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Lees alles over de Gondelvaart



Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

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

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

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Beste Koedijkers,

Traditiegetrouw staat de Coedijcker Ban deze maand 
voor een belangrijk deel in het teken van ons jaarlijks 
terugkerend festijn, de Gondelvaart.

Al een aantal weken wordt er achter de schermen or-
ganisatorisch en door de deelnemers hard gewerkt. 
Uiteraard zijn we met zijn allen en de duizenden toe-
risten, benieuwd naar de ongetwijfeld prachtige decors 
die er dit jaar weer door de enthousiaste bouwers op 
de boten worden gebouwd. Het zal ongetwijfeld weer 
een prachtig schouwspel worden langs de Kanaaldijk.

Wat de Kanaaldijk betreft. Daar is de laatste tijd weer 
behoorlijk wat rumoer over ontstaan in de social me-
dia. Vooral op Facebook hebben heel wat Koedijkers 
hun mening gegeven over de huidige verkeerssituatie 
met de nodige obstakels. 

Correspondent Rob Westhof heeft voor de Coedijck er 
Ban de nodige citaten op een rijtje gezet om met een 
bloemlezing een beeld te schetsen hoe er op verschil-
lende manieren tegen de dijk en de berijders wordt 
aangekeken.

Naast deze onderwerpen presenteren we u met genoe-
gen nog veel meer informatie over ons mooie dorp. 
Wij wensen u weer veel leesplezier.

Rien Berends 
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Veel rumoer op Facebook over paaltjes en andere verkeersergernissen 

de KanaaldIjK
Door Rob Westhof / fotografie Henk Veenstra.

Eind juni barstte op Facebook een discussie los over het gedrag door  weggebruikers in het algemeen en 
de bewoners van Koedijk in het bijzonder op de kanaaldijk. Eén van de Facebook schrijvers op ‘Je bent 
Koedijker als….’ stelde de vraag of de ‘Ban’ geen aandacht aan dit probleem kan geven?  Waarvan akte. 
De Coedijcker Ban wil uiteraard een orgaan zijn dat verslag doet van hetgeen er onder de bewoners leeft.   

Waar gaat om? Veel inwoners van Koedijk en met 
name de bewoners aan de kanaaldijk ergeren zich aan 
het rijgedrag van menig fietser, scooterrijder en auto-
mobilist. Vooral  de zwart witte paaltjes bij de chicanes 
worden als zeer ergerlijk ervaren. Die zouden zelfs  hun 
doel voorbij schieten omdat er regelmatig aanrijdingen 
met letsel door ontstaan zo wordt gemeld.

BloemlezIng

Voor degenen die zich nooit of nauwelijks op Face-

book begeven hierbij een bloemlezing van de reacties, 
uiteraard zonder vermelding van de afzenders.. 

De discussie op ‘Je bent Koedijker als’ begon met het 
volgende bericht: ‘.......je,  je zorgen maakt om de paal-
tjes op de Kanaaldijk, die een groot gevaar zijn voor alle 
weggebruikers.’Hier werden enkele foto’s bij geplaatst 
van omver gereden zwart witte paaltjes bij verschillen-
de chicanes of snelheidsremmers. Op dit bericht kwa-
men al snel diverse reacties.

Markant in Koedijk
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• Ik werk aan het kanaal waar ook die paaltjes staan 
en heb al een keer ambulance voor een wielrenner 
gebeld die ertegen aan was gereden en tot 2x aan toe 
een auto die ertegenaan kwam

• Als iedereen 30 rijdt en zich aan de regels houdt 
geen probleem!!

• Ze vallen ook zo lekker op als je er met 80 doorheen 
vliegt! Ander kleurtje kan geen kwaad gok ik.

• Misschien moeten ze op zoek gaan naar een andere 
oplossing. In plaats van die achterlijke palen.

• Of gewoon weer drempels, dat werkt volgens mij het 
beste!

• Als iedereen gewoon zich aan de snelheid houdt zie 
ik het probleem niet

• Je zal er maar vlak bij wonen en een fietser let even 
niet op of het zicht wordt hem ontnomen door een 
auto voor hem of fietsers voor hem en hij knalt er 
op, ook dit is reeds meerdere keren gebeurd! En je 
kan de ambulance weer bellen! Helemaal mee eens 
het (paaltjes) blijft een groot gevaar! Het heeft niet 
altijd met snelheid te maken! 

dan Komen er vragen van de KoedIjKers over hoe 
‘heurt het nu eIgenlIjK?’ 
• Niet iedere weggebruiker lijkt overigens op de hoogte 

te zijn van de regels rondom de verkeerssituatie op 
onze Kanaaldijk. Een regel waar nergens over gerept 
wordt, is dat men komende van een 30 km weg voor-
rang moet verlenen aan het tegemoet komende ver-
keer rijdende op een 50 km weg. Maar dit terzijde.

maar wat zIjn nou de regels? 
• Want daar bestaan ook wat misverstanden over en 

daardoor ontstaat er een hoop ellende en ergernis. We 
willen graag allemaal doorrijden natuurlijk, maar 
wie heeft er nou wanneer voorrang? 30 is te lang-
zaam, dan word je nog  ingehaald door scooters en 
rijden de elektrische fietsen ook met je mee. Dat is 
ook heel gevaarlijk. 

• Degene die het paaltje als eerste tegenkomt moet 
stoppen en voorrang verlenen...

• Ja dat dacht ik ook! Maar blijkbaar hebben heel 
veel mensen het anders geleerd? Ik sta vaak klem 
hoor, jij niet? De situatie op de kanaaldijk lijkt 
nogal onduidelijk. Maar willen we er nog meer 
verkeersborden erbij hebben?

• Hadden gewoon versmallingen moeten maken met 

borden die aangeven wie voorrang heeft!
• Degene die hinder heeft moet stoppen. Dat leer je 

gewoon bij je theorie! 
• De regel is 30 km. De borden staan er niet voor 

niets.  Volgens mij moet degene met 2 paaltjes aan 
zijn kant wachten. Maar geen hond die het doet. Ik 
word regelmatig ingehaald op de dijk. Echt te gek 
voor woorden!

ooK zIjn er ergernIssen BIj de KanaaldIjKBewoners 
over onvoldoende  ruImte BIj het InparKeren.
• Je zou de reacties eens moeten zien van de auto-

mobilisten wanneer ik achteruit mijn pad op wil 
parkeren.

• Lekker midden op de weg gaan rijden laat ze maar 
lekker wachten! Als ze zo’n haast hebben, hadden 
ze maar eerder weg moeten gaan! Mijn ouders 
kwamen terug van vakantie met de caravan! Pa 
wilde achteruit het pad op. Je denkt toch niet dat ze 
ff wachten!! Dus mijn moeder en ik zijn midden op 
de weg gaan staan! Auto’s, fietsers en brommer tegen 
gehouden!! Asociale mensen, haast, haast, haast!

veel ergernIs over de, met een mooI woord, ver-
KeersattItude van de weggeBruIKers:
• Misschien ook handig als mensen leren dat brom-

merrijders met helmplicht op de autoweg moeten 
rijden en dat  daar ook de voorrangsregel voor geldt 
Als brommerrijder mag ik alleen uitwijken naar 
het fietspad indien er gevaar dreigt. En ja, ik rij 
altijd netjes 30 en daarom vaak het doelwit van 
inhalers die zich ergeren om achter een brommer te 
moeten blijven rijden 
Degene die mij inhaalde raakte inderdaad zo’n 
geweldig paaltje. Sorry maar goed gedaan.

• Ik had er één in mijn nek zitten. Die wilde er 
heeeellll graag langs. Meestal rij ik half fietspad half 
weg, Nu besloot ik er echter voor om in het midden 
te blijven rijden en nog iets langzamer dan 30 te 
gaan rijden. En dan zo dat hij er niet langs kon. 

Markant in Koedijk
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Richard Groot, keurslager
Wc Daalmeer, Johanna Naberstraat 55, Alkmaar
Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl

IEDERE MAANDAG
Gepaneerde schnitzels van  
Heyde Hoeve varkensvlees

 4 stuks 500

IEDERE WOENSDAG
Half om half gehakt

 500 gram 300
 

Mager rundergehakt

500 gram 350

IEDERE DINSDAG
Hele warme grillworst

 per stuk 200
  

IEDERE DONDERDAG
Dubbele puntendag

Kogelbiefstuk

                   3 stuks 795
 

IEDERE VRIJDAG & ZATERDAG

Shoarmavlees

               500 gram 375+ GRATIS 
KRUIDEN

De lekkerste 
grillworst van 

Alkmaar!

Bloembinderij Jaap Schipper

Dagelijks verse aanvoer van snijbloemen
Voor al uw rouwwerk en speciale boeketten

Bel voor uw bestelling 072-5126117

Bloemenkiosk
iedere vrijdag en zaterdag
Winkelcentrum Daalmeer

(Naast snackbar Kitsy)

Saskerstraat 99
1831 CZ  
Koedijk

Fax 072-5206820Mobiel
06-21861261
06-49100741
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En je raad het al. Het was gewoon een bewoner van 
Koedijk. Ongelooflijk maar echt waar. De meeste 
die binnen wonen hebben er lak aan. En misschien 
is het tijd om de ‘Ban’ te vragen om er toch een stuk 
over te schrijven.  Meenemend ook de vlotbrug. De 
fietsers en brommers/scooters die er vanaf komen, 
hebben namelijk voorrang. De meeste automobilis-
ten rijden hard door. Ook gevaarlijk.

• Ga je als brommer /scooter netjes recht van de paal-
tjes rijden dan heb je kans om tegen zo’n betonnen 
blok te knallen en dan maanden uit de running 
met veel pijn en onkosten. Het is een ramp die dijk. 
Ook al rij je 30, de een ergert zich aan te snel rijden 
de ander aan te langzaam. Wie de oplossing weet .

oplossIngen op FaceBooK

• Eenrichtingsverkeer van maken...
• Moet ik dan eerst naar de noord rijden om naar 

huis te kunnen.... Via Schoorldam naar huis... 
Terwijl ik bij de vlotbrug woon uhmm nee.

• Ik denk dat je in plaats van borden, paaltjes en een-
richtingsverkeer. Gewoon een zelfde soort straat van  
maken als bij het station aan de noordkant. Dan 

kun je namelijk niet harder dan 30. Maar laten 
we niet vergeten dat het een belangrijke weg is die 
de dorpen met elkaar verbindt richting Alkmaar. 
Als er dan geen tegenliggers of fietsers zijn, kan je 
gerust iets harder rijden in die situatie maar blijft 
veiligheid voorop staan

• Gewoon net als aan de kant van Langedijk en zoals 
het altijd was; géén palen of wat dan ook! 
Maak er bestemmingsverkeer only van en ga hand-
haven. Alles opgelost!

er Is een handteKenIngenactIe gestart 
• Wij zijn begonnen met een handtekeningenactie 

aangaande de veiligheid op de dijk. Ze rijden als 
malloten hier! Ik hoop van de week gebeld te worden 
door de gemeente voor een afspraak. Het is wachten 
op een ongeluk.

De CB houdt u graag op de hoogte van de resultaten 
en ontwikkelingen omtrent de verkeerskwesties op de 
kanaaldijk.(Wordt vervolgd).

Markant in Koedijk
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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



9

Beste coIFers
Ik ben gek op danse! Heerlijk vind ik dat en ‘t 
maakt moin ok niet uit of dat nou stoil-, loin-, 
salsa- of volksdanse benne. As ik maar efkes lekker 
bewege ken. Ik weet ok wel hoe dat komt hoor. As 
je dinge niet magge, den benne ze altoid veul mooi-
er, vezelf! Toen ik vroeger op de mulo zat, mocht 
ik van m’n moeder niet nei dansles toe, maar toen 
ik ’n jaar of 45 was, kwam ‘t ‘r toch uitoindelijk 
van. Ik ging op stoildansen en begon bai Brons. We 
begonne met wat te loupe  en den ‘n paar stappe  
nei achteren en ‘n paar stappe opzoi en zô zachie-
san begon ’t al ‘n kloin beetje op danse te loiken 
en ik kreeg d’r  almaar meer skik in. En zô danste 
we met z’n allen pittig ’n maand of voif deûr en 
toen most d’r ofdanst worre! Je krege die eivend ‘n 
briefie op je reg met ‘n nommer d’r op en langs de 
kante stonde mense te koiken hoe of jij ‘t ‘r van of 
brocht.  Je moste mooi  rechtop staan, de stappe 
moste lang genog weze en zuks meer.  Je moste d’r 
ok voor zurge, dat je niet op mekaars tône trapte, 
vezelf. We moste ‘n quick-step, ‘n tango en ‘n En-
gelse wals danse. We hadde lekker de ruimte en we 
zwierde deur de zaal. Voor m’n gevoel ging ‘t wel 
pittig. Nei ‘n half uurtje werd de uitslag in de gang 
van de dansskoôl ophongen en efkes ternei kwam 
m’n oudste moidje, dat deer ok op dansles was, nei 
m’n toe hollen en riep: “Mam, je ben slaagd ‘oor! Je 
reidt nooit met wat voor coifers!” Nei, vezelf niet, 
hoe kon ik zuks nou wete? Ze riep: “Je hewwe twei 
negens en ‘n acht en ‘n half!!” Nôh, ik geloufde m’n 
ore niet, dat ik zoi: “Jâwoor, je maken ’n grappie, 
denk, haal eerst maar ‘s ien punt van al die coifers 
of!” Maar ze had geloik! Ik was bar groôsk, vezelf 
en ik hew m’n deer toen ok geloik voornomen om 
nooit meer examen te doen, want zukke houge coi-
fers kroig ik van m’n leven gien meer, vezelf! En nei 
die toid benne d’r ok nooit meer examens op m’n 
pad komen, maar effetjes lekker danse gelukkig wel! 

Klaverjassen met gvK
Het is weer zover. Vanaf septem-
ber houdt de Gondelvaartvereni-
ging Koedijk (GVK) maandelijks 
weer een klaverjasdrive in café 
‘De Bonte Koe’. Er wordt in een 
persoonlijk competitieverband 
gespeeld, dat wil zeggen dat er 

om dagprijzen wordt gekaart en dat het resultaat mee-
telt voor het totale klassement. Van de zeven drives die 
gehouden worden, tellen de zes beste resultaten. Als je 
één keer niet kan komen heeft dit geen invloed op het 
eindklassement. Na de drive wordt er nog een tombola 
gehouden. Zet u onderstaande data maar vast in uw 
agenda of op de kalender.
• 24 september 2016
• 22 oktober 2016
• 26 november 2016
• 28 januari 2017
• 25 februari 2017
• 25 maart 2017
• 22 april 2017

De drives beginnen steeds om 20.00 uur en vanaf 
19.30 uur kan er ingeschreven worden. De inschrijf-
kosten zijn € 5,00 per koppel. In december is er géén 
drive in competitieverband, maar dan houdt het café 
een kerstdrive, vermoedelijk op zaterdag 17 december. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar Jan Bijpost, 
072-5615152

nIeuws huIsartsenpraKtIjK KoedIjK 

zomervaKantIe

Huisartsenpraktijk Koedijk 
De Hertog 2 te Koedijk is 
wegens vakantie gesloten 
van: Maandag 18 juli t/m 
vrijdag 5 augustus 2016. De 
waarneming wordt in die 
weken gedaan door :Prak-
tijk ‘t Rak, Schoenmaker-
straat 126, telefoon 072-5612598

donderdagmIddagopenIng 
Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is 
per 1 juni 2016 ook op donderdagmiddag open

De moeite waard



10

eendrachtIge samenwerKIng
Aan de Achtergraft op hun volkstuintje ploegden Jan 
en Gré Barsingerhorn er stevig op los. Het eendrachtig 
samenwerkende koppel was druk bezig met aneerden, 
zoals dat kennelijk in vakjargon wordt genoemd. Het 
ophogen van de aarde/grond. Een uniek schouwspel 
anno 2016 dat werd vastgelegd door de toevallig passe-
rende Cees de Ruiter met oog voor opvallende details.
(RB)

ehBo-dIploma In 3 dagen!
EHBO vereniging Koedijk 
organiseert – bij voldoende 
deelname – in september 
2016 een driedaagse cursus 
waarin de cursist volledig 
wordt opgeleid volgens de 
normen van het Oranje 
Kruis, inclusief reanimatie 
en AED. Aan het eind van 

de derde dag volgt een examen. De cursus is geschikt 
voor personen vanaf ± 16 jaar.  De cursus vindt plaats 
op 3, 10 en 17 september 2016 van 9.00 tot 17.00 uur 
in de Rietschoot, Saskerstraat 22, Koedijk. De kos-
ten bedragen €225,--, inclusief boek, materialen en 
examengeld. Veel zorgverzekeraars vergoeden uit een 
aanvullend pakket (een deel van) de kosten voor een 
EHBO-cursus; informeer daar dus naar bij uw verze-
kering. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 augustus 2016 
via e mailadres info@ehbokoedijk.nl of telefoonnum-
mer 06-12 11 35 81

Ben jIj onze Inval-toetsenIst(e)??
Pop- en showkoor Heartbeat is een ambitieus koor 
onder leiding van zangcoach Olaf van Rijn en wordt 
begeleid door een eigen live band. Voor de live band 
zijn we dringend op zoek naar een enthousiaste inval-

toetsenist(e) waarbij ervaring een ‘must’ is. Heb jij daar 
wel oren naar? Of ken je iemand die hier misschien en-
thousiast van wordt? Neem contact met ons op! www.
heartbeatkoedijk.nl -heartbeatkoedijk@gmail.com Of 
bel 0725623191

modelspoorBaan KoedIjK zoeKt hulp
Wat de meeste Koedijkers wel weten, is dat zich aan de 
Kanaaldijk 122 een modelspoorwinkel bevindt. Velen 
van u zijn al binnen geweest om toch eens even te kij-
ken naar alle miniaturen. Wat velen van u niet zullen 
weten, is dat er achter de winkel een modelspoorbaan 
(buiten en binnen) wordt gebouwd. 

Door de vele leuke reacties op dit project is bekend 
dat er door velen van u wordt uitgekeken naar het 
moment dat de treinen zullen rijden en dat u kunt 
komen kijken. Wat is opgevallen is dat veel mensen 
het best leuk zou vinden om te komen helpen bij een 
project als dit. Bij dezen plaatsen we dan ook graag 
een oproep.

Bent u geïnteresseerd in modelbouw in de breedste zin 
des woord - u hoeft niet eens modelspoorliefhebber te 
zijn - bent u redelijk handig en heeft u nog wat tijd 
over? Meld u dan aan. 

Er wordt sinds 2014 met een klein team op woens-
dagmiddag en op zaterdag gewerkt aan de baan. Een 
groepje gezellige en enthousiaste vrijwilligers. Zij ver-
welkomen u graag.

Wilt u meer weten? U bent van harte welkom tij-
dens de winkelopeningstijden (wo-za), bel ons ( 072-
5618707) of mail naar: info@grootspoor.com

De moeite waard
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welKom op de open repetItIeavond van aurora!
Vind je het leuk om samen muziek te maken en houd je van gezelligheid? Vrijdagavond 2 september 2016 
houdt Aurora van 18.45 tot 22.15 uur een open repetitieavond voor alle huidige en toekomstige bespelers 
van muziekinstrumenten in een harmonieorkest. Locatie: Ontmoetingscentrum De Rietschoot, Sasker-
straat 22 Koedijk.

Kun je nog niet spelen, maar heb je dat eigen-
lijk altijd al willen leren? Kom gewoon langs en 
laat je verrassen door de diversiteit aan instru-
mentatie. Misschien zie je al meteen je favorie-
te instrument en ga je er deze keer helemaal voor! 
Denk je: ik moet het weer eens oppakken. Schroom niet. 
Voor een klein bedrag kun je een instrument huren, 
en je mag altijd het eerste jaar gratis in ons Brugorkest 
(BOA) meespelen. 

Ervaren spelers op trompet, trombone en bariton-tuba 
zijn qua bezetting van harte welkom in ons Grootorkest! 
Voor meer informatie, bel één van onderstaande perso-
nen of bezoek onze website:
• Voorzitter: Bart Slooten 072- 5621856
• Penningmeester: Gerard Kuit 072-5611939
• Secretariaat: Bineke Bethlehem 06- 15027342
• BOA: Henny Veldman 072-5621856 aurorakoe-

dijk@gmail.com 
• www.aurora-koedijk.nl

stadswandelIngen
 De eerste maanden van het 

zomerprogramma van open 
stadswandelingen door Alk-
maar zijn voorbij en Gilde 
Alkmaar verheugt zich in 
de grote belangstelling. Met 
deze vorm van laagdrempe-
lige wandelingen tegen een 
speciaal tarief gaan de stads-
gidsen nog door in augustus:  

Elke dinsdagavond om 19.30 uur. Elke 1e en 3e zondag 
van de maand om 14.00 uur. Alle open wandelingen 

starten vanaf het Waagplein aan de kant van de Markt-
straat en deelname kost € 2,50 per persoon.

Stadswandelingen op maat, voor groepen van mini-
maal 4 deelnemers, kunnen het hele jaar door geboekt 
worden. Voor verdere informatie over de stadswande-
lingen verwijst men u graag naar de website www.gil-
dealkmaar.nl. Daarop is ook informatie te vinden over 
wat Gilde Alkmaar nog meer doet. 

Gilde Alkmaar Muiderwaard 240 1824 XV  Alkmaar. 
Tel. 072-5154869 (b.g.g. 072-5155168) gildealkmaar@
hetnet.nl www.gildealkmaar.nl

De moeite waard
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All People City Spa powered by LOOkX
Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

AWA R D  W I N N I N G 
All People City Spa 
VERHUISD EN VERNIEUWD! CitySpa

All People

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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gezellIg mIdzomerFeest In speeltuIn
Het midzomerfeest in Speeltuin De Jeugdhoek was 
zondag 26 juni  weer een gezellige happening voor 
jong en ook oud. Op een fleurige bloemenmarkt kon-
den leuke buitenplanten worden gekocht. En voor de 
kinderen was er een avontuurlijk parcours met onder 
andere een Rad van Avontuur, oranje koe melken, 
snoep draaien en een ballonkunstenaar die de meest 
fraaie dieren en andere voorwerpen maakte. Kortom, 
het was van twaalf tot vier die zondagmiddag met 
recht een geslaagd midzomerfeest in de Jeugdhoek.

ledenavond Kvg
Dinsdag 13 september 2016 aanvang 19.30 uur in de 
Rietschoot. Om 19.30 beginnen we met onze jaarver-
gadering met o.a. een terugblik op alle activiteiten van 
het vorig seizoen. Om 20.00 uur verzorgt mevrouw 
Haring een gezellige, gevarieerde muziekquiz. We wor-
den verdeeld in groepjes. Per groep gaan we de ver-
schillende onderdelen en vragen van de quiz samen 
opzoeken en beantwoorden. Zoals: foto’s van artiesten 
en muziekinstrumenten, karikaturen, klassieke 

muziek, raad de titel van een lied, cryptische vragen 
enz. Introducees betalen € 4,00. Het Koedijker Vrou-
wen Gilde wordt ondersteund door Stichting ’t Zuy-
doutaerland.

vrouwen van nu - KoedIjK
In augustus is er geen bijeenkomst, maar op 20 sep-
tember gaan we met een knaller van start. Hans Tijsen 
uit Alkmaar zal dan zijn verhaal vertellen, met on-
dersteuning van film en dia’s. Hij maakte een aantal 
jaren geleden, samen met drie vrienden, een reis met 
de Oriënt Expres. Met z’n vieren reisden ze van Ne-
derland, door o.a. Rusland, Mongolië en China naar 
Beijing (Peking). Hans is een gezellige prater, dus het 
zal vast een mooie avond worden. Heb je als vrouw uit 
deze omgeving interesse, dan mag je deze avond bijwo-
nen voor € 5,00. Hans zou graag een bijdrage willen 
voor het Dokter Ramona fonds in de Dominicaanse 
Republiek. U mag eventueel hiervoor een vrijwillige 
bijdrage geven. Graag tot ziens. Nadere informatie bij: 
Trijnie Bakker Secretaris. 072-5315934/ trijnie_bak-
ker@online.nl

PILATES 

Erica van Stralen 

sinds 2010 groepslessen Pilates  
in de Rietschoot en de Zandloper in Koedijk 

sterk, soepel en licht in je lijf 
rustig, relaxed en helder in je hoofd 

www.alkmaarpilates.com 
stralen@live.nl       06-40220194 

Er zijn lessen op vier ochtenden en drie 
avonden en instromen kan op elk moment!

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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F1 derde op nederlands KampIoenschap.
De jonge talenten van SV Koedijk F1 hebben de bronzen medaille behaald tijdens de landelijke finale van 
het Voetbal Talenten Toernooi voor F pupillen in Leek (Dr).

Het jongste selectieteam van SV Koedijk ging als win-
naar van het regionale kwalificatietoernooi Voetbal Ta-
lenten voor KNVB district West I (Noord Holland, 
Utrecht), naar de landelijke finale. Samen met 32  
F1 teams uit geheel Nederland, streden zij bij TLC Leek 
om de titel Nederlands Kampioen Voetbal Talenten. 
In de poulefase werden de leeftijdgenootjes van thuis-
ploeg TLC, Den Hoorn en Beuningse Boys met ruime 
cijfers verslagen. Na winst in de kwartfinale tegen CSV 
Apeldoorn en verlies in de halve finale tegen latere 
winnaar IJburg F1, werd de derde plaats in de troost-
finale tegen FVC Leeuwarden knap met 3-0 opgeëist.  

Met de bronzen medaille eindige SV Koedijk F1 het 
succesvolle seizoen in stijl. Eerder dit seizoen legde SV 
Koedijk F1 ongeslagen beslag op het kampioenschap 
in de F 1e klasse om vervolgens ook als F team in de  
E competitie 3e klasse ongeslagen het kampioenschap 
te veroveren. In het KNVB beker toernooi reikten de 
voetbaltalenten, getraind door SV Koedijk jeugdtrai-
ners Erik en Martine Wildschut, tot de kwartfinale.  
 
De F1 speelt het komende seizoen als JO11-3 in de eerste 
klasse. Ze slaan daarmee een leeftijdsklasse in zijn geheel 
over, de 10 categorie.

Nieuws van SV Koedijk

Foto van links naar rechts:
Staand: Noor Terlouw, Rodri Maijenburg, Eli Daddy, Erik Wildschut, Martijn Passet, Kaz Kambayashi, Nino Bertholee. Zit-
tend/Liggend: Stijn Rowinkel, Kilian van der Werve, Casper Maijenburg, Ryu Kambayashi, Anouk Devenijns
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In Memoriam

jan turKstra

Door Marga Riekwel

Jan Turkstra was samen met zijn vrouw Ali al werkzaam voor de Koedijker gemeenschap in het oude verenigings-
gebouw van Koedijk aan de Schoolstraat. In 1981 verhuisde Jan met alle verenigingen naar het nieuw geopende 
ontmoetingscentrum De Rietschoot. Door de jaren heen bleef Jan verbonden met de Rietschoot, als onderhoud-
sman en ook tijdelijk als bestuurslid Beheer en Onderhoud. Verbonden in hart en nieren. Niets was Jan teveel. 

De Rietschoot was zijn tweede thuis. Geruisloos, bescheiden en niet op de voorgrond. Echter op de juiste ogen-
blikken kon Jan zijn mening over zaken betreffende de Rietschoot uiten. En die meningen deden er toe, die 
kon het bestuur in zijn zak steken. Want meestal had Jan gelijk.  De hal in de Rietschoot werd gemoderniseerd. 
Heel wat regelzaken en schilderwerk werd mede door Jan ter hand genomen. De bedradingen in de hal werden 
vernieuwd. Jan informeerde het bestuur, dat ook op andere plekken in de Rietschoot een grondige renovatie 
noodzakelijk was. In 2013 werd Jan ziek, echter positief ingesteld zoals hij was ging hij deze ziekte te lijf. Tussen 
de ziekenhuisopnames door was Jan als het even kon aan de slag in de Rietschoot of kwam even een praatje 
maken. Het ging weer goed, er was een positieve uitslag.  

De toneelzaal was aan de beurt om op te knappen. Een hele klus, maar het resultaat mag er wezen mede door de 
inzet en inbreng van Jan. De afscheiding op het nieuwe terras werd ook nog even gemaakt. Echter de ziekte sloeg 
weer genadeloos toe. We leefden allen tussen hoop en vrees. Het gevreesde werd toch nog onverwachts werke-
lijkheid. Veel te jong, ondanks altijd gezond te hebben geleefd en gesport, overleed Jan op 28 juni 2016, Niet te 
begrijpen! Jan was een fijn mens en collega. Hij heeft zich altijd voor meer dan 100% ingezet voor de Rietschoot, 
Bedankt voor alles wat je voor de Rietschoot hebt betekend. We zullen je niet vergeten! 

 ‘Een lege plek’
Je blijft onze collega en meer  
partner, maatje en vriend 
mens met echte drijfveer 

Echo’s galmen in ons hoofd 
razende gedachten 
wij voelen ons verdoofd  

We zullen je vreselijk missen 
niet meer praten, lachen, delen 
en heerlijk kissebissen  

Als wij vervallen in gepraat 
mogen we jou dan vragen 
om je advies en raad 

Dank voor de vele jaren 
dat wij collega’s waren

Jan Turkstra (foto HP)
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Zorgeloos Schiphol Vervoer

Waarom Taxi Tervoort Alkmaar?

Taxi’s en taxibusjes tot 8 personen.

Nette en verzorgde voertuigen.

Kinderstoeltjes en extra adressen mogelijk.

Betaling vooraf, contant of per PIN.

Eenvoudig online reserveren.

Uw eigen privé taxi tegen de scherpste prijs.

AT T
Schiphol taxi

al vanaf

Professioneel taxivervoer, groepsvervoer 
Schipholtaxi en meer...

U kiest toch ook voor perfect geregeld Schipholvervoer?

Kijk snel op taxitervoort.nl/schipholtaxi wat uw taxi kost en reserveer uw taxirit.

www.taxitervoort.nl info@taxitervoort.nl072-220 1393

per voertuig

€ 50,00

TAXI TERVOORT ALKMAAR

072-220 1393

AT T
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Vervoer naar en van Schiphol als succesvol specialisme

taxI tervoort alKmaar
Door Rien Berends

‘Het runnen van een taxibedrijf, gespecialiseerd in vervoer van en naar Schiphol, is behoorlijk intensief. 
In principe moet je de hele week, 24 uur per dag, beschikbaar zijn. Ons gezinsleven is daar op ingesteld. 
Zodra de telefoon gaat zetten de kinderen de televisie zachter. Ook voor hen is de klant koning.’

Nils en Mirjam Tervoort begonnen drie jaar geleden 
hun taxibedrijf. Eerst met één auto, maar inmiddels 
is Taxi Tervoort Alkmaar uitgegroeid tot een onder-
neming in de Westfalenstraat (pal achter de voetbal-
velden van Koedijk) met drie auto’s een busje en vier 
medewerkers. 

Na eerst in diverse andere sectoren te hebben gewerkt, 
koos Nils drie jaar geleden voor een loopbaan in de 
taxibranche. ‘In mijn studententijd reed ik als bij-
baan op de taxi. Dus ik wist wel wat het werk inhield. 
Om aan de slag te gaan moest je drie jaar geleden 
nog behoorlijk wat zaken regelen. Om te beginnen 
een vergunning aanschaffen bij het KIWA, dat is de 
overheidsinstantie die de regelgeving verzorgt op het 
gebied van transport. Verder moest ik een onderne-
mersdiploma halen evenals een taxipas om te mogen 
rijen en een ondernemerspas om een eigen bedrijf te 
mogen runnen. Daarvoor moest je een praktijk- en 
theorie-examen afleggen plus een medische keuring 

ondergaan en een verklaring van goed gedrag kunnen 
overleggen. Al deze verplichtingen kostten niet alleen 
veel tijd, maar ook behoorlijk wat geld. Inmiddels is 
het allemaal makkelijker geworden, maar in de prak-
tijk blijken de diploma’s en kosten toch nog vaak een 
behoorlijke drempel voor velen om in de taxibranche 
aan de slag te gaan.’

straattaxI

Net zoals veel andere taxirijders, waaronder behoor-
lijk wat ZZP-ers, begon Nils Tervoort als straattaxi. 
‘Dan krijg je een standplaats toegewezen bij het sta-
tion, ziekenhuis of andere locatie en is het wachten 
tot een klant zich meldt. Voor het taxivervoer geldt 
een maximumtarief dat is opgebouwd uit een instap-, 
kilometer- en tijdbedrag. Uiteraard mag je onder het 
maximumtarief werken, maar dan verdien je als straat-
taxi helemaal niets. Door de hoge tarieven kiezen veel 
mensen voor een andere vorm van vervoer waardoor er 
te weinig wordt omgezet en de prijzen te hoog blijven.’

Ondernemer van de maand

Busje en twee van de drie auto’s (foto Mirjam Tervoort)
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schIphol

Kortom, Nils Tervoort had al snel in de gaten dat de 
straattaxi niet werkte. ‘Ik ben vervolgens gaan kijken 
naar mogelijke vormen van specialisme in personen-
vervoer zoals directievervoer of vervoer van en naar 
Schiphol. Het werd het laatste waarbij de contactleg-
ging en reservering via een website met aanmeldfor-
mulier plaatsvindt. Die formule werkt, waarbij het 
wel belangrijk is om ook op het gebied van marke-
ting actief te zijn. Zodat klanten je weten te vinden. 
Daarnaast is ook klantenbinding heel belangrijk. Door 
goed te luisteren tijdens de ritten naar de klanten. Naar 
wat zij belangrijk vinden en te horen hoe ze de service 
achteraf hebben ervaren. Er zijn overigens maar weinig 
collega’s die dat zo intensief doen.’

Taxi Tervoort Alkmaar rekent Noord-Holland boven 
het Noordzeekanaal tot zijn werkgebied. Mirjam Ter-
voort: ‘Onder het kanaal is de afstand naar Schiphol 
te kort. Dan zijn de instapkosten te hoog en dus niet 
interessant voor de reizigers. Dat geldt niet voor de re-
gio Alkmaar en er boven. Voor die doelgroep zijn we 
zowel kwalitatief als kostentechnisch een heel interes-

sante vervoerder naar en van Schiphol.’ Dat er met de 
luchthaven als eindbestemming of vertrekpunt sprake 
kan zijn van seizoendrukte en –kalmte onderschrijft 
Nils Tervoort. ‘Zeker in het eerste jaar dat we ons spe-
cialiseerde richting Schiphol was dat zo. Tijdens de 
zomervakantie gaan er nu eenmaal meer mensen naar 
het vliegveld. Dat is inmiddels iets stabieler geworden. 
Er zijn vooral veel zestigplussers die buiten het seizoen 
op vakantie gaan, wat meer te besteden hebben en dan 
ook kiezen voor een taxi. Jonge gezinnen met kinderen 
kiezen uit kostenoverweging vaak een andere moge-
lijkheid. Daarnaast is het hele jaar door ook sprake van 
zakenmensen die naar het vliegveld gebracht moeten 
worden en dan vaak alleen of samen voor een taxi kiezen.’

angst

Actueel is op dit moment de angst bij veel vakantie-
gangers om met het vliegtuig op vakantie te gaan van-
wege de kans op aanslagen. Massaal is er daarom geko-
zen voor de autovakantie. Nils Tervoort: ‘Dat merken 
wij ook. Tot nu toe hadden we elk jaar te maken met 
een behoorlijke groei in het aantal ritten. Tot nu toe 
blijft het gelijk. Laten we zeggen dat er sprake is van 

Ondernemer van de maand

Comfortabel vervoer van- en naar Schiphol (foto hp)
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een stabiele situatie. Maar dat er iets aan de hand is, is 
wel duidelijk. En wat betreft de seizoenbeïnvloeding, 
in de winterperiode hou ik me onder andere ook bezig 
met de website om die verder te verbeteren en op orde 
te brengen. En er zijn diverse bedrijfstechnische zaken 
waar je in de zomer niet aan toe komt, die dan aan-
gepakt worden. Juist in die periode hou ik me vooral 
bezig met de marketingkant van de bedrijfsvoering.’

samenwerKen

Uit eigen ervaring weet ik dat taxibedrijven in piek-
tijden samenwerken. Nils Tervoort: ‘Dat klopt. Doen 
wij ook. We maken onderlinge afspraken en het werk 
wordt verricht conform onze visie en kwaliteitsaanpak. 
Dat gaat prima. Juist in die situaties is het goed om te 
horen wat de ervaringen van de klanten zijn.’ 

In hoeverre speelt Schiphol nog een rol van betekenis 
bij het taxiwerk? ‘Voor het wegbrengen niet. Dan rij-
den we naar de vertrekhallen, zetten de klanten bij de 
juiste terminal af en we gaan weer. 

Heel anders is het ophalen. Dan moeten we bij de aan-
komsthal behoorlijk wat parkeergeld betalen. We doen 
er dan ook alles aan om het goed en strak te plannen 
zodat de taxi’s niet te lang hoeven te wachten. Anders 
moeten we zoveel parkeergeld betalen waardoor het 
nauwelijks nog rendeert. Waar ik wel direct aan toe 
wil voegen dat het niet om enorme bedragen gaat. Wat 
dat betreft is dit een heel leuk vak met een relatief laag 
bedrijfsrisico.’

tot slot

Wat is de doelstelling van Taxi Tervoort Alkmaar voor 
de toekomst. Nils Tervoort: ‘In de komende tien jaar 
nog verder groeien. Uiteraard komt er een moment 
dat de markt verzadigd is en je op contractbasis moet 
gaan werken. Een belangrijk aspect bij groei is ook dat 
de bedrijfsvoering verandert Het wordt een heel ander 
verhaal als je te maken hebt met dertig medewerkers 
dan met vier. Op die ontwikkelingen moet goed en op 
tijd worden ingespeeld. Kijkend naar het aantal ritten, 
dan is onze doelstelling voor dit jaar tweeduizend.’

Ondernemer van de maand

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne 

brieven en kaarten die wij mochten ontvangen 
voor- en na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa

Jan Turkstra
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel

betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.                                             

Alie, kinderen en kleinkinderen
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Bewonersonderneming in beweging

samenwerKIng
Tekst bestuur De Rietschoot

Vandaag de dag verwacht de “lokale” overheid van haar burgers een grotere maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is een onderdeel van de subsidiebeschikking aan 
wijkcentra, zoals de Rietschoot. De gemeente Alkmaar verwacht dat besturen van buurthuizen en wijk- en 
ontmoetingscentra worden omgevormd tot bewonersondernemingen.

Een bewonersonderneming is een wijk-of buurtgerich-
te organisatie. In die wijk of buurt proberen bewoner-
sondernemingen bewoners bijeen te brengen door: 

• Het creëren van een trefpunt voor die wijk, een 
aantrekkelijke plek om elkaar te ontmoeten,

• Het aanbieden van ontspanningsactiviteiten en 
mogelijkheden tot ontwikkeling, om beter con-
tact te krijgen met wijkbewoners en ten behoeve 
van de onderlinge afstemming gaan bewonerson-
dernemingen ook meer actief deel nemen aan en/
of activiteiten ondersteunen van andere wijk gere-
lateerde organisaties.

Deze verwachting van maatschappelijke verantwoor-

delijkheid meenemend heeft de Rietschoot als bewo-
nersonderneming in 2015 in haar ondernemingsplan 
2015-2020 geschreven. Vanuit dit vastgestelde meer-ja-
ren ondernemingsplan wordt elk jaar een Jaarplan ge-
schreven. Voor het schrijven van een Jaarplan wordt 
eerst bezien wat is behaald en/of er doelen moeten 
worden bijgesteld. Het traject van de Rietschoot van 
“zaalverhuurbedrijf ” naar “bewonersonderneming” is 
volop in ontwikkeling en veel van de gestelde doelen 
zijn bereikt. Doelen die nog wachten op nadere uit-
werking zijn o.a. het aangaan van samenwerkingsver-
banden met andere organisaties in de wijk

Op 3 september wordt de Uitmarkt Koedijk georgani-
seerd in de Rietschoot. Tijdens deze Uitmarkt willen 
wij de verenigingen en partners de gelegenheid zich 
aan de bewoners van de wijk te presenteren. Het idee 
is dat elke vereniging de gelegenheid krijgt om een 
clinic of demonstratie te geven. Of het nu gaat om 
cultuur, dansen, muziek, toneel, welzijn, sport, spel, 
ontspanning of educatie. We willen laten zien dat er 
voor iedereen wat te doen valt. 

Vanaf 12:00 uur opent de Rietschoot zijn deuren voor 
alle bewoners om te genieten van het zeer uitgebreide 
programma. De dag zal groots worden geopend waar-
in wij alle bewoners vragen langs te komen om het 
nieuwe seizoen een knallende start te geven.

Samenwerking met de ZOL, een 1e aanzet daartoe is 
genomen. Vervolg najaar 2016

Samenwerking met de Hofstaete, een advies hierover 
m.b.t. voortzetting van de wijkactiviteiten per 1 januari 

Bewonersonderneming De Rietschoot
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2017 is aan de gemeente Alkmaar geschreven in samen-
werking met Wooncorporatie Woonwaard en Zorgor-
ganisatie Alcare. Vervolg najaar 2016.

Samenwerking met wijkcentrum Daalmeer, de eerste 
aanzet hiertoe is het uitgeven van een gemeenschap-
pelijk programmaboek, het zgn. “Kantelblad” met van 
elk wijkcentra de structurele “jaar” activiteiten. Het 
programmaboekje is verspreid onder 6500 huishou-
dens in de wijk Koedijk en Daalmeer.

samenwerKIng met alKmaar energIe

De eerste Koedijker Energiecafé’ s zijn alweer achter 
de rug. Hoewel de Energiecafé’ s voor bewoners van 
Koedijk waren georganiseerd was dit voor enkele be-
woners van andere wijken van Alkmaar geen beletsel 
om deel te nemen. Tijdens deze avonden is er onder 
andere gesproken over manieren waarop duurzaam 
energiegebruik kan helpen om te besparen op de ener-
gierekening. Ook is gesproken over manieren om de 
wensen en interesses van de Koedijkers op het gebied 
van verduurzaming te peilen.

Om ook andere mensen de mogelijkheid te geven om 
deel te nemen aan het energiecafé en hulp te krijgen bij 
het zoeken naar mogelijkheden om de eigen energiere-
kening te verlagen zullen wij ook komende herfst weer 
een aantal energiecafé ’s organiseren.We onderzoeken 
de mogelijkheden van tot het verder verduurzamen 
van het buurthuis waarmee de jaarlijkse energiekosten 
verder omlaag kunnen. Ook wordt er gekeken naar 
een plek waar collectieve opwekking van duurzame 

stroom voor de wijk kan worden gerealiseerd. Daar-
naast zullen wij ons tijdens De Uitmarkt Koedijk op 3 
september verder aan u voorstellen en kunt u daar ook 
nader met ons kennis maken.

samenwerKIng met sv KoedIjK

Naast het aanbieden van onze faciliteiten voor de jaar-
lijkse Giganten Sport- en Speldag hebben we samen 
een sponsorcontract afgesloten 
voor de periode 2016-2019. 
Dit houdt in dat op het A-veld 
van SV Koedijk een bord is ge-
plaatst van de Rietschoot en in 
de sportzaal van De Rietschoot 
een bord is geplaatst van SV 
Koedijk.

aanKoop pand de rIetschoot

Een onderdeel van het beleid van de gemeente Alkmaar 
om buurthuizen en wijk- en ontmoetingscentra om te 
vormen tot bewonersondernemingen, is het overdra-
gen in eigendom van panden. Met de aantekening van 
de gemeente Alkmaar dat anders een marktconforme 
huur in rekening wordt gebracht. Op dit moment 
worden de mogelijkheden voor aankoop van het pand 
onderzocht. Een intentieverklaring tot aankoop met 
de voorwaarden van de bewonersonderneming is voor 
1 mei opgestuurd naar gemeente Alkmaar. 

lancerIng nIeuwe weBsIte rIetschoot

In samenwerking met Stichting MEO heeft De Riet-
schoot een nieuwe verfrissende website ontwikkeld en 
op 16 juni jl. gelanceerd. 

De inhoud van de website past zich automatisch aan 
aan het apparaat (smartfoon, tablet, laptop) waarop 
deze wordt bekeken.Op rietschoot.nl kunt u o.a. actu-
eel nieuws lezen over activiteiten die bij De Rietschoot 
plaatsvinden, informatie van en over onze ‘bewoners’, 
een agenda met evenementen, een overzicht met alle 
vaste activiteiten, en natuurlijk informatie over de 
Coedijcker Ban. Eigenlijk te veel nieuw om op te noe-
men. Neemt u gewoon een kijkje op rietschoot.nl

Bewonersonderneming De Rietschoot
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Gondelvaart 2016
programma gondelvaartFestIvIteIten 2016

Zaterdag 20 augustus 2016 zal voor de 53ste keer de 
Koedijker Gondelvaart gehouden worden. Rondom 
dit weekeinde zijn er vele activiteiten in ons dorp. Er is 
een programma voor alle leeftijden. 

We starten woensdag 17 augustus met de traditionele 
viswedstrijd voor de jeugd. 

Donderdagmiddag 18 augustus is om 14.00 uur de ou-
derenmiddag. Heeft u vervoer nodig om hier naartoe 
te komen, bel dan met Geke 06 41480233 of Carla 06 
52323881. 

Donderdagavond staat de BBcrew om 19.00 uur weer 
voor u klaar met een heerlijke BBQ. U betaalt slechts 
€10 p.p. voor  volwassenen, voor kinderen tot 12 jaar 
€5 p.p. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 13 augus-
tus via onze website www.gondelvaartkoedijk.nl. 

Vrijdagochtend 19 augustus is de kinderochtend met een optreden van theater “De Fantast”. 
Dat belooft een supergezellige ochtend te worden. Vrijdagmiddag presenteren de jonge ta-
lenten van Koedijk zich aan u tijdens de playbackshow. Ben jij een jong talent en wil je 
meedoen? Meld je snel aan bij Sonja 072-5644756 of via onze website. Natuurlijk gaan wij op 
vrijdagavond 19 augustus met zijn allen los tijdens onze “Tropical Summer Party”! Coverband 
Jukebox zal deze avond de muziek verzorgen. ’Dress to impress’ en pak de prijs voor de meest 
originele outfit. Op zaterdag 20 augustus starten wij met het fiets versieren voor de jeugd. Pak 
jouw stalen ros en kom naar de feesttent! 

En dan de zaterdagavond. We hopen op een zwoele zomeravond met veel publiek en een 
gezellig versierd en verlicht dorp als om 21.00 uur de gondels vanaf het zuideinde gaan varen. 
Zondagmiddag 21 augustus zal in de feesttent de prijsuitreiking om 17.45 uur plaatsvinden. 
Vanaf 19.00 uur zal in de feesttent de bekende coverband ‘Alle Tijd’ voor u optreden (www.
alletijd.com). Komt allen!  Het bestuur van de Gondelvaartvereniging wenst u een zonnig en 
fijn Gondelvaartweekeinde toe. Een deel van onze activiteiten is mede mogelijk gemaakt door 
stichting Zuydoutaerlandt.

zaterdagavond extra actIvIteIten op de dIjK.
Dit jaar hebben wij op zaterdagavond een aantal extra activiteiten op de Kanaaldijk georga-
niseerd. Ter hoogte van de Landman en Rekervlotbrug (Kanaaldijk 145) vinden vanaf 19.00 
uur flyboard demonstraties plaats. De flyboarders zullen met licht en geluid hun kunsten 
vertonen. Wilt u meer weten over flyboarden kijk dan op www.flyboardteam.com.  Tevens is 
hier een kleine kunstmarkt te vinden waarbij amateurkunstenaars hun creaties tentoonstellen.  
Bij de Nauertogt, ter hoogte van Kanaaldijk 75, kunt u genieten van een aantal historische 
tractoren. Voor de jonge gasten is hier een limonadekoe aanwezig. Ze moeten wel zelf de koe 
melken om hun drankje te verkrijgen. 
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programma

Woensdag 17 augustus 2016 
• 13.30 uur: Inschrijven viswedstrijd kantine SV Koedijk
• 14.00 uur: Aanvang viswedstrijd rond de sportvelden
• 16.00 uur: Prijsuitreiking viswedstrijd kantine SV Koedijk
Donderdag 18 augustus 2016 feesttent Saskerstraat 164 
• 14.00 uur: Opening, in de feesttent, door de voorzitter Olaf Bonny
• 14.00 uur: Ouderenmiddag, in de feesttent, met muziek van de ‘Eg-

mondse Matrozen’ 
• 15.00 uur: Opening kermis 
• 16.30 uur: Einde ouderenmiddag
• 19:00 uur: Gondelvaart barbecue, in de feesttent, met muziek. Aanmel-

den hiervoor kan tot uiterlijk 13 augustus via de website
• 23.30 uur: Sluiting kermis en feesttent
Vrijdag 19 augustus 2016 feesttent Saskerstraat 164
• 11.00 uur: Start kinderochtend met “Theater Fantast”; aansluitend prijs-

uitreiking kleurwedstrijd. Dit alles in de feesttent 
• 14.00 uur: Playbackshow voor de jeugd, in de feesttent 
• 15.00 uur: Opening kermisterrein 
• 16.30 uur: Prijsuitreiking playbackshow, in de feesttent 
• 20.00 uur: “Tropical Summer Night” met muziek van ‘Jukebox’, in 

de feesttent. Komt allen!  
• 00.30 uur: Sluiting kermis en feesttent
Zaterdag 20 augustus 2016 feesttent Saskerstraat 164 & NH-Kanaal
• 11.00 uur: Fietsversierwedstrijd, prijsuitreiking om 12.00 uur, in de 

feesttent 
• 14.00 uur: Model-helikoptervliegen: Achtergraft t.h.v. Kanaaldijk 121 
• 15.00 uur: Opening kermis 
• 18.00 uur: Jaarmarkt langs Kanaaldijk, Zonneweid en Saskerstraat 
• 18.00 uur: Opening feesttent 
• 19.00 uur: Muziek vanaf het water ter hoogte van de Zonneweid / brand-

weerkazerne door André Valkering en El Kroppo
• 21.00 uur: DJ Nilicious en DJ Sweet Le Freak, in de feesttent 
• 21.00 uur: Afvaart gondels vanaf zuideinde, bij de Koedijkervlotbrug 
• 23.30 uur: Einde Gondelvaart op het noordeinde 
• 01.00 uur: Sluiting kermis en feesttent
Zondag: 21 augustus 2016 feesttent Saskerstraat 164
• 15.00 uur: Opening kermisterrein 
• 16.00 uur: Botenbouwersbal, in de feesttent. Komt allen!
• 17.45 uur: Prijsuitreiking tuinwedstrijd en Gondelvaart, in de feesttent 
• 19.00 uur: Live muziek van ‘Alle tijd’, in de feesttent 
• 23.30 uur: Einde Gondelvaart 2016

Gondelvaart 2016
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vaarvolgorde zaterdagavond 20 augustus 2016 
1. Aurora             De Ouverture
2. Vrijgezellig      Nederland export
3. Bewonersonderneming De Rietschoot  Minecraft
4. Ruud Slikker CS                  De Stoomwals
5. Scheepsschapen    Alice in wonderland (jeugdboot)
6. B®ouwgroep     Kaeskoppenstad
7. De Giganten     De Gigantische Gondel
8. Hans Bloothoofd CS                  Koekoeksklok
9. Loeiende koeien    Sesamstraat
10. Goed zat     Frozen           
11. Eindboot     Bedankt en tot ziens!    
12. Boot 12 -      Zo bedanken we onze sponsors. 

Dit jaar zal de sponsorboot ter hoogte van de Zonneweid (Kanaaldijk 200) liggen.  Als de vloot gaat 
varen zal de sponsorboot voor de gondels uit varen. Aan boord van de sponsorboot speelt de welbekende 
Koedijker André Valkering, samen met El Kroppo. André Valkering behoort tot de absolute, smalle top 
van de Nederlandse boogiewoogie pianisten

Gondelvaart 2016

algemene InFormatIe

jaarmarKt

De jaarmarkt vindt plaats op zaterdag 20 augustus van 
18.00 tot 23.30 uur in het midden van het dorp op de 
Kanaaldijk, ter hoogte van nummer 200, Zonneweid 
en Saskerstraat. De opbouw van de kramen vindt van-
af ± 14.00 uur plaats. Omwonenden worden verzocht 
vanaf 14.00 uur de parkeervakken aan de Zonneweid 
en de Saskerstraat vanaf de Klip t/m de tennisvelden 
vrij te houden. Hiervoor bij voorbaat onze dank.

tuInversIerIng

Ook dit jaar is er een tuinwedstrijd waaraan alle be-
woners van Koedijk kunnen deelnemen. Voor de wed-
strijden zijn er drie categorieën: jeugd, volwassenen 
en een straatprijs. De prijsuitreiking van deze tuin-
wedstrijd is op zondag 21 augustus om 17.45 uur in de 
feesttent. Hier kunt u de prijs persoonlijk in ontvangst 
nemen. Wanneer u in de prijzen valt, wordt u vooraf 
telefonisch ingelicht. Deelname aan de tuinwedstrijd 
kunt u telefonisch melden op nummer 06-27244725. 

toegang

De toegang tot de Gondelvaart is zaterdag 20 augus-
tus vanaf 18.00 uur, u betaalt slechts €4.- per persoon. 
Kinderen t/m twaalf jaar zijn gratis.

aanspraKelIjKheId

De Gondelvaartvereniging is NIET aansprakelijk voor 
welke schade dan ook. Het bezoeken van dit evene-
ment is geheel op eigen risico. Omdat we weer een 
leuk feest van de Gondelvaart willen maken, verzoeken 
wij een ieder om eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
Het publiek wordt dringend verzocht de benen NIET 
over de kademuur te hangen in verband met moeilijk 
bestuurbare boten op het water.

huIsregels BIj de Feesttent

Aan jongeren onder de 18 wordt geen alcohol ver-
kocht. Op vertoon van een geldige ID-kaart wordt aan 
iedereen boven de 18 jaar een bandje verstrekt. 

U bent verplicht uzelf te legitimeren, wanneer dit aan 
u wordt gevraagd. De Gondelvaartvereniging houdt 
zich aan de campagne van NIX18. 

Roken is in de feesttent niet toegestaan. Kijk voor 
onze volledige huisregels op onze website: www.gon-
delvaartkoedijk.nl
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consumptIes

Consumpties in de feesttent worden op donderdag, 
vrijdag en zondag verstrekt tegen inlevering van blau-
we fiches. Op zaterdag kan uitsluitend worden betaald 
met rode fiches. Tot sluitingstijd van de bar in de feest-
tent kunt u ongebruikte fiches laten terugkopen voor 
de aankoopprijs bij de kassa. U kunt de munten per 
pin betalen.

ehBo & BewaKIng

Op donderdag, vrijdag en zondag is er een EHBO-post 
in de feesttent. Op zaterdag zijn er EHBO-posten 
aanwezig op de kermis, bij de feesttent en bij café De 
Bonte Koe. Ook fietsen mobiele EHBO’ers langs de 
Kanaaldijk.  Bij de feesttent vindt er bewaking plaats. 
Bij misstanden wordt direct de politie ingeschakeld.

geluIdsoverlast

Bij overlast van particuliere feestjes wordt door de 
politie direct opgetreden, waarvoor de Gondelvaart-
vereniging niet verantwoordelijk is. Vanaf 24.00 uur 
verzoeken wij u deze feestjes te beëindigen, of stiller 
voort te zetten. Ondervindt u toch overlast na deze 
tijd, meldt dat dan direct bij de politie.

eIgen actIvIteIten

Wanneer u op eigen erf activiteiten wilt organiseren, 
willen wij dat zo spoedig mogelijk van u weten, om 
de wederzijdse belangen te waarborgen. De Gondel-
vaartvereniging moet, in opdracht van de politie, erop 
toezien dat de bewoners geen activiteiten op of aan 
de openbare weg organiseren zonder een verstrekte 
vergunning. Het privé verkopen van frisdranken en/of 
alcoholische dranken is verboden. Activiteiten kunt u 
telefonisch melden op nummer 06-27244725. 

aFsluItIngen

Vanwege veiligheidsmaatregelen wordt op last van de 
politie de Kanaaldijk op zaterdag 20 augustus 2016 van 
15.00 tot 24.00 uur voor alle verkeer afgesloten. Ach-
terliggende straten zijn bereikbaar vanuit de Daalmeer 
en de Mare. Op zondag 21 augustus 2016 wordt de Ka-
naaldijk in verband met het afbouwen van de gondels 
afgesloten van 09.00 tot 15.00 uur.  Wij verzoeken u 
om op zaterdag en zondag ook buiten de afzettijden, 
zo min mogelijk, met uw auto, gebruik te maken van 
de Kanaaldijk. Wanneer deze afzetting problemen op-

levert, kunt u bellen met nummer 06-27244725 om 
samen te zoeken naar een oplossing.

vlaggen

Het zou leuk zijn als iedereen in Koedijk de Gondel-
vaartvlag uithangt. Heeft u nog geen vlag, dan kunt 
u deze kopen op onderstaande dagen op de volgende 
locaties: 
• vrijdag 12 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur 

Kanaaldijk 85
• maandag15 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur 

Kanaaldijk 85
• dinsdag 16 augustus tussen 20.00 en 22.00 uur 

op het Gondelvaartveld Smidspad 9 
• zaterdag 20 augustus op de jaarmarkt bij de 

Gondelvaartkraam.
Als lid van de Gondelvaartvereniging betaalt u slechts 
€10 en als niet lid maar €12.

lIdmaatschap gondelvaartverenIgIng

Wanneer u lid bent, steunt u onze vereniging en ge-
niet u direct van wat de gondelvaart u te bieden heeft. 
Leden van de Gondelvaartvereniging hebben recht op 
2 toegangskaarten (alleen buiten het afzetgebied), een 
stembiljet en een programmablad per huisadres. WU 
kunt lid worden door het invullen en opsturen van een 
opgaveformulier via onze website www.gondelvaart-
koedijk.nl of door deze op te halen, in te vullen en in 
te leveren bij Yvonne Zut, Smidspad 3. Uw lidmaat-
schap is compleet wanneer u €10 heeft overgemaakt op 
bankrekeningnummer NL09 RBRB 0789 5810 35 t.n.v. 
Gondelvaartvereniging Koedijk o.v.v. uw persoonlijke 
gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats). 

Bent u enthousIast geworden?
De Gondelvaartvereniging is op zoek naar enthousias-
te bestuurs- en commissieleden. Een dergelijke bijzon-
der evenement mag niet verloren gaan door te kort be-
stuursleden. Interesse? Stuur een e-mail naar contact@
gondelvaartkoedijk.nl

KermIsKortIng

Via onze website kunt u kortingsbonnen van de ker-
misexploitanten downloaden.

weBsIte

Kijk ook op onze website www.gondelvaartkoedijk.nl. 

Gondelvaart 2016
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het meIsje met één Been
Door Jacob de Maijer

Deze oude foto hangt in de knechtenwoning, sorry ik vind het ook niet zo’n leuk woord, maar het huisje dat bij 
de molen staat en nog vrijwel authentiek is, wordt zo genoemd.

Met de foto is iets bijzonders aan de hand. Dat zal de scherpe waarnemer zeker zien. De foto hangt al zo’n 10 
jaar aan de wand in de woonkamer van de woning en nooit heeft iemand gemerkt dat er iets vreemds op staat. 
Tot Ariane Liessens, die elke week met Aurora in deze kamer oefent, aan Bart Slooten vroeg of hij gezien had 
dat er een meisje opstaat met één been. En dat vinden wij bijzonder, zeker voor de tijd dat deze foto is gemaakt. 
Dat moet namelijk tussen 1914 en 1930 geweest zijn. Omdat de meelmolen, die  in 1930 is gesloopt er nog staat. 
En de afgebeelde houten palen voor elektriciteit in 1914 in gebruik zijn genomen, Deze palen werden vroeger 
“brompalen” genoemd. Tenminste hier in Koedijk. 

Aan de klederdracht te zien denken wij dat het dichter tegen 1914 dan tegen 1930 geweest zal zijn toen de foto is 
gemaakt. Misschien een overbodige vraag, maar mogelijk zijn er nog lezers, die deze jonge dame met één been 
hebben gekend en ook nog anderen die op de deze foto staan. Of er in elk geval meer informatie over kunnen 
geven.

Nostalkiek
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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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Het thema van de JOL is dit jaar superhelden

jol KoedIjK 
Het thema van de JOL is dit jaar superhelden! Natuurlijk is elke huttenbouwer al een superheld maar dit 
jaar zijn er ook andere superhelden te vinden buiten alle JOL-ers. Kom op dinsdag 23 augustus naar de 
Achtergraft, bouw de mooiste hut met vriendjes en vriendinnetjes en wees een superheld op ons JOLveld!

InschrIjvIngen 
De inschrijvingen voor de JOL zijn al een tijdje open 
en de eerste huttenbouwers hebben zich al  enthousiast 
opgegeven. Sinds dit jaar is inschrijven voor de JOL al-
leen nog maar mogelijk via de website www.jolkoedijk.
nl , inschrijven bij de poort de is dus ook niet meer 
mogelijk. Dit heeft als voordeel dat op dinsdag och-
tend iedereen eerder kan beginnen met het bouwen 
van de hut. 

Na het succes van vorig jaar waarin we een recordaan-
tal kinderen van meer dan 200 kinderen zijn we nu 
genoodzaakt een maximum  van 250 kinderen toe te 
laten op het terrein. 

actIvIteIten 
Tijdens de JOL zullen er een aantal activiteiten plaats-
nemen voor alle kinderen zodat je niet de hele dag 
bezig bent met het hutten timmeren. Uiteraard zijn 
niet alle activiteiten verplicht, aangezien sommige kin-
deren het liefste aan het timmeren zijn. Deze activitei-
ten staan in principe vast op de planning, maar zullen 
afhankelijk van het weer veranderd kunnen worden.

Dinsdag 
23 augustus

09.15
09.30-12.00
13.30-15.30

Opening
Timmeren
Timmeren

Woensdag
24 augustus

09.30-12.00
13.30-15.30
18.30-20.00

Timmeren
Timmeren/waterspelen
Speciale avond

Donderdag 
25 augustus

10.30-14.00 Timmeren/ verven/ 
Pannenkoeken lunch

Vrijdag
26 augustus

09.30-13.00
19.00
21.00

Workshops/Timmeren
Bonte Avond
Het vuur

pannenKoeKenlunch

Op donderdag hebben we een pannenkoekenlunch en 
kunnen de kinderen in hun eigen hut lekker pannen-
koeken eten! Om alle kinderen van pannenkoeken te 
kunnen voorzien zoeken wij nog enthousiaste vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, ooms en tantes die pannenkoe-
ken willen bakken. Als u ons wilt helpen met pannen-
koeken bakken mail dan naar jolkoedijk@gmail.com.

veIlIge voeten

Als vrijwilligers maken wij gebruik van speciale 
schoenzolen die onze voeten beschermen tegen spij-
kers. De schoenzolen zijn gemaakt van kogelvrij ma-
teriaal en laten hierdoor geen spijkers door. De kosten 
bedragen 8,50 per zooltje en zijn in alle maten te ver-
krijgen. Indien u interesse heeft kunt u een mail sturen 
naar jolkoedijk@gmail.com. Dan zorgen wij ervoor 
dat er voor uw kind een paar spijkervrije schoenzolen 
is tijdens de jol. Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.veiligevoeten.nl 

meer InFormatIe

Voor meer informatie en inschrijven kunt u kijken op 
onze website: www.jolkoedijk.nl. Voor vragen of op-
merkingen, kunt u ons altijd mailen op: jolkoedijk@
gmail.com.

Jeugdpagina

JOL in 2015 (foto aangeleverd)
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- *

APK keuring 
plus een 

kleine onderhoudsbeurt 
€ 100,-*

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl

Autobedrijf De Hertog Airco Service voldoet aan alle strenge milieueisen opgedragen 
door het ministerie van VROM  / STEK aanwezig , 20 jaar airconditioning ervaring 

Aircoditioningspecialist voor 
alle reparaties en onderhoud 
van uw auto-airconditioning 

*Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest. Geldt niet voor auto’s ouder dan 25 jaar!

* maximaal 4 liter bulkmotorolie, exclusief MPM oliesoorten exclusief olie�lter
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Thora: symbool van ons eigen leven

Door Hans Faddegon

Herinnert u zich nog dat men in het najaar van 2015 begonnen is om in Alkmaar, bij woningen waar 
vroeger joodse mensen woonden, Stolpersteinen in de stoep te leggen? Een Stolperstein is een Duits woord 
dat struikelsteen betekent. Het is een stoepsteentje met een messing bovenkant waarin de naam van de 
vermoorde bewoner gegraveerd staat. 

U struikelt er natuurlijk niet echt over. Met struikelen 
wordt hier bedoeld, dat we ons weer bewust kunnen 
worden dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gepro-
beerd werd om zo veel mogelijk joodse mensen te ver-
moorden. Een dramatische geschiedenis, die tot gevolg 
had dat de synagoge van Alkmaar, de Joodse kerk in 
de Hofstraat, vanaf maart 1942 geen leden meer had. 
In november 1952 kocht de Unie van Baptisten Ge-
meenten het leegstaande gebouw van het Nederlands 

Israëlisch Kerkgenootschap. Zo werd het een christe-
lijke kerk. 

Uiteindelijk kocht de in 1997 opgerichte joodse SAS 
(Stichting Alkmaarse Synagoge) het gebouw weer te-
rug in 2009. Het werd verbouwd en in 2011 opnieuw 
in gebruik genomen. U kunt eventueel wat meer de-
tails lezen op de sites www.alkmaarsesynagoge.nl en 
www.stolpersteine-alkmaar.nl 

Cultuur

Maar een synagoge kan pas écht functioneren als er ook een échte Thora beschikbaar is.
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thora

Een struikelsteen wordt ook een herinneringssteen 
genoemd. Iemand, of iets wat er niet meer is, kan 
zo opnieuw aandacht trekken. Gelukkig zijn er nu 
weer voldoende joodse Nederlanders in Alkmaar en 
Noord-Holland, die de heroprichting van de synagoge 
mogelijk gemaakt hebben. Maar een synagoge kan pas 
écht functioneren als er ook een échte Thora beschik-
baar is. En dat is nu sinds kort, 10 april 2016, ook het 
geval. Maar waarom is een Thora dan zo belangrijk? 
En wat is een Thora? Uiterlijk is een Thora een per-
kamenten rol waarop de vijf kernboeken uit de Bijbel 
geschreven zijn. We zouden nu kunnen denken dat de 
synagoge dan toch gewoon een Bijbelboek had kun-
nen aanschaffen, zoals dat ook in veel andere kerken 
aanwezig is? Want als dat een Bijbel zou zijn, die ge-
schreven is in de joodse Bijbeltaal (Hebreeuws), dan is 
die toch goed bruikbaar? Het antwoord is nee! Want 
de Thora in de synagoge stelt veel meer voor dan alleen 
een voorleesboek.

perKament

De Thora is het symbool van ons eigen leven. De Tho-
ra tekst wordt daarom niet geschreven op papier, maar 
op perkament. Perkament bestaat uit huiden van een 
speciale diersoort, een zogenoemd rein dier. Een rein 
dier is het symbolische beeld van ons eigen lichamelij-
ke bestaan, waarbij de aandacht wordt gericht op een 
zuiver, rein leven. Dat is het leven dat gericht wordt 
op het levensdoel. De stukken perkament worden 
samengebonden tot een lange strook die tussen twee 
rollen opgerold wordt. Iedere week wordt een deel van 
deze Thoratekst voorgelezen, zo dat de complete tekst 
in precies één jaar tijd gepasseerd wordt. Deze tekst 
vormt namelijk het beeld van ons leven. Een leven dat 
symbolisch precies een jaar duurt. 

Het foutloze schrijven wijst op het streven 
naar een ideaal en foutloos rein leven dat 
zich richt op het levensdoel. 

Gedurende het jaar vinden we de tekst die in vooraf-
gaande weken voorgelezen is terug op de linker rol, 
terwijl de in de komende weken voor te lezen tekst 
zich nog op de rechter rol bevindt. Tussen die twee 
rollen in is alleen dát stukje tekst zichtbaar dat op de 
sabbatdag in die week voorgelezen moet worden. 

Zo beeldt de linker rol het deel van ons leven uit dat 
al voorbij gegaan is en de rechterrol de toekomst. Het 
zichtbare, voorleesbare deel tussen de twee rollen is het 
symbool van ons heden.

De Thora is het symbool van ons eigen le-
ven. De Thora tekst wordt daarom niet ge-
schreven op papier, maar op perkament.

Foutloos

Het zal nu waarschijnlijk wel wat duidelijker worden 
dat het niet alleen maar om een redelijk goedkoop 
boek gaat. Bovendien wordt de tekst op het perkament 
geheel met de hand in de originele Hebreeuwse taal ge-
schreven. Daarbij wordt geëist dat die geschreven tekst 
foutloos is. We voelen wel aan dat die eis veel meer 
betekent dan alleen een goede schrijfkwaliteit. Het 
foutloze schrijven wijst op het streven naar een ideaal 
en foutloos rein leven dat zich richt op het levensdoel. 
Het handmatig schrijven van de tekst beeldt daarbij 
ons eigen handelen uit, ons dagelijks doen en laten.

Het voorlezen van de tekst in de synagoge gebeurt op 
een bijzondere manier. De tekst wordt namelijk ‘voor-

Cultuur

Na een verbouwing in 2011 opnieuw in gebruik (foto HP)
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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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gezongen’. De melodie symboliseert daarbij de ver-
binding tussen de hemel en ons geestelijke leven. Iets 
dergelijks is ook nog herkenbaar in oude christelijke 
tradities. 

Wanneer daar gesproken wordt over Bijbelteksten 
worden die meestal ‘verzen’ genoemd. Al worden ze 
niet meer gezongen, ze stammen uiteindelijk toch uit 
de joodse traditie, de basis van de christelijke cultuur.

We voelen gemakkelijk aan dat het dragen 
van kleding symbolisch wijst op de moge-
lijkheid van onze eigen persoonlijkheid, om 
hier in deze wereld aanwezig te zijn.

mantel

Langzamerhand wordt het duidelijker dat de Thora 
een beeld presenteert van onszelf. Zolang de Thora 
niet gelezen wordt, is hij omhuld met een soort man-
tel. Die mantel vormt een beeld van onze kleding. 

We voelen gemakkelijk aan dat het dragen van kleding 
symbolisch wijst op de mogelijkheid van onze eigen 
persoonlijkheid, om hier in deze wereld aanwezig te 
zijn. Dat is te danken aan de tijdelijke beschikbaarheid 
van ons lichaam. Zo wordt de Thora als hij versleten 
is, net als een gestorven mens, begraven. De dood sym-
boliseert hier tegelijk de geboorte in de nieuwe wereld. 

leren

En nu beleeft de Alkmaarse geschiedenis dit jaar de 
wedergeboorte van de joodse synagogecultuur. Het 
begon hier oorspronkelijk in 1613 en kan nu, ruim 
400 jaar later, opnieuw functioneren. Want het woord 
Thora betekent leren. Zoals ons eigen leven een inner-
lijke leerweg is. 

We kunnen er blij mee zijn, want Alkmaar was één van 
de eerste Hollandse steden waar de joods- religieuze 
cultuur vanaf 1612 weer vrijheid en toepassing kreeg.

Cultuur
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zomerspelen 2016
Elk schooljaar hebben de kinderen van de basisschool vijf keer vakantie. In de vakantie gebeurt het regel-
matig dat verenigingen stoppen met het aanbieden van een en programma. De Rietschoot vindt het be-
langrijk om tijdens de vakanties leuke activiteiten aan te bieden. De activiteiten zijn afwisselend, van sport 
en bewegen tot het samen knutselen of spelletjes doen. Hierdoor krijgen de kinderen tijdens de vakantie 
de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding te genieten van een leuke activiteit.

• Wanneer donderdag18 augustus (gondelvaart-
feestweek) 

• Hoe laat Van 10:00 uur tot 14:30 uur. 
• Inschrijfgeld € 3,00 (inclusief een broodje en 

wat drinken) 
• Waar Op het grasveld naast de Rietschoot 
• Voor wie kinderen vanaf 5 tot en met 11 jaar
• Aanmelden Activiteiteninkoedijken072@g

De Zomerspelen waren vorig jaar een groot succes. 

Veel kinderen hebben toen genoten van de spelletjes. 
De Rietschoot is er van overtuigd dat het ook dit jaar 
weer een echt kinderfeest zal worden. Mis het niet!

vrIjwIllIgers

De organisatie is op zoek naar vrijwilligers, die op deze 
dag willen helpen met het begeleiden van kinderen om 
er samen een spetterende dag van te maken. Lijkt het 
je leuk, stuur dan een mailtje met je contactgegevens 
naar Activiteiteninkoedijken072@gmail.com

Kinderen in actie tijdens de Zomerspelen in 2015 (foto hp) 
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Met leuke kinderattracties
rommelmarKt In KoedIjK

Ook dit jaar wordt de rommelmarkt Koedijk weer 
georganiseerd. Zondag 28 augustus zal de buurtrom-
melmarkt worden gehouden op het grasveld naast en 
rondom de Rietschoot. Van 10:00 tot 15:00 uur is ie-
dereen van harte welkom. 

aandacht voor de KInderen

Ben je op zoek naar interessante, oude, mooie, gekke, 
moderne, altijd al willen hebben, gebruikte, onvind-
bare, voordelige goedkope en leuke spullen mis deze 
rommelmarkt dan niet. 

Naast aanbod van alle koopwaar zijn er diverse leu-
ke kinderattracties zoals springkussen, stormbaan, 
schminken en English Police Cars. 

Ook kunt u op het terras van De Rietschoot genieten 
van een hapje en een drankje en even uitrusten voordat 
u de rest van deze gezellige markt bezoekt. 

• De rommelmarkt Koedijk is nog op zoek naar 
vrijwilligers! Vindt u het leuk om te helpen bij de 
rommelmarkt of wilt u alvast een plek reserveren? 
Stuur dan een e-mail naar rommelmarktkoedijk@
gmail.com. 

• Kosten voor het huren van een kraam zijn € 2,50,-

• De toegang voor publiek is gratis.

Ben je op zoek naar interessante, oude, mooie, gekke, moderne, altijd al willen hebben spullen....?



40

Een belangrijke bouwstof voor ons lichaam

water
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Water lijkt zoiets simpels dat we er nauwelijks bij stil staan hoe belangrijk water eigenlijk is voor alle le-
vende organismen op aarde. Wij  beginnen ons leven drijvend in vruchtwater. Nederland bestaat voor een 
groot gedeelte uit water: sloten, plassen, kanalen, grachten, beken en rivieren. En er komt redelijk wat uit 
de lucht in de vorm van regen, soms sneeuw, ijzel of hagel. 

Ook de lucht bevat een bepaalde hoeveelheid water-
damp. Planten en dieren bevatten water en wij mensen 
bestaan voor ongeveer 60% uit water en ongeveer 40% 
uit vaste stof.  Iemand van 70 kilo bevat 42 liter water, 
70% (30 liter) bevindt zich in onze cellen, 30%  (12 
liter) buiten de cellen. Van dit laatste is ongeveer 3 liter 
bloedplasma en 9 liter weefselvocht. Vochtverlies van 
10% is ernstig, vochtverlies van 20% is dodelijk. Bij 

sterk vochtverlies zullen de nieren minder urine pro-
duceren.  

BouwstoF

Water is een belangrijke bouwstof voor ons lichaam. 
Stel je maar voor als je te weinig of geen water zou 
bevatten. Het is niet eens mogelijk, maar je zou voor 
60% uit minder massa bestaan. Daarnaast is water een 

Gezondheid
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belangrijk oplos- en transportmiddel. Zuurstof vanuit 
de longen en voedingstoffen vanuit de darmen  wor-
den in het bloed opgenomen en vervolgens via osmose 
vanuit de haarvaten naar de weefsels getransporteerd, 
waar de bewuste stoffen weer via osmose opgenomen 
worden in de diverse cellen. Afvalstoffen en koolzuur 
worden vanuit de cellen afgeven aan de weefselvloei-
stof en van daaruit weer opgenomen in de aderlijke 
bloedstroom en vervoerd naar de lever, de nieren,  de 
longen en uitgescheiden.  

Verder is water betrokken bij de warmteregulatie van 
ons lichaam. Via verdamping door de huid en longen 
en ook zweetproductie kan het lichaam zichzelf koe-
len. Het spreekt voor zich dat het water in ons lichaam 
regelmatig aangevuld en ververst moet worden. Anders 
drogen we uit en kunnen  de afvalstoffen niet goed 
afgevoerd worden. Er ontstaan  slakken in het lichaam 
die zich ophopen en op den duur ziektes kunnen ver-
oorzaken. Verder werkt water ook als een soort stoot-
kussen, bijvoorbeeld in onze hersenpan en rond het 
ruggenmerg en ook in de baarmoeder. In het geval van 
trauma wordt de stoot in eerste instantie opgevangen 
en afgeremd door het aanwezige water. 

drInKen

Nederlanders zijn van oudsher geen grote waterdrin-
kers, dat zal wel komen door het klimaat denk ik. 
Negen maanden per jaar redelijk koel, vochtig weer 
nodigt niet echt uit tot het drinken van water. Toch 
is water drinken voor iedereen erg belangrijk. Thee, 
koffie, frisdrank en alcoholische dranken onttrekken 
water aan het lichaam en zijn niet geschikt om water 
aan te vullen. Bovendien zijn in die dranken al allerlei 
stoffen opgelost en die nemen daardoor geen stoffen 
meer op uit het lichaam. Water bevat geen of nauwe-
lijks opgeloste stoffen en kan daardoor veel stoffen 
opnemen uit ons lichaam en vervoeren naar de uit-
scheidingsorganen. De gemiddelde uitscheiding door 
de nieren bedraagt per dag ongeveer 1000 tot 1600 ml 
afhankelijk van hoeveel er gedronken wordt. Via de 
longen 400 ml, via de huid 500 tot 700ml  en via de 
darm 80-100ml, totaal 2000 tot 2800 ml. Minimaal 
een gelijke hoeveelheid moet weer worden opgeno-
men via drinken. Vast voedsel bevat ook water, voor-
al groenten en fruit zijn rijk aan water en mineralen.  
De vochtregulatie in ons lichaam wordt geregeld door 

hormonen en door mineralen. Natrium ( zout ) houdt 
vocht vast, kalium bevordert de vochtuitscheiding.  
Aangeraden wordt om minimaal 1 ½  a 2ltr water per 
dag te drinken naast al het andere dat je drinkt zoals 
koffie, thee en frisdrank. 

gemBer

Mensen die moeite hebben om water te drinken, raad 
ik aan om warm water te drinken wat eerst gekookt 
is. Je kunt  een of meer keren per dag een thermoskan 
met kokend water maken en daaruit regelmatig een 
glas nemen. Evt. voor de smaak een plakje gember-
wortel  in de thermoskan laten trekken, dat geeft een 
aangename smaak aan het water en is gezond. Gember 
is in de Oosterse geneeskunde een verwarmend kruid, 
stimuleert de spijsvertering en de uitscheiding en gaat 
onstekingsprocessen tegen. Veel klachten  gaan vaak 
al over of worden minder door genoeg water te drin-
ken. Denk hierbij aan hoofdpijn, duf,  zwaar hoofd, 
vermoeidheid.  Er is een boek van een Iraanse arts, die 
jarenlang in Iran gevangen zat en medegevangenen ge-

Gezondheid
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nas door hen veel zuiver water te laten drinken. Hij 
had  geen beschikking over medicijnen.  

BIjzondere stoF

Water is eigenlijk een heel bijzondere stof. Het is erg 
plastisch,  vormt zich naar het model waarin het ge-
goten wordt,  stroomt onder invloed van de zwaar-
tekracht naar het laagste punt, wordt in beweging 
gebracht door, temperatuurverschillen, krachten van 
buitenaf zoals wind en het magnetisme van de aar-
de en de maan. Het water  in Noord-Holland  is af-
komstig uit de Rijn en het IJsselmeer en wordt in de 
Kennemerduinen gefilterd en geschikt gemaakt voor 
consumptie. PWN doet daarbij een geweldige job, als 
je bedenkt wat voor industrie er allemaal langs de Rijn 
zit en hoe het dan vervolgens toch weer geschikt wordt 
voor menselijke consumptie. Het is echter niet mo-
gelijk om voor 100% alles uit te filteren. Sporen van 
chemicaliën, pesticiden, medicijnen e.d. komen voor 
in het drinkwater. 

Er zijn allerlei apparaten in de handel waarmee men 
thuis het water nog verder kan filteren (zie Internet).  
Water heeft ook een geheugen. Dat is ontdekt door 
de Franse wetenschapper Jacques Benveniste. Stoffen 
die zijn opgelost in water, laten hun energetische in-
formatie achter. Ook als die  stoffen fysiek niet meer 
aanwezig zijn in het water. Van dit principe maakt de 
homeopathie o.a. gebruik. Ook reageert water op in-
tentie. 

De Japanner Masuru Emoto fotografeerde waterkris-
tallen van water wat bevroren werd bij een tempera-
tuur van -20 graden nadat het was blootgesteld aan 
bijv. een gedachte als liefde of dankbaarheid, een klas-
siek muziekstuk of een gebed. Deze intenties gaven 
heel mooie harmonieus gevormde kristallen. Gedach-
tes zoals haat, de naam van Hitler, hardrockmuziek 
gaven lelijke,  chaotische en slecht gevormde kristal-
len. Kijk op Google bij Emoto. Vreemd of zweverig?  
Helemaal niet. 

trIllIng

Sinds Einstein weten dat alles in het heelal  bestaat 
uit energie, trilling dus. En trilling van het ene me-
dium kan worden overgedragen  (resonantie ) op het 
andere. In dit geval water. Niks nieuws onder de zon. 

Ook mensen resoneren met elkaar. We kennen alle-
maal de uitdrukkingen “wie goed doet goed ontmoet”, 
“wie zaait zal oogsten”, beter nog zou zijn “wat je zaait 
zul je oogsten”. Boviswaarde is een maat om het tril-
lingsgetal van materie uit te drukken. 6500 Bovis bo-
ven dit getal geeft energie, onder dit getal neemt ener-
gie. Bijv. gekookte groenten hebben een Boviswaarde 
van 200, rauwe groenten 8000. Kraanwater 5500, Spa 
Blauw 5810. Een snel stromende bergbeek zit al gauw 
op 10.000 of meer. Watervitalisators verhogen de Bo-
viswaarde van water en zijn gebaseerd op het principe 
van de snelstromende bergbeek, dit is onderzocht door 
de Oostenrijker Victor Schauberger.  In een bergbeek 
stroomt het water in het midden van de stroming al-
tijd in een spiraalvorm, waardoor het water in werve-
ling wordt gebracht. Daarnaast stroomt het langs en 
over allerlei soorten gesteente. In een watervitalisator 
wordt dit principe nagebootst. Het water wordt in een 
spiraalvorm in werveling gebracht en door een com-
partiment met quartzen en kristallen geleid.  Je kunt  
water ook al een stuk energetischer maken door er on-
geveer een uur of langer een edelsteen, bijv. bergkristal, 
in te leggen. Bij het drinken ervan ervaar je dan al een 
heel ander gevoel.

Gezondheid

Einstein1921_(foto F_Schmutzer?Wikipedia)
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BIeten rIsotto (hooFdgerecht)voor 4 personen

Recepten en foto’s Arno Doejaaren

IngredIenten

• 1 ui
• 4 el olijfolie
• 300 gram risotto rijst
• 1 liter groentebouillon (van tablet)
• 600 gram gare bieten ( in reepjes gesneden)
• 200 gram Feta kaasblokjes
• 40 gr rucola

BereIdIng

Verhit de olie en fruit de ui 3 minuten, voeg de rijst toe 
en bak deze 2minuten mee totdat de korrels glanzen.
Doe er een scheut bouillon bij en roer tot deze is op-
genomen door de rijst, voeg weer een scheut toe, enz. 
Herhaal tot de rijst beetgaar is, dit duurt ca 15 minu-
ten. Voeg de bieten toe en verhit nog 5 minuten tot de 
rijst gaar en smeuïg is. Pan van het vuur af en meng de 

kaasbrokjes door de risotto. Verdeel over de borden en 
bestrooi met de rucola.

Met geitenkaas en walnoten of pecannoten
BIetensalade voor 4 personen

• 500 gr gare bieten 
• 125 gr zachte geitenkaas
• 100 gram rucola 
• Voor de dressing:
• 3 eetlepels olijfolie
• 2 eetlepels walnootolie
• Halve eetlepel mosterd
• 2 eetlepels balsamicoazijn 
• 1 eetlepel vloeibare honing

Naar smaak gehakte walnoten ( in plaats van walnoten 
kun je ook pijnboompitten nemen)

BereIdIng

Voor de dressing: klop de olijfolie, walnootolie, de 
mosterd, azijn en de honing met een garde, voeg naar 
smaak peper en zout toe. De bietjes in dunne plakjes 
schaven. Meng de bietenplakjes door de dressing.

Verkruimel de geitenkaas en was de sla, verdeel de sla 
over 4 borden, verdeel het bietenmengsel over de sla. 

Strooi de verkruimelde geitenkaas en de gehakte wal-
noten over de borden. Gelijk opdienen met stokbrood 
en/of grof bruinbrood. Dit is een snel recept, heerlijk 
voor bij de BBQ

Koken
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Een leuk huis
op het oog?

Wij helpen u graag met een
passende hypotheek en een

scherpe rente

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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sterIlIseertrommel

Door Jacob de Maijer (Inventarisatiecommissie)

In de vorige Coedijcker Ban lieten we deze foto zien onder de titel “Een 
onbekend voorwerp”. We hebben veel (leuke) reacties gehad die allemaal 
dezelfde uitkomst gaven. Er waren zelfs reacties van mensen die er mee 
hebben gewerkt, waaronder een dokter die Piet Wind, waar het apparaat 
vandaan komt, persoonlijk heeft gekend. De titel hierboven geeft het al 
aan wat het is, namelijk een steriliseertrommel. 

Deze vorm trommel werd, zoals we al vermoeden, met vier stuks tegelijk 
gebruikt. Volgens de deskundige reacties ging het om een soort snelkook-
pan waarbij de temperatuur net iets hoger werd dan 100 graden Celsius. 
De inhoud bestaat uit medische gereedschappen en verbandmiddelen. 
Omdat wij verder helemaal geen medische voorwerpen hebben in ons mu-
seum zullen we dit niet opnemen in de collectie en gaat het dus terug naar 
de eigenaar René Ootjers. Misschien is het iets voor het Medisch Centrum 
waar wel meer oude apparaten en gereedschappen worden tentoongesteld

.

geluKKIg heBBen we de Foto’s nog

In het juninummer van 2015, Coedijcker Ban nummer 17,  schreef ik een stukje met de titel “De Manome-
ter”. Ik schreef dat omdat wij het een bijzonder instrument vonden, uitgerust met 2 bourdonsebuizen en 2 
wijzers. We wilden toen graag weten waarvoor het ooit gebruikt is. We hebben daarop geen reactie gekregen.   
Kennelijk ben ik te enthousiast geweest en heeft het naar wij aannemen verkeerde aandacht getrokken. Want de 
doos met fluwelen bekleding 
waarin het tentoongesteld 
was ligt nog op de zelfde plek, 
maar is leeg. 

Wij denken dus dat iemand 
wel weet waar het voor ge-
bruikt wordt. Die hem heeft 
geleend en niet terugge-
bracht.  Mocht u het apparaat 
met toebehoren zoals op de 
foto ergens zien, dan willen 
we graag op de hoogte gesteld 
worden.  Graag een telefoon-
tje naar 072 5615882 Verder 
kunnen we u meedelen dat 
dit voor zover we weten niet 
eerder is gebeurd. We zijn be-
zig met camerabewaking

Historische Vereniging
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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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Zomervakantie

Deze zomer staat Bol van
de activiteiten en uitstapjes

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

In de zomer organiseren wij tijdens schoolvakanties weer diverse activiteiten en maken 
met de kinderen van Rollebol kindercentra verschillende leuke uitstapjes, zoals dagje naar
het klimduin, zwembad of strand, naar een speel paradijs of dierenpark, een spannende
speurtocht in de omgeving, een middagje bowlen of klimmen. 

Wij willen benadrukken dat vakantie-opvang ook écht de vrije tijd 
van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan! 

Ook interesse naar een vakantie-arrangement? 
Bel of e-mail en vraag naar de mogelijkheden.

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

Fijne zomervakantie!

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  14-07-16  10:40  Pagina 1
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Doolhof

Groot
feest in
Koedijk

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

11

(1) Collega’s van Hans Klok. (2) Trek je aan als je op-
staat (ander woord voor duster). (3) Hier wonen No-
ren. (4) De leider van een orkest of een koor. (5) Hier 
lees je e-boeken op. (6) Tegenovergestelde van vies. 
(7)   Ander woord voor koning. (8) Stad in Duitsland 
maar ook meervoudsvorm van een bepaald soort bin-
nenvaartschip. (9) Belangrijke kaart in in het kaart-
spel maar ook lokspijs om vissen te vangen. (10) Mu-
zieknoot. (11) 15e letter van het alfabet.

Op het vistekaartje hieronder zie je een naam en 
woonplaats. Als je de letters in een adere volgorde zet 
dan weet  je welk beroep deze mevrouw heeft.

I.E.ten Gopa

Tiel

Jeugdpagina
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Ma 22-08 t/m 26-08 The Mall aanwezig bij de JOL Koedijk 9 t/m 12 N.V.T.
Di   30-08-2016 Meidenmall: welkom terug J 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 01-09-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 02-09-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 02-09-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/22:30

Jeugdpagina
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De raad wil horen wat er speelt in de wijken
pIlotBIjeenKomst ‘rondje raad’ In de rIetschoot

Wat speelt er allemaal in de wijken van Alkmaar? Welke uitda-
gingen en kansen zien de inwoners voor hun wijk? Daarover 
kunnen de inwoners van Alkmaar in gesprek met de ge-
meenteraad tijdens Rondje Raad: de gemeenteraad van 
Alkmaar bezoekt tijdens de raadsperiode alle wijken om 
de inwoners om raad te vragen aangaande hun wijk. 
Daalmeer/Koedijk heeft op 3 september de primeur 
tijdens de Uitmarkt.

rondje raad 
De gemeenteraad van Alkmaar wil in iedere raadsperi-
ode in alle wijken tenminste één keer een bijeenkomst 
organiseren. De raad wil op deze manier op een toe-
gankelijke en laagdrempelige manier in gesprek gaan 
met de inwoners. Doel van de bijeenkomsten is te horen 
wat er speelt in de wijken en om inwoners en bijvoorbeeld 
groepen de gelegenheid te bieden de voor hen belangrijke on-
derwerpen naar voren te brengen. Dat kan iets zijn wat in de wijk 
speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. In iedere 
wijk wordt in overleg met de gebiedsconsulent een programma opgesteld dat 
het best past bij de wijk. De raad hoopt daardoor op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en 
wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Via de lokale (social) media 
worden de bewoners geïnformeerd.

eerste BIjeenKomst

De eerste bijeenkomst is op zaterdag 3 september van 12 tot 16 uur in De Rietschoot te Koedijk. Voor deze wijk 
is gekozen om aan te sluiten bij de Uitmarkt, een informele setting waarbinnen ook de mogelijkheid is om met 
de raadsleden in gesprek te gaan over alles wat leeft en speelt in Daalmeer/Koedijk. Ideeën of wensen inbrengen, 
vernemen hoe de lokale politiek nu precies werkt, kennismaken met verschillende raadsleden, tijdens deze bij-
eenkomst kan het allemaal. De gemeenteraad biedt u daarbij graag ‘het 1e rondje’ aan (koffie/thee/fris) en aan 
de kleintjes een lekker ijsje.

twee pIlotBIjeenKomsten

Na Koedijk is Graft-De Rijp aan de beurt, naar verwachting in het najaar. Deze twee bijeenkomsten dienen als 
pilot. Na evaluatie van deze bijeenkomsten wordt bepaald of en hoe het Rondje Raad wordt voortgezet.

uItmarKt

De Uitmarkt is een nieuw initiatief van bewonersonderneming De Rietschoot. Deze middag presenteren de 
verschillende verenigingen hun programma voor het komende seizoen. Bezoekers van de Uitmarkt zijn van harte 
welkom om kennis te maken met het cultureel, sport en spelaanbod van de Koedijker verenigingen en haar part-
ners. De opzet, met diverse podia, gezellige kraampjes, optredens en demonstraties wisselend op deze podia in- 
en rondom De Rietschoot bieden de bezoekers een unieke kans om iedereen te zien schitteren. Meer informatie 
over de Uitmarkt en bewonersonderneming De Rietschoot kunt u vinden op www.rietschoot.nl

De moeite waard
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coloFon
Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) 

Redactie: Rien Berends (inhoud) redactie@coedij-
ckerban.nl Hans Petit (jeugdpagina/vormgeving)
info@coedijckerban.nl. Ciska Riekwel (eindredac-
tie). 

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl.  

Coördinatie: Joop Sinke: jsinke24@ziggo.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 september inleveren uiterlijk op 3 augus-
tus 2016 

Verspreiding : Gigatrans. 

De Coedijcker Ban van september wordt in de laat-
ste week van augustus bezorgd! Heeft u klachten 
over de bezorging mail naar info@coedijckerban.nl 
of bel met Wim Smit 06-43166559

coedIjcKertjes
PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering, 
Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 103 380 21 (ma – vrij)

vIsIteKaartje: 
politie-agente 

reBus: 
Oost West thuis best
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BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Hulp bij
een schade?

Dat geven wij!


