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Beste Koedijkers,

Omdat december naast alle feestelijkheden ook de 
maand van de bezorging is, trok ik op donderdag-
morgen 17 december de stoute schoenen aan. Graag 
wilde ik aan den lijve ervaren en voelen hoe het is om 
huis-aan-huis de Coedijcker Ban te verspreiden. Een 
zogeheten dubbelnummer en dus extra dikke uitgave. 
Op advies van GigaTrans Marcel stapte ik warm aan-
gekleed in zijn zwarte truck om aan het einde van de 
Saskerstraat aan deze speciale klus te beginnen. Met 
een oranje draagtas vol Coedijcker Bannen om de nek 
mocht ik, na een duidelijke routebeschrijving van de 
baas, gaan lopen. Binnen tien minuten liep het zweet 
al over mijn rug. Hoe warm kan het zijn medio decem-
ber? De verrassingen stapelden zich op tijdens mijn 
bezorgrondje. Dicht gespijkerde brievenbussen, on-
vindbare brievenbussen, nee-nee stickers die je pas op 
het laatste moment ziet, blaffende honden die ook bij-
ten en het blad al in hun bek hadden voor ik het kon 
loslaten of een lege bezorgtas met nog één brievenbus 
te gaan. Na een paar uur bezorgen met als toetje ‘het 
hofje’ Langeweid/Binnenweid zat mijn klus er op. Met 
recht een giga-ervaring waarmee ik het CB-jaar mocht 
afsluiten. En sluit ik me aan bij alle drukwerkversprei-
ders en krantenbezorgers die eind december de ont-
vangers met een kaartje fijne feestdagen toewensten. 
De fooi die u me misschien had gegeven, mag worden 
overgemaakt op de bankrekening van de Coedijcker 
Ban (zie bladzijde 40) voor het behoud van uw eigen 
dorpsblad Coedijcker Ban. Alvast bedankt.

Rien Berends



4

Bedenker Charles Lourens over het fenomeen natuurbegraafplaats

Geestmerloo
Door Rien Berends, foto’s Hans Petit

‘Op een natuurbegraafplaats worden overledenen letterlijk en figuurlijk begraven in een natuurlijke omge-
ving. Waarbij de natuur de overhand heeft en ook behoudt. Het graf zal bovendien nooit worden geruimd. 
Het is er voor eeuwig.’

Vol overgave en passie vertelt Charles Lourens over één 
van zijn vele ideeën: de aanleg van een natuurpark met 
natuurbegraafplaats aan het einde van de Nauertogt. 
Op een stuk weiland van 24 hectare langs de provinci-
ale weg naar Schagen. De ingang van het park Geest-
merloo is gepland op de plek waar eind dit jaar nog 
kerstbomen werden verkocht. Vlak voor de jaarwisse-
ling licht Charles Lourens in de Rietschoot zijn idee 
toe. Een locatie waar één van de acht druk bezochte 
inspraakavonden heeft plaatsgevonden.

‘Op een natuurbegraafplaats kan iemand zijn of haar 
eigen plek kiezen in een bosrijke omgeving. Er staan 
geen kruizen en andere gedenktekens van steen, staal 
of glas, keurig gerangschikt zoals op een gewone be-
graafplaats. Een tijdelijk gedenkteken zoals een stuk 
boomschors met een naam er op kan wel, want dat 
vergaat op den duur. Een natuurbegraafplaats bevindt 
zich altijd in een groene omgeving. In Nederland zijn 
er nu veertien, maar nog niet één in het westen. Geest-
merloo zou de eerste kunnen zijn in dit deel van het 

Een markant initiatief
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land. Het wordt aangelegd al een natuurpark dat elke 
dag voor iedereen als wandelgebied vrij toegankelijk 
is met waterpartijen en bos. Een bescheiden gedeelte 
zal worden gebruikt als natuurbegraafplaats. Dat deel 
komt langs de provinciale weg.’ 

De in Indonesië geboren Charles Lourens woont al 
zestig jaar in Noord-Holland. Ruim een derde van die 
tijd is hij al gefascineerd door het fenomeen natuurbe-
graafplaats. ‘Je kunt kiezen tussen begraven en creme-
ren. Toen ik in Hoog Soeren op de eerste natuurbe-
graafplaats in ons land een begrafenis bijwoonde, was 
ik direct gegrepen door de bijzondere omgeving en de 
inspirerende sfeer. Ik heb in 1995 een boekje geschreven 
en uitgegeven met als titel “Notities voor Later”. Daar-
in kunnen de mensen hun laatste wensen opschrijven. 
In  mijn notitie staat dat ik in de natuur wil worden 
begraven, het liefst in de provincie Noord-Holland.’

Een idee hebben is één. Om het ook daadwerkelijk 
te realiseren, komen ook andere partijen om de hoek 
kijken. ‘Vijf jaar geleden stopte de overheid met de 
subsidies voor groene gebieden. Dat leidde tot nieuwe 
initiatieven. Een andere markt waarbij groene gebie-
den een economische waarde krijgen door activiteiten 
die niet in strijd zijn met de doelstelling recreatie. Ik 
ben toen op zoek gegaan naar een natuurgebied voor 
mijn idee door aan te kloppen bij het algemeen bestuur 
van Recreatie Noord-Holland, die deze gebieden ont-
wikkelt en beheert. De secretaris Wim Nieuwenhuis 
wees me toen op dit gebied bij het Geestmerambacht 
en bedacht ook maar meteen de naam Geestmerloo.’ 
Charles Lourens ging met die suggestie aan de slag en 
bedacht samen met de landschapsarchitecten Ada Wil-
le en Luc van Dam een basisplan dat hij het gemeente-
bestuur van Alkmaar aanbood. Hij werd uitgenodigd 
voor een gesprek met wethouder Jan Nagengast. Die 
vond het op zich een heel aardig plan. Hij adviseerde 
de bedenker om alle omwonen-
den te informeren en te vragen 
naar hun meningen. Charles 
Lourens: ‘Dat vond ik een pri-
ma suggestie waarmee ik vol 
vertrouwen aan de slag ging. 
Nou was er twintig jaar eer-
der fel geprotesteerd tegen het 
voornemen van de gemeente 

om er een baggerdepot van te maken. En ook daarna 
zijn diverse plannen gesneuveld. Dus dat de eerste re-
acties tijdens de inspraakavonden nogal sceptisch en 
terughoudend waren, verbaasde me niet. Maar ik sta 
open voor alles en dat heb ik steeds benadrukt. Heel 
veel suggesties die toen zijn gedaan, bevinden zich in 
het uiteindelijke plan.’ 

Tot 14 januari 2016, drie weken na ons gesprek, kon-
den er bezwaren tegen het plan worden ingediend 
bij de rechtbank. Nadat eerst de gemeenteraad haar 
goedkeuring al had gegeven. De uitkomsten en be-
vindingen van de rechtbank gaan weer terug naar de 
gemeente die daar antwoorden of reacties op moet ge-
ven. Zowel naar de betrokkenen als naar de rechtbank. 
Die vervolgens een oordeel velt. Charles Lourens: ‘De 
vergunning op het technisch vlak zijn allemaal binnen. 
Mocht het licht op groen gaan voor de realisering dan 
zal de aanleg van het geheel ongeveer een jaar in beslag 
nemen. Er moet een bos worden aangelegd op wei-
degrond. Dat gaat een stuk gemakkelijker en sneller 
dan een bestaand bos aanpassen voor de aanleg van een 
natuurbegraafplaats.’ Het is dus nog even vol spanning 
afwachten voordat 
het allemaal zo 
ver is. De re-
alisering van 
een markan-
te plek nabij 
Koedijk.

Een markant initiatief
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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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KoedIjKer tennIs VerenIGInG
De Koedijker Tennis Vereniging heeft plaats voor 
nieuwe leden! Zowel jong als oud is van harte welkom 
op het tennispark van de Koedijker Tennis Vereniging 
aan de Saskerstraat op nummer 171 te Koedijk. Mo-
menteel kunnen nieuwe leden worden geplaatst, zowel 
senioren als jeugd. Geïnteresseerden kunnen vrijblij-
vend contact opnemen met de Ledenadministratie, 
ledenadministratie@koedijkertv.nl.

Voor de senioren organiseert de KTV op de maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur de 
DHOT (Dames Heren Ochtend Tennis). Tijdens deze 
ochtenden kan een recreatief balletje worden geslagen 
in uitsluitend dubbelspelen. Om 10.30 uur wordt even 
de tijd genomen voor het nuttigen van een kopje koffie 
of thee en om gezellig te ‘socializen’.

Elke vrijdagavond kan worden deelgenomen aan de 
Racketavond. Bovendien vindt elke 1e vrijdag van de 
maand het “Thank God It’s Friday-toernooi” plaats.

Niet alleen voor de senioren, maar ook voor de jeugd 
worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals: Lui-
laktoernooi, Regenboogtoernooi, Dolle dag, Ouder/
Kindtoernooi en Jeugd-clubkampioenschappen. 

Het park van de Koedijker Tennis Vereniging beschikt 
over 4 french courtbanen en 1 gravelbaan, allen ver-
licht. De french courtbanen zijn in principe het hele 
jaar bespeelbaar, uitgezonderd bij strenge vorst. Ook ’s 
winters kan dus gebruik worden gemaakt van de ten-
nisbanen. De vereniging bestaat uit diverse commissies 
die alles rondom het reilen en zeilen van de vereniging 
regelen. Raadpleeg verder www.koedijkertv.nl voor 
meer informatie over tennisles, contributie, e.d.

debby’s bloemenstal stopt

De vertrouwde aanblik van Debby’s Bloemenstal op 
de hoek van de Saskerstraat en de Blaer op donder-
dag, vrijdag en zaterdag is definitief verdwenen. Hoe-
wel Debby ook in de Coedijcker Ban de aandacht wist 
te trekken  haar speciale moederdag en gondelvaart 
boeketten heeft ze het besluit moeten nemen om te 
stoppen. De (gemeente) kosten waren hoger dan de 
opbrengsten. Debby: ‘Toch zal ik voor de vaste klanten 
bereikbaar zijn voor trouw- of rouwwerk. Vele male 
goedkoper dan in de winkels. Ook ben ik druk bezig 
achter de schermen met de Buurtpreventie Alkmaar in 
alle wijken. (Zie buurtpreventiealkmaar.nl). Op face-
book zijn we druk bezig met een pagina en groepen. 
Ook willen we whatsapp groepen in alle wijken rea-
liseren. We voeren gesprekken met de gemeente Alk-
maar om dit samen tot een groot succes te maken. In 
Samenwerking met Politie Alkmaar, de stadswachten 
en wijkagent.’ Achter de schermen blijft Debby dus 
volop actief.(RB)

Vrouwen Van nu - afd. KoedIjK
Op 16-2-16 .ouden wij onze jaarvergadering. We roe-
pen al onze leden op, om te komen. Na de pauze gaan 
we mandela’s kleuren en zal er daarover uitleg gege-
ven worden. Deze vergader-avond is besloten. Maar 
op dinsdagavond 15 maart zijn belangstellende dames 
wél weer welkom, en dan hebben we om 20.00 uur in 
de Rietschoot onze gezamenlijke avond met het KVG 
met Wout Strootman als leuke spreker. Hij neemt ons 
mee naar het leven van Toon Hermans. Dus dames, 
dan zien wij u graag. Een bezoek aan onze avonden 
kost € 5,00. Nadere informatie bij de secretaris: Trijnie 
Bakker 072-5315934 / trijnie_bakker@online.nl

De moeite waard
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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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De moeite waard
bloKdIjK VerlenGt contract
Het voetbalbestuur van SV Koedijk heeft besloten 
ook volgend seizoen verder te willen gaan met Wouter 
Blokdijk als hoofdtrainer bij SV Koedijk.

Met de komst van Wouter Blokdijk, eerder dit jaar, is 
er door SV Koedijk bewust gekozen voor een jonge 
en ambitieuze trainer die volgens het bestuur goed bij 
de groep en bij de club past. Halverwege het seizoen 
blijkt dat de club hierin een goed keuze heeft gemaakt. 
Zowel bij de spelersgroep, de technische staf, de bege-
leiding, als het voetbalbestuur heerst er tevredenheid 
over de samenwerking tussen trainer en club. En deze 
tevredenheid is wederzijds, zo bleek uit de tweede tus-
sentijdse evaluatie tussen de club en Wouter Blokdijk 
afgelopen zaterdag.

Met in de technisch staf mensen als Gerrit Boerman 
(hoofd opleidingen) en Kees Kalk (keeperstrainer) 
heeft Wouter Blokdijk in zijn eerste seizoen als hoofd-
trainer, bij SV Koedijk een club gevonden waarin ook 
hij zich als trainer verder kan ontwikkelen. Deze ont-
wikkeling wil hij dan ook graag, met minimaal één 
seizoen voortzetten. 

De spelersgroep heeft onder Wouter Blokdijk een goe-
de ontwikkeling doorgemaakt. De resultaten hiervan 
zijn zowel op de trainingen als in de wedstrijden goed 
zichtbaar. De prestaties van de selectie vertonen een 

stijgende lijn, waarbij zowel het 1e als het 2e team bo-
venin meedoen. Het 2e staat momenteel op een prima 
3e plek en het 1e doet het met een keurige 4e plaats in 
de 4e klasse C ook prima. Met deze prestaties wordt 
aan de vooraf gestelde verwachtingen voldaan.

jaarVerGaderInG de laatste eer 
Op woensdag 24 februari heeft De Laatste Eer Koedijk 
weer een jaarvergadering voor de leden. Voorafgaand 
is er een vergadering met de dragers. De dragersverga-
dering start om 19.30 uur, de jaarvergadering een uur 
later om 20.30 uur. U bent allen van harte uitgenodigd 
in De Rietschoot aan de Saskerstraat 22 te Koedijk. De 
vergaderstukken vindt u tegen de vergaderdatum op 
onze website: http://www.uitvaartverenigingkoedijk.
nl Beschikt u niet over internet en wilt u de stukken 
op papier, neem dan even contact op met Freddy Ploe-
ger, 06-31069011 

ledenaVond KVG
Tijdens de ledenavond van het Koedijker Vrouwen 
Gilde op dinsdag 9 februari die 20.00 uur in de Riet-
schoot begint, verzorgt voorzitter Tini Reus een slide-
show over de avonden in de Rietschoot en de activi-
teiten die de dames van het Koedijker Vrouwen Gilde 
samen hebben ondernomen. De excursies, het jaarlijks 
uitje en de fietstocht  komen aan bod. Introducees be-
talen € 4,00.

cult’uurtje januarI Groot succes.
Uit volle borst meezingen op de muziek van de Accor-
deon Lady’s en de liedjes gezongen door het Schager 
koor (voorheen Die lustige Sänger) Voor in groten ge-
tale opgekomen bezoekers werd het een heerlijke mid-
dag. Het optreden eindigde met een heuse polonaise

Blokdijk is ook volgend seizoen hoofdtrainer bij SV Koedijk
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 Wilma en Nico, hun huwelijk is een drama en zij besluiten er een 
punt achter te zetten. Het is echt over en ze zijn er klaar mee. Ze 
proberen elkaar de loef af te steken, Nico boekt een ticket naar 
Bangkok en Wilma geeft haar ogen goed de kost in de 
sportschool. Is het nieuwe liefde of is het ogen uit steken?  
U gaat het allemaal meemaken in dit meeslepende stuk, dat van 
het begin tot het einde bol staat van de humor die zo typerend is 
voor Haye van der Heyden. 

Voorverkoop kaarten vanaf 10 januari aan de bar van De Rietschoot 
en bij De Geist  of bestellen op: 06 20113885 of 06 46330241   

Entrée  € 10,-  Zaal open om 19.30 uur 
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cloôntjes spare
Nou had ik al ’n heêl toidje, ’n stik of zeuven stie-
nen cloône-beêltjes in ien van moin sleipkamers 
staan. Twei had ik d’r van moin tante urfd, maar 
hoe ik an die are voif komen ben? ’t Is moin ’n rei-
sel. Dat ben ik kwoitMaar goed, die beêltjes stonde 
deer pittig te staan en ik lette d’r aigenlijk nooit zô 
op, maar toen ik ze op ’n ochend zommaar ’s wat 
beterder bekoike ging, sloeg inienen, bai moin, de 
vlam in de pan.

Wat ware ze aigenlijk pittig! ’t Leek werachtig wel 
of ik zommaar wat vlinders in m’n buk fladderen 
voelde. Ik werd d’r hêlegaar ’n beetje verliefdig op.  
Nôh, ’t most toch niet gekker worre, vezelf.   Maar 
alle belle ginge toen ok wél geloik bai moin an ’t 
rinkelen en ik zai teugen m’n aigen: “NEI! NIET 
DOEN!! Je gane ze NIET spare, ‘oor! Je huis is nou 
bedat wat leger. Je benne lekker an ’t rôden weest. 
Haâl nou gien gekkigheid an de hand!! Gewoôn 
NIET doen!” 

Ik kwam geloik weer bai zinne en nam m’n hoilig 
voor, om d’r gien verzamelen van te maken. Nou 
zou dat bai moin ok niet zô gauw beure, ‘oor,  want 
ik hew ’t niet zô op rommelmarkte, zien en deér ken 
je, nou ienkeer, zuk soort spulle koupe, vezelf!   

Nei..….meistens loup ik deer met ’n grôte bocht 
omheen. Al die ouwe rotzooi van de ien, die den 
weer nei ’n aar toe sleept wordt. Niks voor moin! 
Nei, ik most m’n huisie maar lekker ruim houwe, 
maar… as je je aigen zuks voorneme, den loikt ’t 
zommaar toch allegaar wel weer aars gaan te moe-
ten. Leit ik nou toevallig op die zelfde ochend, in ’t 
winkelcentrum bai oôs in de woik, teugen ’n hêle 
grôte rommelmarkt anloupe. Och gosterd, ok dat 
nag! Ik most alliendig maar effies nei ’t posketoor 
en om deer nei toe te komen, most ik nag heêl wat 
krame verbai. Ik had deer puur zô’n hekel an. Ik 

had haast en ’t was ok nag pittig drok op dat end 
van de markt. Verdubbe! 

En toen……liep ik langs de tweide kraam en 
jâwoor. Deer beurden ’t! Deer zag ik ze staan: Twei 
verlegen pittige stienen cloôntjes. Ik was geloik hê-
legaar verloren, vezelf en ik hew ze ók kocht, dat 
inienen waren ‘t ‘r negen en begon ‘t al verdacht 
veûl op cloôntjes spare te loiken. Ik hew ze ok maar 
geloik op ’n gnapper plaasie zet.  Ze  stane nou bai 
moin in de weûnkamer. Zuks moet je den ok wel 
mooi te pronk zette, vezelf! 

Maar dat zou nag wel wat worre voortaan, want ik 
werd zommaar bangig, dat ik gien meer om rom-
melmarkte heen kon.Nôh, ik ben hêlegaar verkocht 
en mooie stienen cloône-beêltjes wórre voortaan 
verkocht! Jâwoor AN MOIN, vezelf!!!!! (’t Benne d’r 
nou al 29!!!

GeslaaGde decembermaand
De Rietschoot kan terugkijken op een geslaagde de-
cembermaand. Voor de kinderen werd er een teken-
wedstrijd georganiseerd. Er waren leuke en mooie 
tekeningen bij. Bram, Nigel, Lizz, Jill en Evi hebben 
2x een vrijkaartje voor Monkey Town gewonnen. Do, 
Georgy en Nienke kregen een bioscoopbon. De Kerst-
spelletjesdag op 24-12 en de Film de Minions op 28-12-
2015 trokken veel enthousiaste bezoekertjes.. Als sluit-
stuk was er een heerlijk en sfeervol kerstbuffet waar de 
deelnemers zichtbaar van hebben genoten

De moeite waard
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Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV   
Fluorietweg 19 d
1812 RR Alkmaar
Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

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

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

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars

S a l o n  D e b o h r a
Huidspecialist

Medisch Pedicure

Kompasweg 82 | 1825 LX Alkmaar | telefoon 072-5600152
www.salondebohra.nl

Vanaf 1 januari 2016
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Ierse folKmuzIeK In de rIetschoot

In het kader van ’t Cult-uurtje op zondag 14 februari 2016 treedt de bekende Noord Hollandse folkfor-
matie Bangers & Mash op. Met hun repertoire, dat bestaat uit voornamelijk Ierse en Schotse folkmuziek, 
nummers van hedendaagse componisten en werk uit eigen pen, weten zij telkens weer hun publiek een 
geweldige middag te bezorgen. De liedjes, afgewisseld met (komische) anekdotes, verhalen over de telkens 
terugkerende thema’s in de folkmuziek: drank, droefenis en liefde. Strijdliederen, vrolijke meezingers en 
prachtige ballades gaan hand in hand; het programma biedt voor elk wat wils.

nIeuwe cd en dVd Voor banGers & mash

Na ruim 11 jaar wachten is er eindelijk de nieuwe cd 
van Bangers & Mash. Na een lange periode van hard 
werken, ingrijpende privé-omstandigheden, zoeken 
naar nieuw repertoire, uitbreiding van de band en het 
schrijven van eigen nummers presenteren de al meer 
dan 20 jaar samenwerkende leden van deze band op-
nieuw een prachtig album. Het bevat, naast enkele 
traditionals en stukken van bekende componisten, 
een viertal eigen nummers. De cd dankt zijn titel aan 
het openingsnummer “Northwind”. Alle nummers 
werden opgenomen in de eigen studio’s en naast de 
techniek en de productie is ook het artwork geheel van 
eigen hand.

De band sluit met dit album een periode af; een perio-
de, waarin het een vierpersoonsformatie was. “North-
wind” is het laatste product van het “oude” gezelschap. 

De transformatie wordt duidelijk onderstreept door de 
gelijktijdig uitgebrachte dvd, waarop drummer Jeffrey 
als volwaardig lid van de band is te zien. Alle stukken 
zijn “Live in Schoorl” opgenomen en geven een door-
snee van het huidige repertoire van de band. Voor een 
gelimiteerd aantal kopers van cd en dvd samen is er 
overigens een speciaal houten kistje met “limited editi-
on” gravure gratis beschikbaar.

Bangers & Mash bestaat uit Sjanneke van Herpen vi-
ool, altviool en cello, Lowie van Herpen leadzang, gi-
taren, banjo, fluiten en mondharmonica, Jeroen Stam 
leadzang, basgitaar en gitaar, Jeffrey Janssen drums en 
Peter Janssen mandoline, accordeon, gitaar, bouzouki 
en bodhran. Het concert begint om 15:00 uur, de zaal 
gaat een half uur eerder open. De toegang bedraagt € 
2,50. Kom wel op tijd, want de afgelopen jaren hebben 
geleerd, dat de zaal snel vol is!

De moeite waard

Foto Jennifer Tichy



14

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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‘Ervaringen die ik nooit meer zal vergeten’

mIndfulness traInInGen 
Mindfulness training is een combinatie van cognitieve therapie en yoga. Afwisselend wordt er gemediteerd 
en gesproken over dingen die ons belemmeren te leven zoals wij dat willen. Blokkades die tijdens de trai-
ningen onder leiding van Yme Bosgra in het voormalige Karmel klooster in Egmond aan den Hoef worden 
aangepakt.

Bij dit alles draait het om aandacht te richten op het 
hier en nu. Tijdens de mindfulness training geef je 
aandacht aan wat je voelt en hoe je dat op een posi-
tieve manier kunt beïnvloeden. Door het bewustzijn 
te vergroten kun je op een situatie reageren vanuit een 
keuze, in plaats vanuit automatismen. Je gebruikt de 
aandacht voor verschillende lichaamsdelen. Als focus 
om het bewustzijn te ankeren in het moment. 

De ademhaling en het lichaam bieden altijd aanwezige 
elementen waarop we ons kunnen concentreren om 
weer aanwezig te zijn, de geest tot rust te brengen.

ruImte

Het accepteren van een ervaring houdt simpelweg in 
dat je ruimte maakt voor wat er gaande is. In plaats te 
proberen er iets anders van te maken. Om uiteindelijk 
tot ‘in je botten’ tot het besef komen dat alle gedachten 
alleen maar mentale beelden zijn. Dat gedachten geen 
feiten zijn. Dat je niet jouw gedachten bent.

Je kunt de dagelijkse ervaring gebruiken om bezighe-
den te ontdekken en te ontwikkelen die weer gebruikt 
kunnen worden om beter opgewassen te zijn tegen pe-
rioden waarin de stemming verslechtert.

acceptatIe

Acceptatie kan vaak de springplank zijn tot een wijze 
actie, die er op gericht is verandering te brengen in de 
innerlijke wereld of in de buitenwereld. Je kunt een 
gevoel van waardigheid en controle behouden. Je kunt 
een bewust en mindful besluit nemen. De situatie ac-
cepteren zoals die is. Berusten in wat je niet kunt ver-
anderen en bereiken. Berusten in wat je denkt, voelt 
en doet. Door te kiezen voor activiteiten die een goed 
gevoel geven. Iedereen bewandelt een eigen pad. Op 
zoek naar het antwoord op zijn of haar hulpvragen.

beGrIjpen

Wat betreft mezelf hebben de mindfulness trai-
ningen veel voor me betekend. Ik ben me er meer 
van bewust als ik afdwaal. In mijn gedachten en 
als ik spreek. Ik durf op mezelf te vertrouwen en 
heb een grotere bereidheid om mezelf te corrige-
ren. Vooral omdat ik kan benoemen wat ik voel. 
Ik heb geleerd mensen beter te begrijpen en kan nu 
beter signaleren wanneer het fout gaat. Door bijvoor-
beeld geen vluchtgedrag te vertonen en te blijven wer-
ken om op die manier niet stil te hoeven staan bij wat 
je echt voelt. Dit signaleer ik  niet alleen beter bij me-
zelf maar ook bij anderen.

Omdat er werd getraind in een groep ben ik me meer 
bewust geworden van wat voor effect mijn gedrag heeft 
op anderen. Ik weet nu  beter wat voor indruk ik maak 
of achter laat. Dat is me ook door het contact met 
trainer Yme Bosgra duidelijker geworden. Hij  stimu-
leerde me niet alleen, maar corrigeerde me ook als ik 
me op een bepaalde manier gedroeg binnen de groep.  
Allemaal ervaringen die ik nooit meer zal vergeten.

  *Eve is een jonge vrouw die haar ervaringen in de wereld 
met anderen wil delen

De wereld volgens

EVE*

De moeite waard
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• pedicure behandelingen
• deelbehandelingen
• benen harsen

 
 
 
 

 1831 EK  Koedijk
MARIEKE HONOUT-OUDMAIJER
De Hertog 4C |

06 49 76 35 20
info@pedicurekoedijk.nl
www.pedicurekoedijk.nl

PEDICUREPRAKTIJK Als pedicure houd ik mij bezig met de verzorging 
en behandeling van uw voeten. 
Onder verzorging versta ik het knippen van 
de nagels, reinigen, eeltlagen verwijderen, 
de voet insmeren met verzorgende producten 
en een korte voetmassage. 

Deze behandeling werkt heerlijk ontspannend. 
Daarnaast behandel ik ook alle voorkomende 
klachten aan de voeten, zoals het verwijderen 
van eelt, likdoorns, ingroeiende nagels, 
kloven en splinters.

Bel voor een afspraak, u bent van harte welkom!

Marieke Honout-Oudmaijer

Op vertoon van deze flyer krijgt u een welkomstgeschenk bij uw eerste behandeling
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Beeldbericht

Tekst Puck Steinmetz/Foto Sandra Dekker

Fotoclub Koedijk heeft 2015 afgesloten met de uitslag van de jaarwedstrijd (onderwerp “licht”) Leden mochten 3 
foto’s over dit onderwerp insturen. 22 leden stuurden 61 foto’s in . Op de laatste clubavond van het jaar werd door 
28 leden “blind”  gestemd. Zo werden 15 foto’s , met de meeste punten, gekozen. De 15 foto’s worden een jaar 
lang geëxposeerd op verschillende locaties in Alkmaar. Te beginnen  op  2-2-2016 in  De Rietschoot (Koedijk). De 
winnende foto is van Sandra Dekker. Op www.fotoclub-koedijk.nl  zijn alle foto’s van deze jaarwedstrijd te zien..
Het was een productief fotojaar voor de leden met uitdagende onderwerpen, veel foto-uitstapjes, workshops en 
boeiende lezingen. Ook in 2016 valt er genoeg te beleven bij Fotoclub Koedijk.
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Zwitsers kerkje ooit middelpunt van wederopbouw
zwarte noodKerK defInItIef dIcht na KerstdIenst

Door Rien Berends*

Het zwarte kerkje is als geprefabriceerd kerkgebouwtje uit Zwitserland in 1948 door Wieringerwerf als 
noodkerk aan Koedijk geschonken. Als ‘tijdelijke’ oplossing na de sloop van de toenmalige Nederlands 
Hervormde kerk, die ernstig in verval was geraakt.

Omdat architect Jesse van Veen in zijn eerste presen-
tatie (CB 21) voor een nieuw aangezicht van Koedijk 
het zwarte kerkje haar oorspronkelijke staat laat be-
houden en er een fraaie torengevel voor plaatst, is het 
extra interessant om de herkomst van het kerkje in de 
herinneringen op te halen. Juist nu omdat op eerste 
kerstdag in 1995, exact twintig jaar geleden, de laat-
ste kerkdienst in het houten gebouw werd gehouden. 
Daarna werden er culturele activiteiten gehouden. Een 
functie die het weer terug zou mogen krijgen, naast die 
van aula van uitvaartondernemer Duin. 

weGVerhardInG

Omdat de kosten voor herstel te hoog waren, werd 
in 1947 de kerk in Koedijk tegen een vergoeding van 
3600 gulden gesloopt door J. Habé in Alkmaar. Het is 
nog de vraag of dit werkelijk zo is, maar daar komen 
we later nog op terug. Het puin van het kerkgebouw 
werd evenals de grafzerken hergebruikt als wegver-
harding in de Schoorlse duinen. De hele zerken wer-
den opgeslagen tussen het pastorie-erf en de vroegere 
kosterswoning. Tot 1983 hebben ze daar gelegen. De 
mooiste zijn naar de Grote Kerk in Alkmaar vervoerd 
om in de kerkvloer te worden verwerkt. Een nieuw 
kerkje, als tijdelijke vervanging, werd gevonden in een 
noodkerkje in Wieringerwerf.

Dit noodkerkje was in de Wieringermeer beland, na-
dat de Duitse bezetters op 17 april 1945 de IJsselmeer-
dijk op twee plaatsen hadden opgeblazen. In twee da-
gen liep de polder helemaal vol. Pas in december van 
dat jaar was al het water weggepompt en toen werd 
pas duidelijk hoe groot de aangerichte schade was. 
Naast huizen, boerderijen en scholen waren ook drie 
kerken in ruïnes veranderd. De kerkbesturen zoch-
ten gezamenlijk naar een oplossing om kerkdiensten 
te kunnen houden. Deze oplossing werd gevonden in 
de bouw van een noodkerk, pal naast de beschadig-
de Rooms-Katholieke Kerk in Wieringerwerf. Vanuit 
Zwitserland werd in april een kerkje als bouwpakket 
per spoor en vrachtwagen in de polder afgeleverd. Een 
maand later werd de eerste kerkdienst gehouden met 
90 bezoekers, meer konden er niet in. Er werden drie 
pasgeboren kinderen gedoopt, als symbool voor een 
nieuwe start.

saamhorIGheId

Het noodkerkje in Wieringerwerf kreeg een belang-
rijke functie in de gemeenschap. Het werd ook als 

Pro Deo

Oproep voor de op 22-8-1947 te houden actievergadering
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schoolgebouwtje gebruikt en er werden bijeenkom-
sten, filmavonden en vergaderingen gehouden. Het 
kerkje was dus ook een plek waar de inwoners konden 
samenkomen en waar het gevoel van saamhorigheid 
versterkt werd. Een prachtige functie, die het in Koe-
dijk ook weer moet krijgen. Maar nu lopen we op de 
zaken vooruit.

*Met dank aan de archiefcommissie van de Historische 
Vereniging voor hun speurwerk, de afbeeldingen zijn 
gescand uit ‘Uit de historie van Koedijk en Huiswaard 
van 1300 tot 1972’ door J.P. De Geus ISBN 9064551111

KloKKentoren

De wederopbouw van Wieringerwerf verliep voorspoe-
dig. Begin 1948 waren de belangrijke voorzieningen in 
het dorp weer hersteld. De noodkerk was niet meer 
nodig. Het duurde niet lang, of er was een nieuwe be-
stemming voor gevonden: Koedijk. In april 1948 werd 
begonnen met het transport van de onderdelen en op 
30 mei werd de eerste dienst op de nieuwe plek ge-
houden. De kerkklok, die door de Duitsers tijdens de 
oorlog was verwijderd uit de oude kerk en er later weer 
was teruggehangen, werd na de sloop opgeslagen in de 
naastgelegen brandweerkazerne. In 1960 is de speciale 
klokkentoren, ontworpen door de Hoornse architect J. 
Koorn, gebouwd naast het kerkgebouw. De klok werd 
gerestaureerd en tijdens Pinkster in 1963 werd de klok-
kentoren in gebruik genomen.

Hoe relatief de ‘tijdelijke’ status van de kerk was, blijkt 
uit het feit dat kerk en klokkenstoel er nog steeds zijn. 

Alleen doet het kerkje nu uitsluitend dienst als uit-
vaartcentrum. Dat kan allemaal zo blijven. Met eraan 
toegevoegd een fraaie nieuwe kerkgevel, die past bij de 
‘skyline’ van een Noord-Hollands lintdorp. Met een 

bredere, maatschappelijk functie van het geheel dan 
uitsluitend uitvaartcentrum. Zoals ooit in Wieringer-
werf het geval was. Dat is de wens van veel Koedijkers.

Pro Deo

Tekening door H. de Winter uit 1744 (prentenverzameling gemeente archief Alkmaar)

De klokkentoren achter het kerkje (J.P. De Geus 1964)
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Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

06 - 30 03 22 38 
hans.emmerik@upcmail.nl 
home.zonnet.nl/hansemmerik 
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de pont
Door Jacob de Maijer – Historische Vereniging Koedijk

De Rekervlotbrug ofwel ‘de brug der zuchten’ zoals de nieuwe vlotbrug ook wel gekscherend genoemd wordt 
was de afgelopen tijd nogal eens in het nieuws.  Omdat de Rekervlotbrug vaak uit bedrijf was wegens technische 
storingen.. Gelukkig gaat dat de laatste tijd goed en wordt er door velen dankbaar gebruik van gemaakt. Deze 
nostalkiek laat zien dat het met de Koedijker vlotbrug in het verleden ook niet altijd een kwestie was van open 
en dicht draaien. Nee dit trouwe oudje was ook vaak stuk of gewoon uit bedrijf wegens regulier onderhoud. In 
die tijd was de vlotbrug nog toegankelijk voor auto’s met als gevolg veel onderhoud. Een enkele keer zelfs omdat 
de chauffeur van een te zwaar beladen vrachtwagen de gok nam. Die verstoringen duurden vaak lang: weken, 
maanden soms. In die gevallen werd de pont ingezet. Dat betekende lang wachten voor de fietsende schooljeugd 
en anderen. De pont nam ook auto’s mee. Waarschijnlijk één tegelijk. Als een enkele fietser naar de overkant 
wilde, of niet meer dan 4 tegelijk, dan werd je door de brugwachters met een roeibootje overgezet. Het jaartal van 
de foto is mij niet bekend maar het is duidelijk dat er wel wat is veranderd. Op de achtergrond is de boerenstolp 
van Klaas de Geus te zien, de boerderij die in de jaren ‘60 van de vorige eeuw afbrandde. De pont werd door de 
brugwachters met een trekhout aan een kabel met mankracht het kanaal over getrokken. Als er een schip kwam 
moest de kabel gevierd worden, naar de bodem van het kanaal. Als het schip voorbij was dan moest de kabel weer 
omhoog en strak worden getrokken. Dit ging met een lier maar ook met handkracht. Deze dienstverlening met 
het pontje was van ‘s morgens 6.00 uur tot ‘s avonds 23.00 uur. Dat betekende wel eens dat mensen weer terug 
moesten naar Alkmaar en de Friese brug moesten nemen want de spoorbrug was toen nog verboden gebied. Als 
u nog meer weet te melden over de foto dan horen we dat graag.

Nostalkiek

Brugwachters Niek Verwer en Klaas Haringhuizen
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andré KuIpers naar KoedIjK
Op zaterdag 6 februari 2016 organiseert Bewonersonderneming de Rietschoot (Koedijk), in samenwer-
king met AlkmaarEnergie, een bijzondere Energiemarkt. Waarom bijzonder? Speciale gast is die dag André 
Kuijpers! 

Als geen ander kan André Kuijpers vertellen over de 
kwetsbaarheid van onze planeet en de noodzaak om 
ons allemaal in te zetten voor een duurzamere manier 
van leven.

duurzaam KoedIjK

Bewonersonderneming de Rietschoot gaat hier de 
komende tijd veel werk van maken samen met Alk-
maarEnergie, onze eigen Alkmaarse energiecoope-
ratie. Samen met de inwoners van Koedijk moet de 
gemeenschap duurzamer, zelfredzamer en economisch 
zelfstandiger worden. De Bewonersonderneming en 
AlkmaarEnergie wil zich met de wijkbewoners inspan-
nen om het sociale klimaat en de economie in de ge-
meenschap in stand te houden en te verbeteren.

enerGIemarKt start Van duurzamer KoedIjK

Een belangrijk moment is dan ook de Energiemarkt 
op 6 februari aanstaande. Bewoners van Koedijk en 
omstreken kunnen op die dag zien hoe je makkelijk 
energie bespaart en opwekt binnen de gemeenschap, 
hoe je de energie van alle lokale bedrijven kunt inzet-
ten om daar als gemeenschap optimaal van te profi-
teren en hoe je ook energie kunt krijgen van allerlei 
ontspannende activiteiten.

GeVarIeerde enerGIeKe daG

Op de Energiemarkt op zaterdag 6 februari is echt 
van alles te doen. Natuurlijk vindt u er een heel aantal 
aanbieders van producten en diensten die u kunnen 
helpen bij het verduurzamen van uw woning en uw 

Bewonersonderneming De Rietschoot

André Kuipers komt op 6 februari naar Koedijk (foto Speakers Academy - Walter Kallenbach 
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dagelijks leven. Verder zullen er een aantal Koedijker 
bedrijven zijn die zich van hun duurzaamste kant la-
ten zien. Door NME Alkmaar worden er een aantal 
kinderactiviteiten georganiseerd waarbij de jeugd de 
handen uit de mouwen kan steken. AlkmaarEnergie 
neemt ook een belangrijke plek in tijdens de markt. 

Neem uw energierekening mee en laat de vrijwilligers 
van AlkmaarEnergie er naar kijken. Zij kunnen u ad-
viseren hoe uw rekening omlaag te brengen, ze kunnen 
u alles vertellen over de groenste groene stroom aan-
bieder van Nederland en ze helpen u makken over te 
stappen naar deze aanbieder van groene stroom.

samen maKen we KoedIjK duurzamer!
Samen maken we de wereld duurzamer maken en 
daarmee start Bewonersonderneming de Rietschoot in 
2016. Door alle schakels te verbinden maken we opti-
maal gebruik van onze energie en zoeken we naar crea-
tieve en duurzame oplossingen voor Koedijk. 

doet u mee?
Energiemarkt Koedijk is een initiatief van Bewoner-
sonderneming de Rietschoot in samenwerking met 
AlkmaarEnergie en wordt ondersteund door onder 
andere de Gemeente Alkmaar en Europe Direct.

Bewonersonderneming De Rietschoot

Astronaut & ambassadeur van de aarde. 
dr. andré KuIpers*
André Kuipers (1958) is de eerste Nederlander met 
twee ruimtemissies op zijn naam. Zijn tweede missie 
is de langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis. 

In totaal bracht de ESA-astronaut 204 dagen in de 
ruimte door: 11 dagen tijdens missie DELTA in 2004 
en 193 dagen tijdens missie PromISSe.

Na jaren van training in Houston, Moskou, Keulen, 
Montreal en Tokio werd André, samen met een Rus-
sische en Amerikaanse collega, op 21 december 2011 
voor de tweede keer gelanceerd met een Russische 
Soyoez-raket. Twee dagen later arriveerde hij in het in-
ternationale ruimtestation ISS om daar een half jaar te 
wonen en te werken. 

Aan boord was hij niet alleen arts en wetenschapper, 
maar ook boordingenieur en onderhoudsmonteur. 
Op 1 juli 2012 keerde André terug en landde met zijn 
ruimtecapsule in de Kazachse steppe.

André Kuipers spreekt voor een grote diversiteit aan 
toehoorders, van jong tot oud en met zeer uiteenlo-
pende achtergronden. Vanuit zijn ervaring zoomt hij 
desgewenst in op verschillende aspecten die zijn ver-
bonden met de wereld van de bemande ruimtevaart.

(*Artikel speakers Academy)
André Kuipers (foto Speakers Academy - Walter Kallenbach) 
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Arjen Slooves, bestuurslid coöperatie AlkmaarEnergie

‘lancerInG nIeuwe enerGIe-app In KoedIjK’
Door Rien Berends, beeld Hans Petit

‘Anderen ervan overtuigen dat het hoog op ieders agenda mag staan om duurzame energie op te wekken 
en te besparen, is best een lastig proces. De voordelen, ook financieel, zijn niet direct meetbaar. Het is een 
kwestie van verder vooruit kijken. Op lange termijn denken. Dat is niet iedereen direct duidelijk.’

Arjen Slooves, penningmeester van de energiecoope-
ratie AlkmaarEnergie, weet uit ervaring dat het ‘groe-
ne gevoel’ niet zomaar bij iedereen als warm en goed 
wordt ervaren. Dat er naast het financiële belang ook 
sprake is van idealisme. 

ambItIe en IdealIsme

‘Vanuit die twee basisprincipes is in 2013 ook onze co-
operatie  AlkmaarEnergie ontstaan. Een groep men-
sen met ideeën over duurzame energie, wonend in een 
buurt met bestaande woningen, raakte hierover met 
elkaar in gesprek. De huizen waren niet goed geïso-
leerd en aan het energieverbruik kon ook wel iets wor-
den verbeterd. Onder de vlag van de buurtverenging 
werd een buurtcommissie “duurzame energie” in het 

leven geroepen. Die is actief aan de slag gegaan in de 
wijk. Met steun van de gemeente, die adviseerde om 
over te gaan tot een energiecoöperatie waarvan er heel 
veel zijn in Nederland, is een plan van aanpak gereali-
seerd. Zo konden we gaan onderhandelen met diverse 
partijen over de aanschaf en aanleg van zonnepanelen 
voor maar liefst vijftig woningen. Dan sla je niet al-
leen inkoop technisch een slag maar ook vanuit mili-
eu-oogpunt. Het stimuleerde een aantal bewoners om 
deze aanpak niet alleen te beperken tot hun eigen wijk 
maar zich in te gaan zetten voor een geheel “Groen 
Alkmaar”. 

Ambitie en idealisme zijn daarbij belangrijke drijfve-
ren. Door middel van het zoeken van publiciteit voor 

Bewonersonderneming De Rietschoot

Arjen Slooves: ‘Ambitie en idealisme zijn daarbij belangrijke drijfveren’
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onze ideeën in de (social) media, het bezoeken en orga-
niseren van bijeenkomsten over duurzame onderwer-
pen of deelname met een stand aan groenmarkten be-
reiken we met AlkmaarEnergie steeds meer inwoners. 
Zo is ook het idee ontstaan voor de energiemarkt op 6 
februari in De Rietschoot voor bewoners in Koedijk.’

enerGIemarKt

Tijdens de beurs worden de belangstellenden geïnfor-
meerd over de energiecoöperatie AlkmaarEnergie in 
het algemeen, gevolgd door een uitleg over de verschil-
lende vormen van energiebesparing zoals de isolatie 
van woningen. ‘Er zijn diverse stands waar de bezoe-
kers alle informatie hierover kunnen krijgen, wat het 
voordeel is van samenwerken, hoe het zit met subsidies 
en wat het belang van een lidmaatschap van energieco-
operatie kan zijn. 

Naast AlkmaarEnergie zijn er ook coöperaties in Hei-
loo en Bergen waarmee nauwe contacten worden on-
derhouden. Samen weet je meer en sta je ook sterker 

richting overheden. We beschikken over informatie als 
het gaat om toeleveranciers, maar we doen zelf niets 
op dat gebied. We zijn geen handelspartij. Wel kun-
nen mensen hun ‘plan van aanpak’ voor hun specifieke 
woonomstandigheden aan ons voorleggen zodat we 
er kritisch naar kunnen kijken. Om vast te stellen of 
vanuit milieu-oogpunt als financieel het optimale re-
sultaat wordt gerealiseerd.’ 

Wat Arjen Slooves betreft valt er nog veel meer te ver-
tellen over het streven naar een volledig Groen Alk-
maar en alles wat er tijdens de energiemarkt te horen, 
lezen en te zien zal zijn. ‘Maar dat mogen de Koedij-
kers op 6 februari in De Rietschoot komen ervaren. 

prImeur In  KoedIjK

Er is wel een primeur, de lancering van een nieuwe 
app, oftewel ebb wat staat voor energie bespaar box 
die vol komt te staan met energiebesparende hulpmid-
delen.’    

Bewonersonderneming De Rietschoot

AlkmaarEnergie is de energiecoöperatie voor 

en door Alkmaarders. Samen met de Rietschoot 

gaan we werken aan een duurzamer Koedijk.

  
Nu al in actie komen? Word dan lid van 

AlkmaarEnergie en stap via ons makkelijk over 

op de groenste duurzame energie van DE Unie. 

Beter voor Koedijk en 
beter voor het milieu

Meer weten? Voor alle informatie kijkt u op: 

www.alkmaar-energie.nl
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Bewonersonderneming
Energiemarkt ook aandacht voor de jeugd
nme -enerGIebus In KoedIjK

NME staat voor natuur- en milieueducatie. Het is een groep gedreven vrijwilligers, verenigd in een stich-
ting, die allerlei leuke, bijzondere en leerzame educatieve activiteiten in Regio Alkmaar uitvoeren. Dat 
doen ze meestal op locatie: bijvoorbeeld op scholen, in de Rekerhout of op de boerderij in de Boekeler-
meer. Op locatie werken is belangrijk omdat de programma’s dan aansluiten bij de natuur en de praktijk. 

De educatieve programma’s van NME zijn voor kinde-
ren, én voor volwassenen. De programma’s hebben tot 
doel om meer betrokkenheid van kinderen en volwas-
senen te bereiken bij de natuur en de eigen leefomge-
ving Dat draagt bij aan gezonder en duurzamer leven!

enerGIebus

NME is te gast op de energiemarkt in de Rietschoot. 
NME neemt de Energiebus mee. Het is een omge-
bouwde bestelbus die dienst doet als een mobiele 
educatieve unit, uitgerust met een heleboel duurza-
me-energie-opwekkende apparatuur. 

zonnepanelen

Op de Energiebus zijn echte fotovoltaïsche zonnepa-
nelen bevestigd die elektriciteit opwekken, accu’s op-
laden of zelfs elektriciteit terug leveren aan het elek-
triciteitsnet! Iedereen kan komen kijken en proberen. 
Kinderen en volwassen kunnen zelfstandig werken 
met de energie- opwekkers. Er valt veel te leren op 6 
februari. fotovoltaïsche panelen te laten vallen en zij 

kunnen leren hoe een kWh-meter werkt.

wIndturbIne

De Energiebus heeft een windturbine die energie le-
vert. De windturbine is gemonteerd op een mast die 
met een soort fietspomp tot zo’n 5 meter hoogte op-
gepompt kan worden. De windturbine kan dan ener-
gie opwekken en je kunt aflezen hoe sterk de wind is, 
hoeveel energie de windturbine levert. Ook is er een 
zonneboiler op de Energiebus gebouwd. Hiermee kun 
je kennis maken met warmteoverdracht en ervaren dat 
de zon zomaar warm water maakt zonder elektriciteit 
of gas. Spelenderwijs leer je wat de zon eigenlijk alle-
maal voor ons betekent.

deelnemers enerGIemarKt!
Op de Energiemarkt staan duurzame ondernemers die 
u kunnen helpen bij het verduurzamen van uw omge-
ving. Vraag ze het hemd van het lijf en kom er achter 
wat ze voor u kunnen doen! Bedrijven die zich bij het 
ter perse gaan van deze editie aangemeld hebben zijn:
• Het Koedijker Bouwbedrijf Jan Masteling – gespe-

cialiseerd in kleinschalige nieuw en verbouw
• Intarsia – handgemaakte houten meubelen uit 

Koedijk van Winnie van Oosten
• Greeny Bros. – installeert zonnepanelen 
• De schijf van Innovatie – gespecialiseerd op gebied 

van warmtepanelen
• Drowa – thuis in milieuvriendelijke vloerisolatie. 
• Bouwbedrijf Jac Tromp  -  bouw- en renovatiespeci-

alist in Alkmaar en omstreken
• Thermo-Energie Heiloo – gespecialiseerd in 

vloerisolatie, het installeren van zonnepanelen en 
warmtepanelen

• Beebox – de doos vol verse producten afkomstig 
direct van de boer

• Danielle Duurzaam – verkoopt zelfgemaakte ecolo-
gische soja kaarsen

nme
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Agenda De Rietschoot
toneelVerenIGInG de roos

Voorstellingen op 5, 6 en13 februari 2016 (zie bladzijde 
10).  Voorverkoop kaarten vanaf 10 januari aan de bar 
van De Rietschoot  06 20113885 of 06 46330241   En-
tree  € 10,-  Zaal open om 19.30 uur

enerGIemarKt

6 februari energiemarkt in De Rietschoot. Met een le-
zing door André Kuipers (zie bladzijde 22).

samen eten

Op dinsdag 9 februari (aanvang 18.00 uur). Menu: 
Champignonsoep, Penne met kip, ijs. 

Op dinsdag 23 februari (aanvang 18.00 uur). Menu: 
Bruinebonensoep met roggebrood en spek Pannen-
koekje met fruitsalade,Koffie of thee.

Klaverjassen op zondag 7 en zondag 21 februari , aan-
vang 13:30

cult’uurtje

14 februari: optreden van Ban-
gers and Mash (zie bladzijde 13). 
Aanvang 15.00 uur, zaal open om 
14:30. Entree € 2,50

14 februari van 14.00 - 16.00 uur.

carnaValsdIsco

20 februari van 19.00 - 22.30 uur

fluIten en snaren

Paulus Vis en Bert van Baar geven op zondag 28 fe-
bruari op veler verzoek weer een optreden in de 
“Rietschoot” onder de noemer”Fluiten en Snaren.” 
Het gezelschap timmert flink aan de weg in theater-
land met het programma over West-Friesland en het 
Noord-Hollands landschap. Zowel Paulus als Bert zijn 
rasechte West-Friezen.

De een is geboren en getogen in Blokker,( dorp van 
de Beatles! ) en de ander komt uit St Pancras. Het duo 
zingt a.h.w. West-Friese folk gelardeerd met prachtig 
fluitspel. De teksten zijn geschreven door Ina Broek-
huizen-Slot uit Wognum.

Naast al deze muzikaliteiten zijn er ook veel humo-
ristische West-Friese verhalen te beluisteren.( waar ge-
beurd ) Kortom een aanrader. Het optreden begint om 
15.00uur. Toegang 10 Euro.

KLAVERJASSEN
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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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Scenic’s

Merken modelbouwpakketten

M
B

C
MODELBOUWCOMPANY

Kom langs u bent van harte welkom
Woensdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00
Donderdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Vrijdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 20.00
Zaterdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Merken modelbouwtreinen

De Hertog 10, 1831 EK Koedijk| 072-5825562
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oefentherapIe mensendIecK

Daniëlle Groen mensendiecktherapeute

Lichamelijke klachten; waar komen ze vandaan en nog belangrijker wat kunt u daar eigenlijk aan doen? 
Veel mensen ervaren lichamelijke klachten waarvan zij de oorzaak niet weten. Deze klachten hebben 
meestal te maken met een ongunstige houding en overbelasting. Dit kan tijdens het werk of het sporten 
zijn maar ook bijvoorbeeld tijdens dagelijkse handelingen zoals zitten,lopen,staan,tillen,computeren, of 
zelfs bij het gebruik van de mobiele telefoon. 

Een oefentherapeut Mensendieck leert u waar uw 
klachten vandaan komen. Tijdens de oefentherapie 
krijgt u de juiste handvatten om klachten te bestrijden 
en leert u om klachten in de toekomst te voorkomen. 
Tijdens een behandeling wordt u individueel begeleid.

Voor wIe Is oefentherapIe mensendIecK ?
Oefentherapie is voor iedereen met lichamelijke klach-
ten of voor een preventieve behandeling. Ook  oude-
ren die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en 
hier begeleiding in willen kunnen terecht bij de oe-
fentherapeut. De meest voorkomende klachten die be-
handeld worden bij een Oefentherapeut zijn:
• Hoofdpijn en spanningsklachten,
• Arbeid gerelateerde klachten, 
• Rug- en bekkenklachten 

• Arm-, nek- en schouderklachten 
• Ademhalingsklachten 
• Motorische klachten 
• Incontinentie klachten 
• Heup-, knie- en voetklachten 
• Chronische aandoeningen
• Klachten aan het houdings- en bewegingsappa-

raat

U kunt altijd terecht bij een Oefentherapeut Mensen-
dieck, met of zonder verwijzing van de huisarts.

Gezondheid

Hoofdpijn en spanningsklachten
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De maand van het reinigingsfeest

februarI
Door Hans Faddegon

De Kerst- en nieuwjaarstijd is weer snel voorbijgegaan. Omdat de Coedijcker Ban bladen december/janu-
ari waren gecombineerd en in december huis verspreid, is dit exemplaar het eerste dat in 2016 verschijnt. 
Met een beetje fantasie kunnen we dit dus echt een nieuwjaarsblad noemen.

Historisch is de maand februari, als twaalfde maand 
van de Oud-Romeinse kalender, de laatste maand. De 
Oud-Romeinse kalender vormde de basis voor onze 
huidige kalender. Diverse namen van onze maanden 
vinden er hun oorsprong. Zo betekent de naam febru-
ari in het latijn: reiniging. Want in die maand werd het 
Reinigingsfeest gevierd. 

reInIGInG

Om te begrijpen wat daarmee wordt bedoeld, moeten 
we ons eerst bewust zijn dat de tijdsduur van een jaar 
toen als beeld van het gehele menselijke leven werd 
beschouwd. Het leven werd dus symbolisch in deze 
laatste maand beëindigd. Daarbij wees de reiniging 
erop dat, hoewel er van alles tijdens het leven vaak 
onbedoeld verkeerd verloopt, het leven een verborgen 
betekenis heeft. Het symbool onreinheid betekent dat 
de mens zich tijdens het leven vaak alleen maar op het 
aardse bestaan richt. Reinheid staat daar tegenover 
als beeld van het besef dat het leven een bestemming 
heeft. En dat is precies de kern van deze laatste maand, 
die tot uitdrukking kwam in dit Romeinse reinigings-
feest. Degenen die enigszins met Bijbelse teksten be-
kend zijn, kunnen de begrippen over reinheid en on-
reinheid waarschijnlijk herkennen.

mars

Na de twaalfde maand februari begon het nieuwe jaar 
met de maand Martius (Maart). Die naam wijst naar 
de Romeinse oorlogsgod Mars (de planeet Mars). Daar 
werd in eerste instantie niet mee bedoeld, dat tijdens 
het leven soms ook echte veldslagen plaatsvinden, 
maar dat ieder mens vroeg of laat gebeurtenissen be-
leeft waarbij moeilijke beslissingen genomen moeten 

Cultuur

Julius Caesar (Wikepedia)
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worden. Kortom, deze oorlogsgod is het symbool van 
de vaak voorkomende eigen levensworstelingen. Na de 
maand februari begon het Nieuwe Jaar als de lente. De 
tijd van de geboorte. Het begin van het nieuwe leven.

maanKalender

Oorspronkelijk bestond de Oud-Romeinse kalender 
uit 355 dagen. Het was een maankalender die geba-
seerd was op het verloop van de maanstanden. Terwijl 
onze huidige kalender, als zonkalender, uit 365 dagen 
bestaat. Het gevolg was dat er regelmatig een dertien-
de maand werd toegevoegd om redelijk in de pas te 
blijven met het natuurlijke verloop van het zonnejaar.

Die aanpassing veroorzaakte voortdurend verwarring, 
zodat uiteindelijk keizer Julius Caesar, na vier eeuwen 
in het jaar 46 voor Christus, een praktische kalender 
invoerde. De Juliaanse kalender die telkens na drie ja-
ren van 365 dagen uit een schrikkeljaar bestond dat één 
dag langer duurde. Bovendien liet hij het nieuwe jaar 
voortaan op 1 januari beginnen, omdat op die dag de 
Romeinse Senaat jaarlijks opnieuw werd aangesteld. 

We hebben aan hem ook te danken dat wij nu een 
kalender hebben met weken van zeven dagen. Dat ont-
leende hij aan de Joodse maankalender.

julIaans Kalender

Hoewel de Juliaanse kalender geleidelijk door steeds 
meer volken werd overgenomen, bleef de Christelijke 
kerk nog vele eeuwen een eigen kalender gebruiken. 

Pas tijdens de tachtigjarige oorlog werd de Juliaanse 
kalender door de Spaanse landvoogd Requesens aan 
ons opgelegd en werd 1 januari het begin van het nieu-
we jaar. Ondertussen werd het ook steeds duidelijker, 
dat deze nieuwe kalender behoorlijk uit de pas begon 
te lopen met het natuurlijke zonnejaar.

Daarom besloot  Paus Gregorius XIII in 1582 tot een 
aanpassing en herindeling van de schrikkeljaren. Dat 
werd onze huidige kalender.

Het gevolg van de vele kalenderaanpassingen, die door 
de eeuwen moesten plaatsvinden, was de verschuiving 
van diverse feestdagen. Vaak vielen die dagen oor-
spronkelijk samen met een speciale stand van de zon 
of de maan. Een goed voorbeeld is het Kerstfeest dat 
oorspronkelijk verbonden was met de winterzonne-
wende, de kortste dag van het jaar. Dat vindt nu rond 
21 december plaats.

Hoe dan ook, we leven nu in de maand februari. In 
de symbolische reinigingsmaand. Misschien is het ook 
een leuke tip om straks, tijdens de lente, weer eens gro-
te schoonmaak te houden.

Cultuur

Paus Gregorius XIII (Wikepedia)



34

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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toGelhaaK en Klauw
Door Jacob de Maijer (inventarisatie cie.)

Het drietandig werktuig op de foto is een “togelhaak”. 
Het is niet te zien dat er een 1,70 meter lange steel 
aan dit werktuig zit met aan het einde een zogenaamde 
“druif ”. Dat is de knop op de andere afbeelding. 

Togel is het West-Friese woord voor kweek. Kweek is 
een grijsgroene grassoort die, als hij voorkomt in ak-
kergebieden, welig tiert. Een ware plaag voor de tuin-
der wiens land daarmee besmet is. Kweek plant zich 
via een taaie wortelstok ondergronds vrijwel horizon-
taal voort. Als het lang ongemoeid blijft, bloeit het ook 
en plant het zich voort via het zaad. In één seizoen kan 
het vele vierkante meters uitbreiden. Met recht een 
plaag voor de tuinder. De bestrijding van dit onkruid 
geschiedde dus in deze streken met de togelhaak. Men 
sloeg de tanden van het werktuig diep in de grond om 
het vervolgens voorzichtig naar zich toe te trekken. 
Zodanig dat de wortelstok bovengronds opgepakt kon 
worden. Op een manier dat de wortelstok, dun en taai, 
zoveel mogelijk intact bleef. Want elk klein stukje wor-
telstok begint in de grond weer opnieuw te groeien. 
De naam togelhaak is mij door overlevering uit mijn 
familie bij gebleven. 

De foto met het tientandige werktuig is voor u waar-
schijnlijk een hark. Door de tuinders in het “Geestmer-
ambacht” werd dit een klauw genoemd. 

Deze klauw is een uit vier delen gesmeed stalen voor-
werp dat zo’n 100 jaar, of langer, geleden aan elkaar 
gelast werd door middel van een vuurlas. Een vuurlas 
is een las die in het smidsvuur werd voorbereid door 
de uiteinden van de delen die aan elkaar gezet moesten 
worden tot bijna smelten te verhitten. Op het moment 
dat die witgloeiende temperatuur werd bereikt werd er 
wat rivierzand in het vuur gebracht waardoor de ver-
hitte uiteinden plakkerig werden. Snel werden de te 
lassen punten dan op het aambeeld op elkaar gelegd 
en met de smeedhamer vast aan elkaar geslagen. De 
detailfoto laat die las zien.  

Het gebruik van de klauw was dat wat u met een hark 
doet. Met dit verschil dat de tanden minder diep door 
grond gaan. In mijn familie was het een belangrijk 
werktuig bij fijn maken van de grond om een zaaibed 
te maken en daarna het zaad in te klauwen. Vandaar 
dat de tanden van de klauw veel korter zijn (4 cm) dan 
wat u van de hark gewend bent. De klauw op de foto 
is gesmeed door de smederij in Koedijk. Dat weten we 
door het merkteken wat de smid in alle door hem ge-
maakte werktuigen stempelde, namelijk ‘KB’ wat staat 
voor Klaas Bos.

Historische Vereniging

Togelhaak

Druif

Klauw

Vuurlas
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Het clubleven is sterk aanwezig in Koedijk, daar mag je trots op zijn!

125 jaar aurora
Door Rob Westhof,

Op 15 februari 2016 is het 125 jaar geleden dat in Koedijk de fanfare Aurora werd opgericht. Aurora is 
daarmee één van de oudste amateurmuziekverenigingen van Nederland. In 1891 was de oprichting een 
initiatief  van de heren Cornelis Bos, veehouder te Koedijk en Pieter Bijlhouwer, onderwijzer in ons dorp. 
Een start met 10 koperblazers tot 1910 toen er maar liefst 10 klarinet spelers bijkwamen. Vanaf dat mo-
ment wordt gesproken over de ‘harmonie’ van Koedijk.

De vereniging heeft als doel het beoefenen van muziek 
in het algemeen en het uitvoeren van muziekwerken, 
zowel oorspronkelijk als gearrangeerde. Een prachti-
ge en duidelijke doelstelling toch? Met Bart Slooten, 
voorzitter van de muziekvereniging, heb ik een gesprek 
bij hem thuis over het jubilerende Aurora. In de loop 
van het gesprek schuift zijn vrouw Henny ook aan en 
wordt het nog gezelliger aan de koffietafel 

bestuur aurora

‘Sinds 1981, met een onderbreking van 7 jaar, ben ik 
voorzitter van de muziekvereniging. Als jochie van 9 
jaar ben ik ooit begonnen bij de Harmonie. Ik was 
toen trommelaar op de kleine  trom. Het bestuur telt 
nu 5 bestuursleden 3 dames en twee heren. Onze se-
cretaris 

Bineke Bethlehem is nu 20 jaar en doet dit werk tot 
ieders tevredenheid vanaf haar 15e. Het is voor een ver-
eniging altijd lastig om een goed bestuur aan te stellen. 
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering bleek er animo 
te zijn voor deelname aan werkgroepen zoals voor de 

loterij,  het ophalen van oud papier, bladmuziek ad-
ministratie, uniform commissie, muziek commissie, 
gondelvaart commissie. Op deze manier wordt de be-
trokkenheid van de leden groter en ligt niet alle verant-
woording bij bestuur.’

aantal leden

‘Aurora telt nu 54 leden, vult Henny Slooten aan, 
waarvan de leeftijdsopbouw tussen de 8 en 84 jaar ligt. 
Voor zo’n 80% komen onze leden uit de directe om-
geving. Vaak blijven leden die naar elders verhuizen 
Aurora trouw’. 

Bart: ‘Een ledenstop hebben we eigenlijk nooit. Het 
ene jaar kun je als voorbeeld in het orkest 7 dwars-
fluitspelers hebben en het jaar daarna zijn er opeens 
nog maar 2 van over. Studie, verhuizingen enz. kunnen 
de oorzaak zijn van verschuivingen. Ik ben geen voor-
stander van een ledenstop omdat je met vertrekkende 
leden rekening moet houden. In het verleden hebben 
zijn er ledenpromotieacties geweest bij scholen,dat le-
verde nieuwe leden op. Je moet zorgen voor aanwas.’ 

Met hart en ziel
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muzIKalIteIt

Naast de harmonie heeft de vereniging een opstapor-
kest en een BOA orkest (Brug Orkest Aurora). De 
coördinatie van het BOA orkest doet Henny samen 
met Bineke Bethlehem. Het opstaporkest is er voor de 
startende jeugd en de startende oudere muzikant.  Bij 
nieuwe leden wordt gekeken of ze een muziekdiploma 
hebben. Of, om de muzikaliteit te kunnen beoorde-
len, mogen nieuwe leden meespelen in het BOA or-
kest. ‘Wij hebben een goed contact met Artiance in 
Alkmaar waar onze leden ook muzieklessen  volgen. 
Er zijn ook eigen leden die anderen opleiden.  Het uit-
eindelijke doel is om een goed orkest neer te zetten.’

sponsoren

De instrumenten kunnen van de leden zelf zijn of 
ze worden in bruikleen gegeven door de vereniging. 
‘Daar hebben we een instrumentenfonds voor. Vanuit 
het Anjerfonds krijgen we, indien nodig, tweejaarlijks 
een donatie maar dat is lang niet toereikend. Als je na-
gaat dat de kosten voor een enkele bas al snel tussen de 
8 a 9 duizend euro liggen dan moeten we ook andere 
bronnen aanboren om dit te bekostigen. Gemeentelij-
ke subsidie, donaties, oudpapieracties en contributies 
zorgen ervoor dat ook dit potje op peil blijft. Gelukkig 
gaan de muziekinstrumenten jaren mee na aanschaf. 

Voor onze nieuwe uniforme zwarte jasjes met logo 
hebben we de RABO als sponsor gekregen. Geweldig. 
Ook de gemeente Langedijk geeft de vereniging een 
kleine subsidie. Onze zaalhuur wordt betaald door een 
subsidie van stichting ’t Zuydoutaerlandt. Met al deze 
financiële steun zijn wij dan ook als muziekvereniging 
zeer blij.

de dIrIGent

Dirigent Simon Boerke is 27 jaar dirigent bij Auro-
ra. Hij is daarmee nog niet de dirigent met de meeste 
‘dienstjaren’. Dat was de heer Nieman die als dirigent 
maar liefst 31 jaar bij ons heeft gewerkt. Simon diri-
geert de jaarlijkse donateurconcerten, straks de jubile-
umconcerten, het koffieconcert, de gondelvaart. 

Een van de hoogtepunten de afgelopen jaren was het 
jubileren van onze dirigent Simon Boerke in 2013. Hij 
stond toen 25 jaar voor het orkest. De penningmees-
ter Gerard Kuit heeft dit jaar zijn 50 jarig jubileum 

gevierd en ik zelf was er in 60 jaar bij. We gaan er ge-
woon mee door hoor, op naar het volgende jubileum.’

optreden

In De Rietschoot, waar we een schitterende locatie 
hebben voor onze repetities, treden de drie orkesten  
jaarlijks op. Dus het opstaporkest, BOA en het groot 
orkest spelen dan op één avond. Voorheen gingen we 
ook wel naar concoursen maar daar zijn we vanaf ge-
stapt. Het was vaak ver van huis en de publieke belang-
stelling was gering. Eigenlijk zat de zaal enkel vol met 
muzikanten die op speelbeurt zaten te wachten. 

We bezoeken nu met Aurora enkel nog festivals in 
Midwoud, Oostwoud, het Sasfestival in Noordwijker-
hout om er enkele te noemen. De beoordelingen zijn 
vrijwel altijd goed en de kritiek die we op ons optreden 
krijgen ervaren we positief als opbouwende kritiek. 

KoedIjKer trots

Naast het muzikale aspect hebben we ook een sociale 
rol binnen Koedijk. Het clubleven is sterk aanwezig in 
een dorp als Koedijk. Kijk maar naar onze sportver-
eniging en naar de toneelvereniging De Roos dat gaat 
toch allemaal geweldig goed. Daar mag je met elkaar 
als klein dorp met recht trots op zijn.

Met hart en ziel

Henny en Bart Slooten (foto Henk Veenstra)
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Van fossiele naar natuurlijke energiebronnen

nIeuwe ontwIKKelInGen
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Schreef ik vorige maand dat de kerstrozen in mijn tuin nooit in bloei stonden tijdens Kerst. Welnu, op 2e 
Kerstdag liep ik in de tuin en zag dat  verschillende kerstrozen al knoppen hadden. Zo vroeg heb ik dit 
nog nooit meegemaakt. 

December 2015 was uitzonderlijk zacht met vaak goed 
wandelweer. Tijdens het wandelen verbaasde ik mij er 
over wat er allemaal al in de bloei staat of aan het uit-
lopen is. 

een nIeuw tIjdperK

Op een  stralende zonnige nieuwjaarsdag met aan-
gename temperatuur en weinig wind zag ik zelfs een 
vlieg in de zon zitten op de voorgevel van mijn huis. 
Ofschoon dit alles ook zijn aangename kanten heeft, is 
het niet alleen maar gunstig. Mensen die gevoelig zijn 

voor hooikoorts hebben nu alweer last of nog steeds 
last. Sommige bomen zijn alweer aan het stuiven. Het 
is duidelijk dat de natuur van slag is en dat het kli-
maat aan het veranderen is met alle gevolgen van dien 
voor onze aarde en alles wat er op leeft. Gelukkig werd 
2015 afgesloten met positief nieuws, namelijk een kli-
maatakkoord dat breed gedragen wordt door heel veel 
landen. Onderlinge geschillen werden eindelijk over-
brugd. Als dit alles zijn beslag gaat krijgen, dan bete-
kent dat, dat we als mensheid en onze planeet met alle 
andere levensvormen een nieuw tijdperk binnen gaan. 

Gezondheid

De opwekking van energie uit  fossiele brandstoffen wordt afgebouwd
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afbouw enerGIe uIt fossIele bronnen

Opwekking van energie uit fossiele bronnen wordt 
afgebouwd, hiervoor in de plaats komen natuurlijke 
bronnen van energie die het leefmilieu van mens, plant 
en dier niet meer vervuilen. Wat de gevolgen van dit 
alles zullen zijn, is bijna nog niet voor te stellen. Maar 
het zal een groot verschil maken met de huidige tijd. 
De energievoorziening vanuit fossiele brandstoffen is 
gebaseerd op verbranding van materiaal. Denk aan 
kolen, gas, hout en olie. Hierbij komt warmte en dus 
energie vrij, maar heb je ook afvalstoffen, restmateriaal 
wat in het milieu terechtkomt. Deze vorm van energie-
voorziening paste in de tijd van de industriële revolu-
tie, die op gang kwam in de 2e helft van de 19e eeuw en 
zijn hoogtepunt had in 20ste eeuw. Dat wordt allemaal 
minder en zal zelfs geheel verdwijnen. 

InVloed op GezondheId

Deze veranderingen hebben natuurlijk ook grote ge-
volgen voor de gezondheid van mensen, planten, die-
ren en het milieu. De gezondheid van alles wat op aar-
de leeft is geheel evenredig aan de gezondheid van het 
milieu waarin dit leven zich afspeelt. Onze gezondheid 
zal er dus op vooruit gaan. Vooral door vermindering 
van luchtwegklachten zoals bronchitis, astma, COPD, 
maar ook kankersoorten waarbij vervuiling door gifti-
ge stoffen in ons milieu een grote rol spelen. 

afsluIten Van een tIjdperK

De allergrootste gezondheidswinst is natuurlijk dat de 
voortgaande klimaatverandering met alle gevolgen zo-
als verdere zeespiegelstijging nu wordt afgewend. De 
aarde stevende af op een grote ramp. Er zou op den 
duur op grote delen van de aarde niet eens meer ge-
leefd kunnen worden. Nederland en veel andere kust-
landen zouden worden verzwolgen door de zee.

Hoe snel al de nieuwe ontwikkelingen zullen gaan, valt 
nog te bezien er zijn namelijk ook nog genoeg tegen-
krachten. De rijke oliemaatschappijen zullen niet in 
een keer de productie van gas en olie stoppen, vrees ik. 

Met het voornemen over te gaan naar een andere 
duurzame en natuurlijke energievoorziening komen 
de ontwikkelingen in stroomversnelling en sluiten 
we een tijdperk af. We zijn nu in een overgangsfase. 
Komende van nog grof materiële basisgrondstoffen 

naar informatietechnologie. Een ontwikkeling die nog 
maar in de kinderschoenen staat maar steeds meer op-
gang maakt. Denk hierbij aan internet. Voor de over-
dracht van informatie heb je bijna geen materiaal zoals 
papier meer nodig. Bij energievoorziening maken we 
straks gebruik van  niet materiële bronnen zoals zon-
licht, de kracht van de wind, wat een stroming van 
lucht is en de stroming van water. Allemaal vormen 
van vrije energie.  Het draait in de toekomst steeds 
meer om uitwisseling van energie, informatie, trilling, 
frequenties en intentie.  

reGulIere GeneesKunde

Ook in de geneeskunde zien we dergelijke ontwikke-
lingen. In de reguliere geneeskunde wordt al gebruik 
gemaakt van lasertechnologie en bestraling. Een Ne-
derlandse internist/oncoloog heeft een methode ont-
wikkeld waarbij hij kanker geneest door een gecombi-
neerde toepassing van een soort licht met een specifieke 
golflengte en chlorine. Dat is een vorm van chlorofyl, 
oftewel bladgroen uit groene planten. Het maakt de 
betreffende kankercellen gevoelig voor deze specifieke 
vorm van licht, waardoor ze vernietigd worden. Helaas 
wordt de betreffende arts hier in Nederland tegenge-
werkt. Hij is naar Duitsland verhuisd waar hij steun 
geniet  zijn onderzoek kan voortzetten. 

alternatIeVe GeneesKunde

In de alternatieve geneeskunde wordt al veel langer 
gewerkt met therapieën op basis van overdacht van 
informatie, trilling, resonantie en frequenties. Zo ge-
bruikt de homeopathie stoffen van planten, dieren of 
mineralen. Die zijn onder andere door verdunning 

Gezondheid

Parijs: een breed gedragen klimaatakkoord
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stoffelijk niet meer aanwezig in de als zodanig berei-
de medicijnen. Alleen de informatie van die stoffen 
vind je nog terug in deze medicijnen. Deze informatie 
wordt na inname overgedragen op het energieveld van 
de patiënt en vervolgens op zowel het lichaam als op 
het emotionele functioneren. Dit in tegenstelling tot 
reguliere medicatie waarvan het werkingsprincipe be-
rust op het in gang zetten van een chemische reactie in 
het lichaam. 

bIoresonantIe

Andere vormen van geneeswijzen die zijn op gebaseerd 
op informatieoverdracht in de brede zin van het woord 
zijn onder andere bioresonantie. Resonantie is mee-
trillen, meeklinken. Via een apparaat wordt specifieke 
informatie afhankelijk van de te behandelen klacht 
overgebracht op de patiënt. Deze vorm geneeswijze 
is voortgekomen uit de radionica, een behandelwijze 
waarbij door specifieke frequenties bepaalde ziektekie-
men, parasieten e.d. kunnen worden bestreden. 

Deze methode had veel opgang in de landbouw in de 
VS, hele velden konden zo behandeld worden door 
specifieke parasieten te doden op afstand met frequen-
ties die werden uitgezonden. 

Door de opkomst van pesticiden, eveneens voortge-
komen uit de chemische- en farmaceutische industrie 
werd deze methode verdrongen, maar vindt weer op-

gang, vooral ook in de bioresonantie. Behandelingen 
als osteopathie en acupunctuur zijn, hoewel ze licha-
melijk ingrijpen, ook vormen van energetische genees-
kunde omdat ze blokkades in het lichaam opheffen 
waardoor de eigen energie weer vrij kan stromen en 
klachten verdwijnen. 

waterberGInGsGebIed In berGen

Tot slot. Tijdens mijn wandeltochten in het polderge-
bied tussen Koedijk en Bergen zag ik in de weilanden 
grote bergen aarde opdoemen. Ik schrok in eerste in-
stantie omdat ik bang was dat de daar eventueel een 
weg of een bouwterrein voor huizen aan het verrijzen 
was en het mooie poldergebied daardoor bedorven zou 
worden. 

Dat bleek niet het geval. Bergen legt er een waterber-
gingsgebied aan. Dus er komen plassen en natuurlijk 
dan ook de typische vegetatie die daar bij hoort en dat 
trekt ook weer watervogels en andere dieren aan. Er 
komen paden doorheen dus de wandel- en recreatie-
mogelijkheden in onze omgeving nemen weer toe. Het 
gebied grenst aan het Zakendijkje en de Oude-Natte-
weg in Bergen en in het oosten richting Koedijk dus 
aan het Baakmeerdijkje.

“ALLE KLEINE BEETJES HELPEN”, STEUN DE COEDIJCKER BAN EN MAAK 

EEN BEDRAG OVER OP REKENINGNR: NL 77 INGB 0000 091754 

TEN NAME VAN DE RIETSCHOOT OVV BIJDRAGE CB 2016

Gezondheid
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GeItenKaassalade
Door Arno Doejaaren

InGredIënten

• 200 gram sla melange of ijsberg sla
• Ca. 20 zongedroogde tomaten op olie, meer of 

minder naar smaak mag natuurlijk ook
• 70 gram walnoten of geroosterde pecannoten, en 

natuurlijk naar smaak meer of minder
• 0,5 komkommer 
• 150 gram zachte geitenkaas
• Evt. een avocado, of in de zomer 1 of 2 nectarines 

in blokjes
• Honing mosterd dressing kant en klaar.
• Maar lekkerder is natuurlijk de dressing zelf 

maken.
• 4 eetlepels zonnebloemolie
• 2 eetlepels mosterd
• 1 eetlepel vloeibare honing (geen bloemenho-

ning)
• 2 forse theelepels witte azijn
• Zout naar smaak

Alles kan natuurlijk gevarieerd worden naar eigen 
smaak

bereIdInG

Klop alles goed door elkaar. Rooster in een droge pan 
de walnoten of pecannoten, hak de noten in kleinere 
stukjes en laat afkoelen.

Doe de sla in een grote kom. bij de zongedroogde to-
maten kleiner, de komkommer in blokjes, de avocado 
of het fruit in blokjes en meng alles door de sla.

De geitenkaas brokkelen en over de bak sla verdelen, 
hier de gehakte noten overheen en besprenkel met de 
dressing.

De dressing bij de sla serveren zodat iedereen naar 
smaak nog dressing kan toevoegen.

Heerlijk met een hamburger en aardappelen uit de 
oven. Wij vinden zelf de geitenkaas salade het lekkerst 
als er veel Rucola in de sla melange zit.  Eet smakelijk.

Koken
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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



43

Opvang op maat!

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

Rollebol kindercentra, voor
de leukste kinderopvang 

in Alkmaar Noord en Koedijk
Het is voor jonge kinderen heel belangrijk dat zij kunnen opgroeien 
in een omgeving die hen enerzijds uitdaagt zich te ontwikkelen en 
anderzijds de regelmaat en rust biedt die voor hen zo belangrijk is. 
Rollebol kindercentra biedt daarom voor kinderen van alle leeftijden
verschillende leuke vormen van kinderopvang.
Zo is er kinderdagverblijf Rollebol en Olke
Bolke en Peuteropvang Rollebol met Voor-
school, maar ook een buitenschoolse op-
vang. De BSO bij Rollebol, Bolleboos en
Bolschip bieden afwisselende programma’s,
evenals onze ScoutingBSO KinderBolwerk.
Dit brede aanbod is gemakkelijk voor de 
ouders, maar vooral heel leuk voor de 
kinderen. Bij onze opvang worden tal van
sportieve en leuke activiteiten aangeboden
in een stabiele, prettige omgeving. En dit

alles onder het zorgzame toezicht van onze
professionele pedagogisch medewerksters.
Zij bewaken de goede sfeer op onze kinder-
opvang en zorgen ervoor dat elk kind het
perfect naar zijn of haar zin heeft. 

Bij Rollebol kindercen-
tra is uw kind dus in de
best denkbare handen.

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001 opvang

op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  05-01-16  21:26  Pagina 1
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ruIm je troep op!
Geschreven door: Joran Wagemaker (9 jaar)

Wij zijn de opruimclub van de Klip, Koedijk. De club 
heeft 7 kinderen van links naar rechts (foto): Diego, 
Dmitri , Fabian , Boaz, Tomás , Leon en Joran. Men-
sen gooien alsmaar troep in de natuur. 

Dus wij zeggen; ruim troep op!!!! Want onze club gaat 
voor schone natuur. Afgestoken vuurwerk, bah in de 
prullenbak. Papier, moet in de prullenbak. Plastic in 
de prullenbak.  Sigaretten ook in de prullenbak. Poep 
van honden in de natuur laten liggen (poep is voor 
sommige insecten eten). Behalve poep op de stoep dat 
moet men opruimen. 

Kortom: doe troep weg in de prullenbak! Bah, bah en 
nog eens bah. Natuurvervuiling! 

Jeugdpagina
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijv.
Di  2-02-2016 Meidenmall groep 8 only 9 t/m 12 15.30/17.30 Nee
Do 4-02-2016 Workshop Dans 9 t/m 18 16:00/17:30 Ja in The Mall
Vrij 5-02-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 5-02-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/23:00 Nee
Di   9-02-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do  11-02-2016 Workshop Boksen 9 t/m 18 16:00/17:30 Ja in The Mall
Vrij 12-02-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 12-02-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   16-02-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do  18-02-2016 Workshop Koken 9 t/m 18 16:00/17:30 Ja in The Mall
Vrij 19-02-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 19-02-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   23-02-2016 Meidenmall: thema 9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do  25-02-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 26-02-2016 Workshop Zang van Sha-

ron Kips (winnaar 1ste 
editie X-Factor) 

9 t/m 18 16:00/17:30 Ja in The Mall. 
*Er wordt ook Jon-
gensmall aangeboden 
deze middag

Vrij 26-02-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/22:30 Nee

Jeugdpagina

Bijzonder
beroep

A1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Hoofdstad van Nederland
2. Zo zie je er uit als je ziek bent óf als je erg 

geschrokken bent
3. Rode groente (meervoud)
4. Dit doe je met je neus
5. Het tegenovergestelde van jonger
6. Het tegenovergestelde van wel
7. Een ander woord voor paling
8. Hier krijg je soms de tranen van in je ogen
9. 15 e letter van het alfabet

M.E. v.d. Rui
Ter Aar

Als je de letters van het visitekaartje in de juiste volg-
orde zet vind je het beroep van deze man.
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colofon
Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) Redactie: Rien Berends (in-
houd), Hans Petit (vormgeving). redactie@coedij-
ckerban.nl / info@coedijckerban.nl. Ciska Riekwel 
(eindredactie). Verkoop: Wim Smit: verkoop@coe-
dijckerban.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 aart 2016: inleveren 
voor 3 februari 2016  Verspreiding : Gigatrans. 

De Coedijcker Ban maart bezorgd tussen 24 en 26 
maart. Oplage 2000.  Heeft u klachten over de be-
zorging mail naar info@coedijckerban.nl of bel met 
Wim Smit 06-43166559
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Het beroep is ruimtevaarder

oplossInGen

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. Ton Oude-
jans,www.tonoudejans.jimdo.com / 06 – 103 380 
21 (ma – vrij)
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148 Tel. 072-5612961
Hier had uw Coedijckertje kunnen staan!
Hier had uw Coedijckertje kunnen staan!
Hier had uw Coedijckertje kunnen staan!
Hier had uw Coedijckertje kunnen staan!
Hier had uw Coedijckertje kunnen staan!
Hier had uw Coedijckertje kunnen staan!
Hier had uw Coedijckertje kunnen staan!

coedIjcKertjes

websIte en nIeuwsbrIef

Wist u dat de Coedijcker Ban ook terug te lezen is op 
internet. Op de website www.coedijckerban.nl ziet u 
rond de 20ste welke onderwerpen u in het nummer 
van de komende maand kunt verwachten. 

Via de site kunt u uw mening geven over zaken die u 
bezighouden in onze wijk of over onderwerpen die in 
de Coedijcker Ban zijn behandeld.

Het team van de Coedijcker Ban overweegt om ook 
een Coedijcker Nieuwsbrief uit te geven. Via de 
nieuwsbrief kunt u makkelijk op de hoogte gesteld 
worden van zaken rond de Coedijcker Ban zoals bij-
voorbeeld druk- of bezorgproblemen.

Via de website van de Coedijcker Ban kunt u laten 
weten of u interesse hebt voor de nieuwsbrief



Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

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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