nu opnieuw. De Kompasweg en Koedijk liggen 
dicht bij elkaar. Dat is voor de klantenkring best pret-
tig.’   

Ondernemer van de maand Kompasweg
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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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Een set maar toch verschillend

twee tafelmessen
Jacob de Maijer (inventarisatie commissie)

De Historische Vereniging Koedijk is onder andere in het bezit van een paar oude tafelmessen. Oud wil 
zeggen, één van 1810 en één van 1829. Ze lijken het zelfde, maar als je goed kijkt zie je verschillen. Het is 
waarschijnlijk wel heel lang een set geweest. 

Ik ben met deze messen naar de archeologische dienst 
gegaan waar Peter Bitter en  Rob Roedema zich over de 
messen hebben gebogen en me gewezen op de dingen 
op de heften die van belang zijn. Zo staan er in de 
heften zilver merken die ons leren dat het zilver van 
het 2e gehalte is. Dat is een leeuw met een 2 er onder. 
Er  staan ook jaarletters in: te weten een U voor 1829 
en een a voor 1810. Er staat ook een jachthoorn aan een 

draad op, wat wil zeggen dat ze in Hoorn zijn gemaakt. 
Verder de letters GR waarvan ik de betekenis niet ken, 
maar wat mogelijk iets zegt over  wie ze heeft gemaakt. 
De heften zijn versierd met afbeeldingen die bij beide 
messen gelijk zijn. Aan de ene kant staat het symbool 
voor geloof, hoop en liefde en aan de andere kant een 
figuur met een zeis en een doodshoofd onder de arm, 
de dood voorstellende. Waarschijnlijk, aldus Roede-
ma, is het een huwelijksgeschenk geweest. Vandaar de 
dood: “tot de dood ons scheidt”. 

De lemmeten zijn van staal en de aangesmede door-
nen, die in het heft zitten, zijn behoorlijk verroest, wat 
heel jammer is. De messcheden zijn van roggenhuid en 
met zilverbeslag versiert. Dit zilver is niet voorzien van 
zilvermerken. Toen Bert Butter en ik aan de inventari-
satie van de voorwerpen uit het bezit van de vereniging 
begonnen, waren deze messen al aanwezig. Tot nog toe 
weten we de herkomst niet. Mocht u toevallig weten 
hoe dat zit dan willen we dat heel graag weten. Bel of 
Mail dan even 072 5615882 jbdemaijer@live.nl

Historische Vereniging
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‘Doe de boom voor een boom’
Yoga eVenement Voor natuurmonumenten

Draag jij de natuur een warm hart toe? Doe dan mee met de yogales voor Natuurmonumenten op zaterdag 
7 november van 10.00 tot 12.00 uur in de Rietschoot.

Drie enthousiaste yogadocenten geven op deze dag les 
tijdens het yoga-evenement ‘Doe de boom voor een 
boom’. De opbrengst gaat naar Natuurmonumenten, 
als bijdrage voor het project ‘Parkbos de Haar’. Op een 
nu nog kale vlakte op Landgoed Haarzuilens, vlakbij 
de stad Utrecht, worden tijdens de feestelijke Boom-
plantdagen begin november 70.000 bomen geplant. 
Een heel nieuw groot bos! 

De drie docentes – Rianne Berends, Larissa Kerkhof 
en Sonja Touw verzorgen ieder een deel van de les met 
elk een eigen yogastijl. Er is plaats voor maximaal 40 
deelnemers. 
Initiatiefneemster Erica van Stralen: ‘De les is geschikt 
voor iedereen, dus ook als je geen ervaring hebt met 
yoga. Het wordt een prettige, speelse les waarbij ook 
de gevorderde yogabeoefenaars verrast zullen worden. 
En natuurlijk komt ook de oefening ‘de boom’ aan 
bod! Yoga voor het goede doel. Natuur voor nu en in 
de toekomst.’ 
De ontvangst in de Rietschoot is om 09.30 uur met 
koffie en thee. Deelnamekosten zijn € 20 per persoon. 
De opbrengst komt ten goede aan Natuurmonumen-
ten.
Er zijn kleedruimtes aanwezig. Neem een (yoga) matje 
mee. Wanneer je geen matje hebt, kun je dit aangeven 
bij de inschrijving. Dan wordt er één geregeld. Wan-
neer de betaling binnen is, wordt de inschrijving defi-
nitief. Neem wat extra kleingeld mee voor de loterij. 
Er zijn mooie prijzen te winnen.

Aanmelden voor dit bijzondere yoga evenement kan 
door een mail te sturen naar stralen@live.nl. Dan ont-
vang je een bericht met alle informatie.

klaVerjassen
Op zondag 15 november  en op zondag 29 november 
klaverjassen in De Rietschoot van 13.30 - 17.00 uur

wIst u dat…
We nog beperkt verhuurbare momenten hebben voor 
de sportzaal… informeer naar de mogelijkheden: 
lars@rietschoot.nl of 072-5615595

sInterklaasdIsCo
Zaterdag 28 november 19:00 tot 23:00 uur  Sinterklaas-
disco voor mensen met een beperking. Vanaf 19:00 uur 
gaan de deuren open en kan er gedanst en meegezon-
gen worden op de beats van onze DJ Davidoff!  Kom 
en geniet van de heerlijk ontspannen sfeer. Iedereen is 
welkom entree is €2,- en begeleiding gratis

samen eten.
Dinsdag 10 november: aanvang 18.00 uur Een drie-
gangenmenu voor slechts € 7,50. Menu Vooraf: uien-
soep Hoofdgerecht: boerenkool met worst,Toetje: vla

Dinsdag 24 november:. Speciale editie: er wordt een 
Georgische maaltijd voor u bereid, afgewisseld met 
Georgische muzikale voordrachten. 
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Menu: Vooraf: Champignonsoep, wortelsalade, spina-
ziesalade, rode bietensalade, stokbrood, Hoofdgerecht: 
Tolma: gehakt met rijst en prei gerold in spitskool, 
Toetje: Griekse yoghurt met gedroogde cranberry en 
saus.  U moet zich vooraf opgeven bij de Rietschoot 
aan de bar, mail: info@rietschoot.nl of telefonisch 
072-56155

IntoCht sInt nIColaas
Zondag 15 november, om 13:30 zaal open aanvang 
14:00 Sint feest Kaartverkoop in speeltuin de Jeugd-
hoek op 10 en 12 november tussen 19:00 en 20:00 uur.  
Extra dit jaar is de verkoop bij de Rietschoot vanaf 
maandag 09 november tot zondag 15 november zijn. 
Toneelvereniging de Roos speelt het sinterklaas stuk in 
de toneelzaal. En voor de jongsten in de sportzaal Sint 
met Pieten (zie bladzijde 10)

wIntermarkt
Zondag 22 november Leuke en gezellige wintermarkt 
met een gevarieerd aanbod kunst, zolderspulletjes, 
leuke cadeautjes voor de feestdagen. Veel creatieve 
uitingen zijn te zien en hier en daar zelf te doen bij 
de diverse marktkramen. Toegang is gratis. Wilt u een 
kraam huren informeer naar de mogelijkheden info@
rietschoot.nl of 072-5615595. Er is nog een beperkt 
aantal kramen beschikbaar.

klusCafé
Zaterdag 14 november van 14.00 - 16.00 uur. Geef uw 
kapotte apparaat een tweede leven met behulp van de 
klussers van het kluscafé. Kom langs met uw kapotte 
apparaten, fietsen, kleine meubels, speelgoed, kleding, 
etc. Wie weet kan het nog gemaakt worden, weggooi-
en 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.

dansorkest Con CantIno
Onder muzikale leiding van Bart 
van der Veen staat op zondag 8 
november een dansorkest in de 
Rietschoot tijdens het Koedijks 
Cult’uurtje Con Cantino is een 
dansorkest uit Alkmaar en brengt 
nostalgische muziek. Deze middag is het thema: “All 
you need is love”. Con Cantino brengt een programma 
met muziek uit de jaren 50 en 60. Het orkest is in 1974 
opgericht en bestaat nu 41 jaar. Het orkest bestaat uit 12 
muzikanten en Bart van der Veen is de man die de num-
mers aan elkaar praat. De zaal gaat om 14.30 uur open. 
Het optreden van Con Cartino begint om 15.00 uur 
De toegang is € 2,50  Bus 2, 3 & 4 stoppen achter de 
Rietschoot. Het Cult’uurtje is een werkgroep van de 
Stichting Zuydoutaerlandt. 

Er is altijd iets leuks te vinden op de Wintermarkt
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Bewonersonderneming De Rietschoot is een wijkgerichte 
organisatie, door bewoners gestuurd, die zich richt op de 
instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de 
economie van de wijk.

Bewonersonderneming De Rietschoot bouwt aan 
de toekomst en is op zoek naar nieuwe bestuursleden

Ben jij
maatschappelijk

betrokken?
Solliciteer

dan naar een
van de functies

Vacatures Bewonersonderneming De Rietschoot
Bestuurslid Public Relations 
 

Bestuurslid Personeelszaken 

Er gebeurt veel bij de bewonersonderneming, het 
bestuurslid PR draagt zorg voor duidelijke communica-
tie met de wijkbewoners.
De Rietschoot heeft 17 medewerkers in loondienst. 
Goed en deskundig personeelsbeleid is heel belangrijk

Bestuurslid WMO Zorg en Welzijn worden steeds meer op wijkniveau 
geregeld. Als bestuurslid WMO heb je o.a. contact met
zorginstellingen en met de gemeente Alkmaar 

Het huis van de wijk
Ontmoetingscentrum De Rietschoot valt 
onder de bestuurlijke verantwoording van 
het bestuur van de bewonersonderneming. 
Het gebouw (het huis van de wijk) biedt 
onderdak aan tal van verenigingen en 
clubs. De Rietschoot is er voor iedereen 
ongeacht geloof, ras, geslacht of sexuele 
geaardheid.

Veranderingen vragen om een frisse kijk
De maatschappij is behoorlijk in beweging. Er 
verandert veel, de burger krijgt steeds meer 
invloed op zijn omgeving. Het is belangrijk een 
wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een 
prettig leefklimaat van je eigen wijk. Heb je een 
frisse kijk op hoe je onze wijk kunt verbeteren, 
aarzel niet, solliciteer en kom het bestuur verster-
ken!

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op met Hans Petit en stuur 
een bericht naar h.petit@rietschoot.nl. Hij kan je meer over deze functies vertellen. 
Bellen kan ook via telefoon 06-83114470.
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Uitstel is geen afstel
energIebeurs uItgesteld 
De onderhandelingen met het management van André Kuipers waren in een redelijk vergevorderd sta-
dium. Helaas heeft André op de geplande datum (28 november) verplichtingen in  het buitenland.  De 
organisatoren hebben daarom besloten de start van het energieproject uit te stellen.

De start van het energie project wordt verplaatst naar 
januari/februari volgend jaar. De organisatoren zijn 
van mening dat, als André Kuipers naar Koedijk komt, 
dat het project een stevige duw in de rug zal geven.  
Nadat bekend werd dat André op de 28e november 
was verhinderd, is er gezocht naar een geschikte ver-
vanger. Een spreker die voor iedereen interessant is. 
Die sprekers zijn er beslist, maar op heel korte termijn 
bleek de keuze niet makkelijk  

In overleg met het management van Kuipers wordt nu 
gezocht naar een alternatieve datum. Mocht dat niet 
lukken dan is er voldoende tijd om een plaatsvervan-
gervoor André Kuipers te vinden

bestuurswIsselIng
Na bijna 25 jaar (met een onderbreking van een paar 
jaar) stopt Hans Petit per 1 januari 2016 als voorzitter 
van bewonersonderneming(BO)De Rietschoot. Petit 
is van mening dat 
het voor de ont-
wikkeling van de 
BO goed is als ie-
mand anders het 
voortouw neemt. 
Nieuwe inzich-
ten kunnen een 
bijdrage leveren 
aan noodzakelij-
ke veranderingen. 
In de CB van de-
cember leest u er 
meer over.

Bewonersonderneming

André Kuipers kan op 28 -11 niet naar Koedijk komen

sChermer en graft de rIjp
De bewonersondernemingen uit Alkmaar en de ver-
schillende dorpskernen van Schermer en Graft De 
Rijp hebben op 16-10,onder het toeziend oog van Bur-
gemeester Bruinooge en Wethouder v.d. Ven , kennis 
met elkaar gemaakt zoals het goede buren betaamt. 
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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 9,95 INCL. BTW
 MET GRATIS WINTERRUITENSPROEIERVLOEISTOF –30 C 

EN GRATIS 1 JAARKALENDER 2016

* maximaal 4 liter motorolie, exclusief olie�lter
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gondelVaart 
loterIj

Gefeliciteerd met uw 
prijs.  De prijzen worden 
thuisbezorgd. Druk en 
zetfouten voorbehou-
den. 

29 Koekpot 1772
30 Fotolijst ‘Home’ 1311
31 Opberger goudkleur 808
32 Fleecheplaid bordeauxrood 3615
33 Vogel waterbakje 443
34 Cornelis Jetses puzzel 4561
35 Opvouwbare kruk 4150
36 Schuttinghanger ‘Koe’ 4680
37 Ansichtkaart ‘kleuren volwassenen’ 5500
38 Rugzak ‘Postbag’ 1850
39 Dyamische flessendop 4976
40 Kneipp doucheset 3437
41 Aqualicious waterflessen 1581
42 Fietsverlichting 5402
43 Kleurkaarten voor volwassenen 4732
44 Drinkbekerset 72
45 Rekje met haken 4087
46 Toilettas ‘Post’ 5252
47 Graspoppetjes 4099
48 Voorraadbus 5087
49 Geurbrander 2743
50 Stompkaars 767
51 Beeld ‘Kat’ 5249
52 Weleda-set 43
53 Gelukzalig neutje 5481
54 Blauwe waterkan 1864
55 Beautysetje 1488
56 Nachtlamp 505
57 Magneet memohanger 2564
58 Verjaarskalender ‘kleuren volw.’’ 2662
59 Kleurboek om te versturen 416
60 Buitenlampje ‘Papegaai’ 1889
61 Paracord 4780
62 Autoparfum 5373
63 Deurstopper Uil 3471
64 Opvouwbare tas 2607
65 Thee-aapje 2167

Prijs: Omschrijving: Lot
1 Sporthorloge ‘Polar’ 4991
2 Fotoshoot van All Memories fotografie 723
3 Pizzarette 4000
4 Flielandsch knikker’n 340
5 Vaas met macramé 4102
6 Waxinelichthouder ‘Bloem’ 4414
7 Kistje tulpenbollen 4699
8 Letterbak huis 1467
9 Hoge houten kandelaar 3024
10 Hand/voetverzorgingsset 192
11 Dienblad met karaf 818
12 Windlicht ‘Touw’ 2005
13 Kneipp verwenmoment 2204
14 Koffiezetapparaat 427
15 Weekplanner 2796
16 Waxinelichthouder van fietsband 5003
17 Koperen hart 2731
18 Vaas/kandelaar 2164
19 Japanse eetset 3814
20 Candela 4104
21 Letterbak Vlinder 2255
22 Zinken bloembak 1078
23 Regenponcho 5400
24 Boomerang 1600
25 Set houten huisjes 3182
26 Koperkleurige schaal 2524
27 Kruidenmolens 23
28 Windlicht ‘Carpe diem’ 661
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Het land winterklaar maken
loonploegbedrIjf jan oosterman
Door Jacob de Maijer – Historische Vereniging

Een heel oude foto van een loonploegbedrijf. In de huidige tijd een bijna onbegrijpelijke bezigheid, maar vroeger 
was dit de enige manier om het land te bewerken en “winterklaar” te maken. In de wintermaanden werd dit 
gedaan, liefst vóór de vorst inviel. Kleine percelen werden met de graaf omgespit. Een graaf is een driehoekige 
spade, zoals wij er een aantal in het museum hebben. Het met de hand omspitten gebeurde ook op de kopeinden 
van de akker. 

Het loonploegbedrijf was gevestigd op wat nu Kanaaldijk nummer 1 is. Er waren meer van dit soort bedrijven, 
ook Kees Spaan deed dit. Mijn vader, Piet de Maijer, heeft daar als kind van 12 jaar zijn eerste baan gekregen. Nu 
heet dat kinderarbeid. Hij vertelde vol trots aan mij, dat hij die baan op zijn 12e verjaardag als cadeautje kreeg, 
samen met een rode zakdoek, een pijp en een pakje tabak. Hij ging op die leeftijd met de schuit mee. Samen met 
twee paarden en een ploeg het Geestmerambacht in om te loonploegen voor Kees Spaan. De plaats waar deze 
foto is genomen, lijkt mij achter het Noordeinde van Koedijk, in de buurt van wat vroeger vóór de verkaveling 
“Het Vlasgat” was. Wie denkt te weten waar het precies is, graag even bellen naar 072 5615882 of een mailtje naar 
jbdemaijer@live.nl

Nostalkiek
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Struikelstenen in Alkmaar

herdenken
Door Hans Faddegon

Zoals u in de Coedijcker Ban van oktober kunt lezen, worden begin november in Alkmaar de eerste Stol-
persteine geplaatst. Het is de Duitse naam voor struikelstenen. Natuurlijk niet om letterlijk over te struike-
len, maar om de aandacht te trekken. Aandacht voor de dramatische geschiedenis van de moord op onge-
veer zes miljoen Joods-Europese burgers door de Nazi’s, het bizarre dieptepunt van het meer dan duizend 
jaar antisemitisme in Europa. Met als uiteindelijk gevolg de vestiging van de Joodse vluchtstaat Israël in 
1948, ondersteund door de Verenigde Naties. Een staat die tot op de dag van vandaag wordt aangevallen, 
en nog steeds weinig begrip of steun uit Europa ontvangt.

Begin november is de tijd van Halloween, Allerheili-
gen en Allerzielen. Historisch zijn het de momenten 
van aandacht voor en het herdenken van religieuze 
martelaren. Dit jaar valt het extra op. Op 2 november, 
toevallig de dag van Allerzielen, worden de Stolperstei-

ne geplaatst bij de oorspronkelijke woningen van de 
vermoorde Joods-Alkmaarse inwoners. Veel  ouderen 
die de oorlog meemaakten, herinneren zich deze me-
deburgers. U kunt hier extra informatie over vinden 
op de website: www.stolpersteine-alkmaar.nl 

Cultuur

Een snoepje, of ik haal een streek uit (Trick or treat)
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Het is de moeite waard om stil te staan bij deze her-
denkingen en ook bij de struikelstenen.

halloween

De eerste herdenking heet Halloween op de avond van 
31 oktober. Halloween, oorspronkelijk een Keltisch 
feest, werd gevierd als de schapen voor de winter op 
stal moesten gaan en de laatste oogst was binnenge-
haald. Het was op de vooravond van het Nieuwjaar 
van de Druïden en men ging er dan vanuit dat de 
zielen van de gestorvenen hun oude woningen op die 
avond bezochten. Een tikje spookachtig, en zo spoken 
de kinderen tegenwoordig in de Engelstalige landen 
met de Jack-o-latern, de holle pompoen met een bran-
dende kaars erin, langs de huizen. Roepend: Trick-or-
treat! Een snoepje, of ik haal een streek uit! Halloween 
is een verbastering van Eve of All Hallows, of All Saints 
Eve. Vertaald: Allerheiligenavond.

Op 2 november, toevallig de dag van Aller-
zielen, worden de Stolpersteine geplaatst 
bij de oorspronkelijke woningen van de 
vermoorde Joods-Alkmaarse inwoners.

allerheIlIgen

De tweede herdenking heet Allerheiligen. Op 1 no-
vember. Deze dag werd oorspronkelijke ingesteld voor 
mensen die de marteldood waren gestorven vanwege 
hun geloof. Het ging toen om Christenen in de tijd 
van de Romeinse keizer Diocletianus. 

In de loop der tijd verbond de kerk veel kerkelijke fees-
ten met niet-kerkelijke feesten. Meestal om deze laat-
ste zonder veel ophef geleidelijk te laten verdwijnen. 
Maar ook om aan te sluiten bij de heersende gebrui-
ken. Carnaval is daar een goed voorbeeld van.

In de zevende eeuw voerde Paus Bonifatius de Aller-
martelarendag in. Het was een dag om alle door de Ro-
meinen gedode gelovigen te gedenken. Dit vond plaats 
in het bekende Pantheon te Rome. Dit gebouw wordt 
nu gebruikt als basiliek en draagt de naam: Sancta Ma-
ria ad Martyres. Herkent u het woord martyres?

Ten slotte breidde Paus Gregorius IV in de negende 
eeuw het gebeuren uit tot gedenkdag voor alle heili-
gen. In de Middeleeuwen ontstond daarbij het gebruik 

om ’s nachts naar het kerkhof te gaan en een kaars of 
lantaarn te branden bij het graf van een geliefde. Men 
ging ervan uit dat het lichtje de gestorven zielen zou 
helpen bij het vinden van de weg naar de hemel.

allerzIelen

Maar de ontwikkeling gaat verder naar de derde her-
denking. In de zestiende eeuw werd op 2 november 
ook een officiële kerkelijke (Rooms-katholieke) her-
denkingsdag voor álle overledenen ingesteld: Allerzie-
len. Op die dag bezoeken velen traditioneel de graven 
van hun dierbaren en onderhouden die. Alle heiligen, 
alle zielen. De kerk wijst hiermee op de sterfelijkheid 
en het levensoordeel. Meestal met het voorbeeld van 
hen die hun leven offerden voor hun geloof.

stolpersteIn

En nu treedt hier de vierde herinnering op de voor-
grond: Het besef dat onze medeburgers met een joods 
religieuze achtergrond óók vermoord werden. Deze 
eerste novemberdagen zijn bij uitstek geschikt voor 
een Stolperstein voor ons eigen Koedijkse herdenken. 
Want hier hebben waarschijnlijk ook Joodse mensen 
gewoond. 

Cultuur
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Minstreel en Sfeermens, de passie van een muzikant.

paulus VIs
Door Rob Westhof

Een prettig gesprek met een Koedijker de heer Paulus Vis. Minstreel en sfeermens staat er op zijn website. 
Paulus woont, zoals hij zelf zegt, met de voordeur in Alkmaar en met de achterdeur in Koedijk. Iemand die 
van zijn hobby zijn beroep heeft weten te maken en dit zal blijven doen zolang als hij dit kan.

Paulus is dit jaar 50 jaar musicus en maakt heerlijke 
luistermuziek op verschillende blokfluiten. Muziek die 
je pakt en het is muziek gespeeld op een blokfluit zoals 
u niet eerder hebt gehoord. 

‘Het gevoel voor muziek werd tijdens zijn jeugd 
in Blokker waar hij geboren en getogen is door zijn 
ouders, die beide in het onderwijs werkten, met de 
spreekwoordelijke paplepel ingegeven. Er werd door 
mijn ouders veel op piano en harmonium gespeeld, 
klassiek uiteraard maar ik vond het als kind prachtig.’ 
‘In mijn tiener jaren speelde ik in een plaatselijk band-
je the Beatboys en later in JigSaw. Speelde daar toen 

de basgitaar. Was een leuke periode zo in de Shadow 
tijd begin jaren ‘60 vlak voordat de Beatles bekend zijn 
geworden. We konden toen nog geen noot lezen maar 
luisterden veel naar top 40 hits die we dan na speelden. 
Zelfs nog een top veertig hitje gehad met JigSaw, Japie 
ligt te dutten, die veel gedraaid is, ja hoe kan het ook 
anders, door Joost den Draaier bij Veronica. Hoogste 
notering een 28e plaats! Geweldig toch? We hadden 
ook een manager: Ben Essing. Deze man is bekend ge-
worden omdat hij de Beatles naar de veilinghallen op 
hoop van Zege in Blokker heeft gehaald. Veel optre-
dens gehad van Groningen tot Maastricht. Toch kon 
ik niet alleen van deze optredens rondkomen dus ik 

Met hart en ziel
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heb in die periode meerder werkgevers gehad, bij het 
toenmalige GAK, V&D en Raad van Arbeid op de 
Nieuwlander Singel en het Noord Hollands dagblad. 
Later is deze band doorgegroeid naar de band Gamma 
zo rond 1971.’

‘De LP Aurora Borealis is wel een van de grootste suc-
cessen die we met Gamma hebben kunnen realiseren. 
In Gamma heb ik samen gespeeld met o.a. Martin 
Zand Scholten die toen ook al bassist was bij Hans 
Dulfer de saxofonist. Ook veel succes in België gehad 
met Gamma. Radio Vlaanderen internationaal heeft 
wel 5 jaar een stuk van mij, Walking, gebruikt als her-
kenningsmelodie. Ik heb veel radio en TV werk ge-
daan o.a hebben we gespeeld in AVRO’s service salon 
en een programma dat de zevende dag heette. Voor de 
NCRV hebben we rond 1980 de muziek verzorgd bij 
een documentaire die het Noorderlicht heet. Dit was 
een 7-delige docu die over het leven van de Eskimo’s 
ging. In het programma van Hans van Willegenburg, 
van twaalf tot twee, speelde ik met Gamma waarvoor 
ik eigen muziek componeerde. Dit werd voor mij een 
springplank en muzikale spreekbuis. Het waren veel 
composities met swingende en verstilde blokfluitgelui-
den.’ Gamma in contrast optima forma.

‘Ik heb mijn studie in 1979 afgerond aan 
het Sweelinck conservatorium in Amster-
dam’

Recent heb ik een interview gehad en optreden bij 
RTV NH onder het item kunst en cultuur. Inmiddels 
heb hier veel leuke reacties op gekregen. ‘Op latere 
leeftijd ben ik gaan studeren aan het MPA in Alkmaar 
en heb mijn studie in 1979 afgerond aan het Sweelinck 
conservatorium in Amsterdam. Daarna ben ik les gaan 
geven op muziekscholen in Alkmaar heet nu Artian-
ce en in Heerhugowaard op Dijk en Waard nu Cool. 
Het zelf kunnen bespelen van een instrument kan zo’n 
goed gevoel en plezier geven in je leven. Helaas ‘ver-
schraalt’ het muziek onderwijs net zoals het vak licha-
melijke opvoeding tegenwoordig op de basis scholen. 
De politiek moet meer nota nemen over onze kunst en 
cultuur in Nederland.’

oase Van rust.
‘Daarnaast bij mijn optredens wil ik : het andere ge-

luid van de blokfluit aan het publiek laten horen. In 
mijn optredens wil ik muziekstijlen verbinden, klank-
schalen gecombineerd met barokke blokfluitmuziek 
zoals ik in mijn laatste concert heb gedaan. Geïmpro-
viseerde muziek waar ik affiniteit mee heb maar tevens 
een beeldende beleving van de schoonheid op een an-
dere manier gebracht kortom het andere geluid van de 
blokfluit.’

blokfluItstYlIst

‘Ik speel nu ook regelmatig op galeries in Frankrijk 
omgeving Nancy. Vooraf aan de opening geef ik een 
concert van ongeveer 25 minuten. Ook in Nederland 
doe ik dit. Voordat de expositie geopend wordt houd 
ik voor het publiek een klassieke en jazzy improvisatie. 
Laatst heb ik twee dichters begeleid in het Kruithuisje 
op het Clarissen bolwerk. Het begeleiden in dit geval 
van anderen vind ik ook heel prettig om te doen. ‘Het 
laatste concert waar ik zelf geweest ben was van Frans 
Brüggen in het concertgebouw te Amsterdam Waar hij 
zijn orkest van de 18e eeuw dirigeerde. Zeer inspire-
rend en prachtig om te horen.

Het imago van de blokfluit wordt vaak van tafel ge-
veegd maar je zou dit eens goed moeten beluisteren. 

Met hart en ziel
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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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Dan ga je het instrument in een heel ander daglicht 
plaatsen. Het is dus beslist voor mij geen saai instru-
ment. Op één van mijn laatste Cd’s tot nu toe speel 
ik bijvoorbeeld samen met een Indiaanse Tanpura. De 
improvisatie in combinatie met dit snaarinstrument 
geeft heerlijk poëtisch werk dat ik Walking in Silen-
ce heb genoemd. Ik heb er van genoten toen we dit 
gemaakt hebben. De muziek van deze CD wordt life 
door mij uitgevoerd in theater Cool ( kunst en cul-
tuur) te Heerhugowaard op 21 januari 2016 te begin-
nen om 20.15u.

‘Mijn eigen composities spelen met begelei-
ding van harmonie of een fanfare lijkt mij 
ook een grote uitdaging voor de nabije toe-
komst.’

Het verbinden van muziek disciplines, crossovers met 
een mooi woord, dat is wat mij altijd zal blijven boeien 
om te doen. Alle muziek is voor mij interessant als het 
mij artistiek wat te zeggen heeft. Al die stijlen geven 
mij inspiratie voor mijn muzikaal functioneren.’ ‘Mijn 
eigen composities spelen met begeleiding van harmo-
nie of een fanfare lijkt mij een grote uitdaging voor de 
nabije toekomst.  

Binnenkort kunt Paulus Vis, dicht bij huis , life horen 
spelen. Paulus Vis speelt samen met Bert van Baar con-
certen met de titel ‘Fluiten en Snaren.’ op donderdag 
19 11 a.s. in de Bibliotheek van Schagen (oude Raad-
huis) aanvang 20.15 u. Het tweede concert is op zondag 
28-2-2016 in onze eigen Rietschoot aanvang 15.00 u.

Met hart en ziel
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Zorg thuis voor een harmonieuze, prikkelarme omgeving

labels (deel 2)
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Vorige maand kwamen de diverse gedragsstoornissen bij kinderen en de mogelijke oorzaken ervan aan 
de orde. Ik ging daarbij met name in op de veranderende leef- en leeromstandigheden van kinderen in de 
moderne maatschappij. Hieronder het vervolg op dit thema.

Een steeds groter wordende groep van kinderen en vol-
wassenen is hooggevoelig. Zij reageren meer dan ande-
ren op prikkels van buitenaf. Prikkels op zintuiglijk, 
lichamelijk en mentaal/emotioneel gebied. 

Komen al deze verschijnselen, zoals bijvoorbeeld ook 
de eerder beschreven gedragsstoornissen, tegenwoor-
dig vaker voor dan vroeger of werd het vroeger niet 

onderkend? Mijn indruk is dat beide waar zijn, maar 
dat tegenwoordig veel meer kinderen op de een of an-
dere manier uit balans zijn. Of ze nou wel of niet een 
label opgeplakt hebben gekregen. 

erfelIjkheId

Zijn daar oorzakelijke factoren voor aan te wijzen? Ja 
heel veel. Maar er moet meer onderzoek plaatsvinden. 

Gezondheid

Borstvoeding is de beste voeding die er is voor de baby. 
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Er is namelijk sprake van een complex aan factoren. 
Zoals erfelijkheid. Vooral bij autistisch spectrum 
stoornissen zie je dat die mede erfelijk bepaald zijn. 
De gezondheid van het nageslacht wordt in belangrij-
ke mate bepaald door de gezondheid van de ouders. 
Zij zijn het uitgangsmateriaal voor hun kinderen. Fac-
toren voor de conceptie en geboorte en de stralingsbe-
lasting van de geslachtscellen van de ouders. Denk aan 
UMTS, WIFI en andere stralingen. Ze hebben een 
negatief effect op de vitaliteit van de geslachtscellen en 
de groeiende vrucht. 

medICIjngebruIk

Medicijngebruik, inclusief pilgebruik, door vader en 
moeder. Zowel vóór als tijdens de conceptie, maar ook 
tijdens zwangerschap en bevalling. Overmatig alcohol-
gebruik heeft een sterk negatieve invloed op de kwali-
teit van het sperma. Wat de bevalling betreft, zien wij 
vaak problemen bij kinderen waarvan de moeder tij-
dens de bevalling een weeëninfuus heeft gekregen. Die 
worden veroorzaakt door de synthetische oxytocine in 
het infuus. Dat verstoort de natuurlijke oxytocineaan-
maak bij de baby. Oxytocine is verantwoordelijk voor 
een goede moeder-kindbinding en is het verbindings-
hormoon in het algemeen. Stoornissen hierin worden 
in verband gebracht met het ontstaan van bepaalde 
vormen van autisme en PDD-NOS. 

Het immuunsysteem van een baby is pas 
volgroeid met ongeveer negen maanden. Ie-
dere vaccinatie vóór die tijd is een aanslag 
op het systeem van de pasgeborene.

Ook de ruggenprik en pijnstilling zoals morfine tij-
dens de bevalling kunnen problemen geven. Tijdens 
de bevalling kan er een trauma ontstaan aan de sche-
del en nekwervels, zeker ook door vacuümextractie. 
Vaak zie je dan een overprikkeldheid van de baby zoals 
slecht slapen, veel huilen en ook reflux, voeding die 
terugloopt in de slokdarm, en overstrekken. Dit laatste 
reageert vaak goed op osteopathische behandeling. 

VaCCInatIes

De volgende aanslag op onze baby’s zijn de vaccina-
ties die veel te vroeg gegeven worden. Al met 6 weken 
krijgen baby’s de eerste prik met acht verschillende 
vaccins tegen acht verschillende ziektes. Het immuun-

systeem van een baby is pas volgroeid met ongeveer 
negen maanden. Iedere vaccinatie vóór die tijd is een 
aanslag op het systeem van de pasgeborene. In Japan 
zijn ze er bijvoorbeeld al op overgegaan om kinderen 
pas te enten na het eerste levensjaar. Ik hoop dat hier 
het inzicht ook nog eens indaalt dat, dat beter is. Veel 
klachten van kinderen ontstaan direct of indirect door 
vaccinaties. Het ontstaan van autistische stoornissen, 
gedragsstoornissen, ADD en ADHD wordt er vaak 
mee in verband gebracht. Feit is dat alle klachten die 
ontstaan door vaccinaties goed reageren op ontsto-
ring met de betreffende vaccins in homeopathische 
verdunning in oplopende potenties, ook wel Cease of 
Homeopathische Detox genoemd, of met homeopa-
thische middelen specifiek voor klachten die ontstaan 
na vaccinaties, al dan niet in combinatie met gerichte 
voedingssupplementen. 

darmflora

Steeds meer wordt duidelijk uit onderzoek dat het 
functioneren van onze hersenen voor een belangrijk 
deel samenhangt met de functie van de darmen en 
met name de invloed van onze darmflora. Bepaalde 
bacteriestammen in de darmen produceren neurot-
ransmitters, biochemische stoffen die nodig zijn in 
onze hersenen en zenuwen om allerlei processen goed 
te laten verlopen, zoals het verwerken van prikkels, 
het regelen van het waak-slaap ritme, de concentratie, 
het nadenken, maar ook onze stemmingen. Denk aan 
angst, agressief gedrag e.d. 

Niet voor niets wordt er binnenkort begonnen, bij 
wijze van proef, met het verstrekken van voedings-
supplementen in de gevangenissen, omdat gebleken is 
dat deze agressief en asociaal gedrag verminderen. Een 
goede darmflora is voor ons allemaal essentieel en voor 
opgroeiende kinderen nog meer.  

Gezondheid

Ook de ruggenprik en pijnstilling kunnen problemen geven
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Een kind in de baarmoeder heeft een steriele darm, 
maar hoort te worden geïnfecteerd met de flora van 
de moeder in het geboortekanaal. Dat gebeurt niet bij 
kinderen die met een keizersnede worden geboren. Die 
beginnen wat dat betreft altijd met een achterstand. 

borstVoedIng

Borstvoeding is de beste voeding die er is voor de baby. 
Het kind krijgt de immuunstoffen van de moeder met 
de borstvoeding binnen en is daarmee beschermd te-
gen ziektes en kan van hieruit zijn eigen immuniteit 
ontwikkelen. De aanwezigheid van hulpstoffen in 
vaccins zoals kwikderivaten, formaldehyde e.d. beïn-
vloeden de darmflora negatief met gevolgen voor het 
hele systeem en vooral ook voor de hersenen. Ook an-
tibiotica, hoewel soms onvermijdelijk, doodt gezonde 
darmbacteriën. Een goede complementaire behande-
ling van een van de bovengenoemde problemen is dan 
ook altijd gericht op de darm en de darmflora. 

De druk op kinderen is al groot genoeg. 
Zorg voor gezonde, volwaardige voeding, 
vermijdt kant-en-klare producten, junk-
food, E-nummers, frisdranken en suikers. 

harmonIeuze omgeVIng

Wat kun je zelf doen om je kind te helpen de school 
zo soepel mogelijk te doorlopen, ook als hij/zij bij-
voorbeeld een van de eerder genoemde labels in het 
rugzakje heeft gekregen? Zorg thuis voor een harmoni-
euze, prikkelarme omgeving. Het ene kind is na school 
het liefst rustig thuis en speelt in zijn eentje met lego. 
Een ander wil afreageren in lichamelijke activiteiten 
zoals buitenspelen, ravotten, voetballen en dergelijke. 

Beperk de tijd dat het kind met beeldschermen bezig 
is. De druk op kinderen is al groot genoeg. Zorg voor 
gezonde, volwaardige voeding, vermijdt kant-en-kla-
re producten, junkfood, E-nummers, frisdranken en 
suikers. 

Geef je kind noten, ongebrand en ongezouten voor 
tussendoor. Noten bevatten veel gezonde vetzuren 
die essentieel zijn voor de hersenontwikkeling. Stan-
daard kun je bij kinderen met een van bovengenoemde 
problemen altijd voedingssupplementen geven zoals 
omega 3 vetzuren. Dit zijn basisbouwstoffen voor de 
hersencellen en zorgen voor een betere opneembaar-
heid in deze cellen van neurotransmitters. Vitamine-B 
complex is nodig om de neurotransmitters te active-
ren. Magnesium - in een goed opneembare vorm zoals 
citraat, tauraat of glycerinaat - ontspant, ontkrampt, 
maakt rustig, bevordert een goede slaap en geeft betere 
concentratie. In heel wat gevallen zijn deze maatrege-
len al genoeg gebleken voor een blijvend positieve ver-
andering. Daarnaast zijn er nog natuurlijke stoffen die 
de aanmaak en omzetting van neurotransmitters gun-
stig kunnen beïnvloeden, zoals de aminozuren L-glu-
tamine en L-theanine. Van deze laatste is een product 
gemaakt LTO3, wat vrij verkrijgbaar is en bij sommige 
gevallen van ADD, ADHD. PDD-NOS wel lijkt te 
werken, maar lang niet bij iedereen. 

Gezondheid

Beperk de tijd dat je kind met beeldschermen bezig is
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zuurkool-preItaart
Door Arno Doejaaren

IngredIënten Voor 4 personen

• 250 gram prei
• 500 gram zuurkool (uitgelekt)
• 250 gram gehakt
• Handvol ongezouten pinda’s (plus nog wat pin-

da’s als garnering)
• 125 ml room (naar smaak meer of minder)
• Bladerdeeg
• Strooikaas
• Beetje boter om ovenschaal in te vetten

bereIdIng

Oven voorverwarmen op 200 graden. Bak het gehakt 
rul, voeg de uitgelekte zuurkool en de in dunne rin-
getjes gesneden prei toe. Bak alles even door, voeg de 
pinda’s en de room toe. Bekleedt een ingevette oven-
schaal met bladerdeeg en doe het zuurkool/prei/gehakt 
mengsel in de ovenschaal. Strooi de strooikaas met nog 
wat pinda’s er rijkelijk overheen. Bak het gerecht 20 - 
30 min. in de oven tot de kaas een mooi korstje heeft.

pepernoten
Extra voor de kinderen: Speciaal voor Sinterklaas een 
pepernotenrecept om samen met papa of mama te ma-
ken. 

IngredIënten

• Je hebt nodig 250 gram zelfrijzend bakmeel
• 125 gram donkerbruine basterdsuiker
• Vier theelepels speculaaskruiden
• Een mespunt zout
• 100 gram koude (harde) boter 
• Zes eetlepels melk.

bereIdIng

Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe het zelfrij-
zend bakmeel, de basterdsuiker, speculaaskruiden en 
zout in een schaal en meng het goed door elkaar. Doe 
daar de melk en boter bij en ga dan lekker met gewas-
sen handen kneden tot het deeg stevig aanvoelt. Maak 
er dan balletjes van zo groot al een knikker. Dan heb je 
ongeveer twintig balletjes (en een beetje van het deeg 
gesnoept).  Bedek de oven bakplaat met bakpapier en 
leg daar de balletjes op. Schuif alles in de oven en heb 
dan 25 minuten geduld.

Koken
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Jeugdpagina



41

Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijven?
Di  3-11-2015 Meidenmall groep 8 only 9 t/m 12 15.30/17.30 Nee
Do 5-11-2015 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 6-11-2015 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee, 
Vrij 6-11-2015 Disco: You’re the    Star * 12 t/m 18 19:30/23:00 Nee, €2 entree
Di 10-11-2015 Meidenmall:vragenuurtje 9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do 12-11-2015 Inloop   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 13-11-2015 Voetbal   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 13-11-2015 Inloop  13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   17-11-2015 Meidenmall: vragenuurtje   9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do 19-11-2015 Inloop   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 20-11-2015 Voetbal   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 20-11-2015 Inloop  13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di  24-11-2015 Meidemall: chill middag   9 t/m 12 15.30/17.30 Nee
Do 26-11-2015 Inloop   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 27-11-2015 Voetbal   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 27-11-2015 Inloop  13 t/m 18 19:30/22:30 Nee

1. Krijg je vaak van Sint Nicolaas
2. Hiermee geef je je nagels een kleurtje
3. Groot dier
4. Tegenovergestelde van laatste
5. Italiaans gerecht
6. Doorzichtig materiaal
7. Grootvader
8. Het Ned. elftal plaatste zich er niet voor.
9. 4e letter van het alfabet

De oplossing van de puzzel vindt je op bladzijde 47

Jeugdpagina

Niet goed
voor je tanden.....

wel lekker
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Iedere 1e vrijdag van de maand: frisdisco in 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

Voorheen Hennie Sinkeler
Wij behandelen ook voeten met diabetes en reuma

Verkoop van Dr. Hauschka en LCN cosmetica
Wij zijn open op: maandag van 15.00 uur tot 22.00 uur, woensdag, 

donderdag (Hennie aanwezig) en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Daalmeereiland 4, 1827 KX Alkmaar (in de Hofstaete)
Bel voor een afspraak op: 072 564 53 13

Pedicure en Schoonheidssalon Anouk
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Opvang 0-4 jarigen

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

Kindercentrum Olke Bolke
• De grootste en leukste buitenspeelruimte van Alkmaar!

• Een uitdagende speelzolder met klautertoestel.
• Een speelhal met elektronisch twister spel.

• Lieve en zorgzame pedagogisch medewerksters.
• Peutervoorschool met uitgekiend educatief programma.

Kindercentrum Olke Bolke biedt:
• Erkend VVE programma Uk en Puk onder

begeleiding van een gediplomeerde HBO
VVE coach;

• Een actieve oudercommissie, die mee-
denkt over beleid en thema-avonden;

• Een persoonlijk digitaal dagboekje met
dagelijks foto’s van uw kind via Rollebol
ouderportaal app.

Extra opties die u bij Rollebol 
kindercentra kunt bijboeken zijn:
• Een warme maaltijd, waaronder ook 

bio logisch;
• Kinderkapper, eens in de 7 weken worden

de aangemelde kinderen geknipt;
• Survival zwemmen voor kinderen vanaf 

3 jaar;
• Peuterbeweeglessen

met een erkend
Nijntje beweeg -
diploma van 2-4 jaar.

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001 opvang

op maat

www.kdv-olkebolke.nl

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  22-10-15  13:30  Pagina 1
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De molenschuur en daarmee het horecagedeelte wordt afgestoten
grote VeranderIngen bIj de gouden engel

Foto’s en tekst Vincent Kraan

Na ruim zes jaar werken op Maalderij De Gouden Engel gaat het roer met ingang van het nieuwe jaar dras-
tisch om. Vanaf de opening in 2009 hebben wij er hard aan gewerkt om het bedrijf te maken tot een plek 
waar het goed toeven is. Wij hoopten dat de unieke combinatie van een werkende molen, een biologische 
buurtwinkel en de molenschuur, waar gasten kunnen genieten van al het goede eten en drinken dat daar 
klaargemaakt wordt, ons een redelijk inkomen zou opleveren. 

Helaas blijkt de praktijk anders. De combinatie van 
deze 3 bedrijfsactiviteiten en de gegeven situatie ma-
ken dat het voor ons niet mogelijk is om dat op deze 
wijze voor elkaar te krijgen. Vandaar dat wij gekeken 
hebben hoe wij verder kunnen gaan op een manier 
die voor ons wél meer perspectief biedt. We gaan ons 
meer richten op de verkoop van onze producten bui-
ten Koedijk.Daarom stoten we de molenschuur en 
daarmee het horecagedeelte af. Het maalbedrijf blijft 

met molen en maalderij doordraaien. Beneden in de 
winkel gaan we flink verbouwen. Het Gouden Engel 
gebak van Judith loopt heel goed en om dat de kans 
te geven verder uit te groeien wordt een deel van de 
winkel verbouwd tot bakkerij. Het deel van de win-
kel waar nu de droogwaren staan, wordt binnenkort 
hiervoor ingericht. De ruimte wordt betegeld en in-
gericht met een oven, een gasfornuis, een afzuiginstal-
latie, een werkbank en verder wat nodig is om Judith 

Maalderij De Gouden Engel
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haar werk te laten uitvoeren. Waar nu de schuifdeur 
is, komt een raam waardoor bezoekers haar aan het 
werk kunnen zien. De deur wordt verplaatst naar het 
midden. De ruimte waar nu de groente en de zuivel 
staan, wordt van een wand en een plafond voorzien, 
zodat die ruimte duidelijker herkenbaar wordt als win-
kel. Doordat we met deze verbouwing winkelruimte 
moeten inleveren, gaan we ons assortiment aanpassen. 
We gaan ons duidelijker profileren als een winkel voor 
meel- en bakproducten. Het banket van Judith krijgt 
een mooiere presentatie in de nieuwe koelvitrine. Kar-
lijn gaat één dag per week koken in de bakkerij; zo 
blijven de soepen en hartige taarten nog deel uitmaken 
van het nieuwe assortiment. De groentetassen blijven 
we aanbieden, maar de zuivel, de verse groente en een 
deel van ons droogwarenassortiment verdwijnen. De 
inrichting kunnen wij deels bekostigen met het geld 
dat wij met de crowdfundings campagne hebben op-
gehaald. U heeft in de CB van augustus kunnen lezen 
wat onze aanvankelijke plannen waren. Omdat die 
plannen gewijzigd zijn, hebben wij alle donateurs op 
de hoogte gebracht en gevraagd of zij met de nieuwe 
opzet akkoord gaan. Voor de molenschuur is de Stich-
ting Johannes Bos nu op zoek naar een nieuwe exploi-
tant. We gaan ervan uit dat we open blijven tot eind 
december (in het volgende nummer zullen de exacte 
datums en tijden staan). Wel gaan we vanaf 1 novem-
ber beginnen met het uitverkopen van de producten 
die niet blijven. En ook in de molenschuur zal vanaf 
1 november een aangepaste kaart gehanteerd worden.

wat Is er de komende tIjd te doen?
Als laatste expositie hebben we iets bijzonders: schil-
derijen van Marten van Harten uit Egmond, de vader 
van Raymond van Harten, een van onze winkelmede-
werkers. Zijn passie was schilderen op zowel realistisch 
als surrealistisch vlak.  Helaas is hij te vroeg overleden. 
Het is bijzonder werk, dat ook goed past bij onze sfeer 
en we zijn dan ook blij dat we de familie Van Harten 
de gelegenheid kunnen bieden om de schilderijen te 
exposeren.

eten wat de pot sChaft: 
Deze maand is “Eten wat de Pot schaft” op vrij-
dag 13 en 27 november. De zaal is vanaf 18.00 uur 
open. Bij de opening van het buffet om 18.30 uur 
vertelt Karlijn over het kookproces, over de produc-

ten en welke smaken er te proeven zijn. Het buf-
fet wordt afgesloten met een nagerecht. De prijs 
van het maaltijdbuffet en het nagerecht is € 20,00 
(excl. drankjes). Vooraf reserveren bij Karlijn (06-
26086705) is wel nodig. Reserveer op tijd, vol is vol. 
De allerlaatste “Eten wat de Pot schaft” is: vrijdag 18 
december. Reserveer daarvoor snel, want door de ver-
bouwing zijn er minder stoelen beschikbaar.

sInterklaas bIj de molen.
De goedheiligman wordt op 15-11 rond 13.00 uur ver-
wacht bij de aanlegsteiger voor de molen. U kunt in 
de molenschuur vanaf 12.00 uur terecht voor een kop 
warme chocolade of koffie met wat lekkers.

workshops

Natuurlijke voeding, workshops voor volwassen:  
woensdag 18 november: “Koken zonder pakjes en 
zakjes”. Op verzoek ga ik nog een keer laten zien 
hoe je eenvoudig en zonder uren in de keuken te 
staan een gezonde maaltijd op tafel kunt zetten. 
De avond begint om 19.30 uur; de kosten zijn € 27,50 
per persoon (inclusief ingrediënten en koffie/thee).

Zaterdag 28 november: “Bakken in de Kersttijd”: 
workshop door Mink Bijlsma en lunch door Karlijn. 
Deze oorspronkelijk eenmalige workshop wordt nu op 
verzoek herhaald. Er wordt een kerstbrood gebakken 
en er komt uitleg over het bakken van oliebollen. Bij 
de lunch zal Karlijn een aantal gezonde en lekkere ge-
rechten serveren die geschikt zijn voor het ontbijt of 
de brunch met de feestdagen. De workshop begint om 
11.00 uur; de kosten zijn € 45,00 per persoon (inclusief 
lunch en ingrediënten en koffie of thee).Donderdag 10 
december: “Gezond door december”. In deze work-
shop laten we zien hoe je diners of hapjes klaar kunt 
maken die lekker en gezond zijn. De workshop begint 
om 19.30 uur; de kosten zijn € 27,50 per persoon (in-
clusief ingrediënten en koffie of thee).

openIngstIjden

Let op onze openingstijden Nu het winterseizoen is 
aangebroken zijn we woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur open. De zondagen zijn we 
gesloten. Voor groepen zijn we op afspraak ook open 
buiten de openingstijden (behalve op maandag).

Maalderij De Gouden Engel
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(vervolg van bladzijde 23)

de musICalklassen
Sta je altijd onder de douche te zingen? Bedenk je 
steeds dansjes bij je lievelingsmuziek? En houd je ook 
van toneelspelen? Dan zit je helemaal goed in een mu-
sicalklas van Artiance. Hier leer je dansen, zingen en 
toneelspelen tegelijk!

De ontwikkeling van jouw eigen talent staat in de mu-
sicalklas voorop. We gaan op zoek naar jouw kwalitei-
ten op het gebied van zingen, bewegen en spelen. In 
jouw klas zitten in ieder geval allemaal musicalliefheb-
bers van jouw leeftijd!

de musICalproduCtIeklassen
Heb je al enige jaren ervaring in bijvoorbeeld de mu-
sicalklas en heb je een positief advies gekregen van je 
docent? 

Dan kun je deelnemen aan Musicalproductieklas. Sa-
men werk je aan een echte musicalproductie. Je zult 
steeds meer thuis raken in het musicalvak.

Openingstijden De Rietschoot 2015
Maandag 8:30  tot en met 24:00
Dinsdag 8:30  tot en met 01:00
Woensdag 8:30  tot en met 24:00
Donderdag 8:30  tot en met 24:00
Vrijdag 8:30  tot en met 01:00
Zaterdag 10:00 tot en met 16:00 (indien 

verhuur langer)
Zondag Op basis van verhuur

oplossIng puzzel Colofon
Uitgever: De Rietschoot (www.rietschoot.nl) 

Redactie: Rien Berends (inhoud), Hans Petit 
(vormgeving). redactie@coedijckerban.nl / info@
coedijckerban.nl. Ciska Riekwel (eindredactie). 

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 

Coördinatie: Joop Sinke: jsinke24@hetnet.nl. 

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

Druk Stichting Meo. 

Kopij december: inleveren voor 18 november 2015.  

Verspreiding : Gigatrans. 

De Coedijcker Ban wordt in december bezorgd tus-
sen 9 en 11  december 

Oplage 2000. 

Heeft u klachten over de bezorging mail naar info@
coedijckerban.nl of bel met Wim Smit 06-43166559

reCtIfICatIes
Boven de Nostalkiek van  oktober over ijsmaker 
Klomp heeft de redactie geschreven dat Klomp ‘in de 
Oostwijk’ woonde. Dit moet zijn: ‘op het Oostwijk’.

Foutieve datum voor het ophalen van oudpapier in het 
oktobernummer

Agenda De Rietschoot

Niet goed
voor je tanden.....

wel lekker
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www.stichtingmeo.nl

Webdesign
Voor u een nieuwe website, 
voor ons een nieuwe ervaring

Is de website van uw organisatie al 
te gebruiken op mobiele telefoons en 
tablets? Vanuit ons leerbedrijf maken 
de (Wajong)jongeren onder leiding
van een ervaren webdesigner uw
responsive website. Maar ook kunt 
u bij ons terecht voor apps en het 
onderhoud van uw website.

Wilt u een advies voor uw huidige website, of heeft u vragen over wat wij doen?  
U kunt ons altijd mailen via info@stichtingmeo.nl of bellen naar 072-5114967.

Wat bieden wij u
Een nieuwe website gemaakt op een manier 
zodanig dat deze op mobiel en tablets goed te 
gebruiken is. Bovendien kunt u de website zeer 
gemakkelijk zelf bijhouden. Ook nemen wij graag 
het onderhoud van uw website uit handen.

• Websites 

• Makkelijk te onderhouden

• Apps en webapps 

• SEO geoptimaliseerd

• Volledig onderhoud 

• Elke wens is mogelijk

Een ontwerp voor elkaar
Met een opdracht als het maken van uw web-
site krijgen de kandidaten uit ons leerbedrijf 
de kans om extra ervaring op te doen.
Zo proberen wij uiteindelijk deze jongeren aan 
een baan te helpen. De websites die wij maken 
zijn echter van dezelfde kwaliteit als bij een 
professioneel webdesignbureau. Zo heeft u een 
goed product tegen een laag tarief en wij de 
nodige werkervaring.


