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Beste lezer,

Er valt veel te lezen en te zien in dit nummer van de 
Coedijcker Ban. Een belangrijk onderwerp is, zoals elk 
jaar in augustus, de informatie over de week van de 
Gondelvaart. Op zaterdag de 19e augustus kunnen we 
weer genieten van de creativiteit van onze dorpsgeno-
ten. Jammer genoeg lukt het niet om in het septem-
bernummer verslag te doen van de Gondelvaart. De 
Coedijcker Ban ligt, voordat de boten op de 19e gaan 
varen, al bij de drukker!

In een interview met wethouder Anjo van de Ven 
krijgt u een kijkje in de wordingsgeschiedenis van de 
bewonersondernemingen. U ontmoet een politica die 
met hart en ziel bezig is met het stadsbestuur.

Er is aandacht voor een gezin dat vluchtte uit Afgha-
nistan en nu in Koedijk woont. U leest iets over de 
mogelijkheid om hulp te krijgen via de Zorgwerktafel. 
De markante Koedijker deze maand is Jeroen van Ba-
den, orgelman.

Helemaal nieuw van opzet is de jeugdpagina. Vanaf 
dit nummer wordt de jeugdpagina samengesteld door 
kinderen van Basisschool De Zandloper. Dus nu niet 
meer alleen voor de jeugd maar ook door de jeugd.  
De redactie is blij met de inbreng van de jongeren: 
Coedijcker Ban-redacteuren van de toekomst??

Namens  alle medewerkers van de Coedijcker Ban wens ik 
u een fijne vakantiemaand en een feestelijke gondelvaart. 
 
Hans Petit

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Wijkverpleegkundige 072-5400400
Dierenambulance 10.00 - 22.30 072-5150085
Dierenambulance 22.30 - 10.00 06-22495296

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 19 augustus 2017

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Politieke duizendpoot bedenker van de bewonersondernemingen.

Wethouder Anjo vAn de ven
Tekst en foto’s Hans Petit

De liefde bracht Anjo van de Ven, Brabantse van geboorte, in 1981 naar Alkmaar. In Alkmaar maakt ze nu al 
weer ruim zes jaar deel uit van het College van Burgemeester en Wethouders. Ze is als wethouder verantwoor-
delijk voor Ruimtelijke Ordening, Monumentenzorg, Archeologie, Grondzaken, Wmo, Volksgezondheid, 
Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Welzijn en Cultuur, Groenvoorziening, Deregulering en Overdie.

Anjo studeerde Nederlands en daarna Orthopedago-
giek. Na haar studie Nederlands heeft Anjo voor de 
klas gestaan. “Ik stond voor de klas op een school voor 
Middelbaar Beroeps Onderwijs, niveau 3 en 4. Mid-
delbaar Beroeps Onderwijs is mijn favoriete opleiding. 
Daar worden de mensen opgeleid die enorm belang-
rijk zijn voor onze maatschappij. Daar worden de ech-
te vaklui gevormd. Wat zouden we zijn zonder hen. Er 
wordt ten onrechte neergekeken op het MBO. Er zit 
zoveel mooi talent bij de jonge mensen bij het MBO.”  
Anjo’s enthousiasme over deze vorm van onderwijs is 
duidelijk waarneembaar als ze erover vertelt. 

Na die eerste periode voor de klas bekleedde Anjo 
verschillende functies .Ze leidde een blijf-van-mijn-
lijfhuis en richtte later bij de GGZ cliënten-medezeg-
genschapsstructuur op. Toen door reorganisaties haar 
baan bij de GGZ verdween stond ze binnen een week 
weer voor de klas.

PolItIek

Op een kruispunt in Anjo’s leven kwam de politiek op 
haar pad. Ze werd in 1997 benaderd door GroenLinks 
of ze op de lijst wilde staan. “Ik zei daar ja op en kwam 
in 1998 in de gemeenteraad. 

In 2005 zijn GroenLinks en ik uit elkaar gegaan. Toen 
later in 2005 OPA (Onafhankelijke Partij Alkmaar) 
mij benaderde voor een plaats in hun fractie heb ik 
daar ook ja op gezegd. Ik had en heb gewoon meer 
met lokale politiek dan met de landelijke. In 2011 werd 
ik gevraagd voor een wethouderspost, dat was een bij-
zonder moment voor mij, wethouder worden in onze 
prachtige stad Alkmaar!”

Als ik zie waarvoor deze wethouder verantwoordelijk 
is dan rijst bij mij onmiddellijk de vraag hoe houdt 
iemand het overzicht op al die verschillende beleidster-
reinen. Anjo: ”Ik vind het heerlijk om met verschillen-
de onderwerpen tegelijk bezig te zijn. Als je goed kijkt 
zie je dat er veel dwarsverbanden tussen de verschil-
lende velden zijn. Daarbij komt dat als je goed wordt 
ondersteund door ambtenaren, je steeds verantwoorde 
beslissingen kunt nemen.”

BeWonersondernemIngen

Zo’n verantwoorde beslissing nam de wethouder 
in 2012 ten aanzien van de wijk- en buurthuizen in 
Alkmaar. De financiële crisis zorgde voor problemen: 
hoe verdeel je de schaarse middelen eerlijk. Dat gold 
natuurlijk ook voor gesubsidieerde instellingen zoals 
de wijk- en de buurthuizen. Een aantal Nederlandse 
gemeenten koos er in die tijd voor om wijk- en buurt-
huizen van het ene op het andere moment te sluiten. 
Dat gebeurde niet in de gemeente Alkmaar. 

Wethouder Van de Ven koos voor een nieuwe vorm die 
ze de naam bewonersondernemingen gaf. Anjo werd 
daarbij geïnspireerd door de Trusts in Engeland. Anjo: 
“Ik ben er heilig van overtuigd dat de overheid de (on-
bewuste) neiging heeft om mondige burgers klein te 
houden. Geef mensen de kans om te groeien in plaats 
van ze precies te zeggen wat ze moeten doen. Dat was 
de achterliggende gedachte bij het idee over bewoner-
sondernemingen: maak wijkbewoners medeverant-
woordelijk voor het welzijn in de eigen wijk.

Ik heb in die tijd gekeken naar de rol van de welzijn-
sorganisaties. Die organisaties werden gesubsidieerd 
door de gemeente. Ze deden hun werk met de beste 
bedoelingen en met veel inzet, maar die instellingen 
waren ook bureaucratisch geworden, met veel over-
head en ook wel vervreemd van de doelgroep waarvoor 

ze ooit in het leven zijn geroepen. Door de subsidies 
daar af te bouwen en het geld ter beschikking te stellen 
aan de wijken en buurten kregen bewoners meer vat 
op de eigen leefomgeving. Wijkcentra konden bijvoor-
beeld vanaf dat moment zelf sociaal-cultureel werk en 
jongerenwerk inkopen. De operatie was tegelijkertijd 
een noodzakelijke bezuiniging. De bewonersonder-
nemingen kregen een kleiner budget tot hun beschik-
king, vergeleken met de eerdergenoemde instellingen.

Terugkijkend zegt Anjo: “Achteraf gezien gaat de ver-
gelijking met de Trusts niet helemaal op. In het An-
gelsaksische model wordt er veel meer bij de burger 
gelegd. In Nederland zijn we meer van samen doen en 
dat is goed ook.”

WeInIg enthousIAsme

Het idee van de bewonersondernemingen werd door 
de wijk- en buurthuizen niet meteen met een geweldig 
applaus ontvangen. Er waren nogal wat twijfels. Anjo 
is zich daarvan bewust. “Er waren in het begin veel 
vragen. Hoe zou het gaan met de subsidie. Veel be-
sturen verkeerden in de veronderstelling dat het mijn 
bedoeling was om die helemaal af te schaffen. Dat kan 
natuurlijk nooit. Mijn inzet was om meer samen te 
gaan doen. De bewonersondernemingen (de wijken 
en buurten) nemen verantwoording voor het welzijn 
in de eigen wijk/buurt. De gemeente fungeert in die 
situatie als een soort opdrachtgever, stelt de middelen 
beschikbaar en houdt toezicht op een goede besteding 
van de gemeenschapsgelden. In deze opzet zijn wijken 
is min of meer vrij om zelf de accenten te leggen. Dat 
is in de praktijk ook gebeurd. Als ik terugkijk is er best 
veel bereikt en heb ik veel waardering voor wat er in >> 

Met hart en ziel

Maak wijkbewoners  medeverantwoordelijk  voor het welzijn in de eigen wijk.

De Max Mobiel (zie blzd 7) Foto Pieter Tuinstra
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de afgelopen vijf jaar is bereikt. Maar er is nog veel te 
doen, bijvoorbeeld op het gebied van de Wmo.”

Wmo

Bewonersondernemingen, wijk en buurthuizen, zou-
den een belangrijker rol kunnen spelen bij uitvoering 
van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 
Dat kan nog beter van de grond gekomen. De wet-
houder realiseert zich dat de gemeente de bewonerson-
dernemingen daarbij intensiever had kunnen onder-
steunen. “We zitten met elkaar in een leerproces. Er is 
een belangrijke rol voor de bewonersondernemingen 
weggelegd. Als voorbeeld: Alkmaar wil een dementie-
vriendelijke gemeente zijn. Daar past een belangrijke 
rol voor de wijk- en buurthuizen naadloos in. In de 
buurthuizen is de ruimte te vinden waar opvang voor 
die doelgroep in de eigen omgeving kan worden ge-
regeld. Zorginstellingen en bewonersondernemingen 
moeten elkaar nog beter weten te vinden. Daar wil de 
gemeente een rol in spelen. Het is voor ons allemaal 
nog even zoeken naar de juiste manier van samenwer-
ken.”

WerkconferentIe

De gemeente Alkmaar organiseerde op 16 mei jongst-
leden een werkconferentie voor bewonersonderne-
mingen, sociaal-cultureel werkers, bedrijfsleiders van 
wijk- en buurthuizen en last but not least ook voor de 
medewerkers van de gemeente. Tijdens die werkcon-
ferentie werd de nadruk gelegd op het belang van een 
goede samenwerking tussen gemeente en bewoner-
sondernemingen. Duidelijk werd ook dat elke bewo-
nersonderneming zijn eigen prioriteiten heeft. Ze zijn 
allemaal een beetje anders!  Anjo zei in haar slotwoord 
onder de indruk te zijn van wat er tot nu toe gepres-
teerd werd. Als het gaat om de rol van een bewoner-
sonderneming, met de nadruk op bewoners, zijn de 
ontwikkelingen in Oudorp/Schermereiland met het 
project ‘VoorMekaar” en bij De Eenhoorn met ‘Hulp 
Om De Hoek” een prachtig voorbeeld. De wethouder 
sprak in haar slotwoord haar vertrouwen uit in de sa-
menwerking en in de gekozen richting. 

Omdat er instellingen zijn die moeite hebben met de 
naam ‘bewonersondernemingen’ laat de wethouder 
het aan de instellingen of ze de naam bewonersonder-
neming nog langer willen dragen.

de rIetschoot

Hoe ver is de gemeente met de verkoop van het pand 
aan De Rietschoot? De Rietschoot wil graag kopen 
maar duidelijkheid van de zijde van de gemeente blijft 
uit. Anjo: “Laat ik beginnen met te zeggen dat ik De 
Rietschoot een heel plezierige plek vind om te ver-
toeven. Het bestuur doet goede dingen. Ik ben op de 
hoogte van het feit dat de verkoop van het pand stag-
neert. Waar dat precies door komt weet ik niet. Ik zal 
er weer achteraangaan.”

verrAssIng

Tot slot heeft Anjo een verrassing in petto. Alle bewo-
nersondernemingen krijgen - als ze dat willen - een 
Max Mobiel ter beschikking. Een Max Mobiel is een 
elektrisch vervoermiddel waarmee wijkbewoners die 
niet meer zo mobiel zijn van en naar bijvoorbeeld 
een winkel of naar het wijkcentrum kunnen worden 
gebracht. Er zijn wat vrijwilligers nodig die de Max 
Mobiel willen besturen en mensen van A naar B willen 
brengen. Met een Max Mobiel in de wijk kunnen heel 
wat mensen blij gemaakt worden.<<

IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks  595

Shoarma

500 gram  398

Hele warme 
grillworst

Per stuk  200

Dubbele 
puntendag

Kogelbiefstuk

3 stuks  795

Half om half 
gehakt 
500 gram  300

Mager  
rundergehakt 

500 gram  350

+ gratis 
kruiden

Richard Groot, keurslager
J. Naberstraat 55, Alkmaar
Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl 

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

IEDERE MAANDAG

Bestel uw gourmet online

Bent u al bekend met onze vaste weekaanbiedingen? Met hart en ziel

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Anjo van de Ven tijdens de werkconferentie op 16 mei
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nIeuWs huIsArtsenPrAktIjk koedIjk 
Zomer vakantie

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk 
is wegens vakantie gesloten van: maandag 14 augus-

tus t/m vrijdag 1 september 
2017. 

De waarneming wordt in 
die week gedaan door : 
Praktijk ‘t Rak, Schoenma-
kerstraat 126, telefoon 072-
5612598

IjscluB koedIjk
De IJsclub Koedijk is op zoek naar een opslagruimte 
voor onze drie borstel- schuifmachines. De machines 
deze hebben ongeveer 20 jaar bij de Familie Molenaar 
in de schuur gestaan. Die schuur krijgt binnenkort een 
andere bestemming. Daarom is de IJsclub Koedijk op 
zoek naar een nieuwe opslagruimte voor onze appa-
ratuur. Het zou fantastisch zijn als een van de lezers 
van de Coedijcker Ban  de IJsclub kan helpen. Voor 
informatie hierover kunt u bellen met : 

Han Masteling 072 5616595 of met Paul van der Ham 
072 5615435

AAnkondIgIng kunstroute 2017
Zondag 10 september organiseert De Rietschoot voor 
de tweede keer de Kunstroute Koedijk/Daalmeer. De 
vorige keer, in 2015, werden de deelnemers aan de Kun-
stroute druk bezocht We hopen dat ook in 2017 een 
aantal kunstenaars bereid is atelier, galerie of woonhuis 
open te stellen voor kunstliefhebbers. 

aanmelden

De Rietschoot doet een oproep aan alle beroeps- en 
amateur kunstenaars die woonachtig zijn Koedijk of 
Daalmeer om zich aan te melden als deelnemer aan de 
Kunstroute 2017. Doet u dat zo spoedig mogelijk via 
info@rietschoot.nl. 

Door aanmelding bent u niet automatisch verzekerd 
van deelname dat wordt in een later stadium beslist. 
Het aantal aanmeldingen en de beschikbare locaties 
zijn medebepalend voor het al dan niet doorgaan van 
de Kunstroute 2017 Sluitingsdatum voor aanmelding 
is 18 augustus 2017.

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

De moeite waard
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Van Afghanistan naar Koedijk

fAmIlIe AfIfI
Tekst en foto Ciska Riekwel

De heer Afifi is in Afghanistan geboren en opgegroeid. 
In 2000, toen hij 27 jaar oud was, is hij op de vlucht 
geslagen voor de taliban en kwam hij via Asielzoekers-
centrum Torenduin in Egmond aan Zee uiteindelijk 
in Alkmaar terecht. Hij woont nu sinds een jaar in 
Koedijk, samen met zijn vrouw Khalida en hun 10 
maanden oude dochtertje Lina. Hoewel ze hier nog 
maar kort wonen, weten ze al veel over de geschiedenis 
van ons dorp. 

koedIjk

Ik vraag hoe het hun bevalt in Koedijk. Khalida en 
haar man zijn meteen enthousiast. Ze vertellen: ‘Het is 
hier zo heerlijk rustig, daar genieten we echt van. Bo-
vendien is dit huis veel ruimer dan onze vorige woning 
in Alkmaar. En alles is hier dichtbij. Er is een super-
markt, een bushalte, huisartsen, een ontmoetingscen-
trum, een school en een speeltuin enzovoorts. We gaan 
ook regelmatig wandelen of hardlopen bij het mooie 
Geestmerambacht. We zijn hier heel gelukkig.’

fAmIlIe

Op mijn vraag of hun ouders, broers en zusters ook 
allemaal hierheen gekomen zijn, antwoordt de heer 
Afifi: ‘Mijn familie woont nog in Afghanistan, op één 
broer en zus na, die naar Canada zijn gegaan. Mijn 
ouders en overige broers en zusters bleven achter. Kha-
lida’s familie woont gelukkig wel in Nederland. Ik heb 
haar in 2003 ontmoet en we zijn sinds 2005 samen.’

onveIlIg

‘Zolang de Amerikanen in Afghanistan waren (vanaf 
2001), was het voor ons nog betrekkelijk veilig om op 
familiebezoek te gaan, maar sinds die vertrokken zijn, 
is het er te gevaarlijk. Toen mijn moeder vorig jaar 
stierf, kon ik dus niet naar haar uitvaart. Het is heel 
moeilijk om niet bij je familie te kunnen zijn, maar 
gelukkig hebben we de afgelopen jaren veel vrienden 
gekregen in Nederland.’‘Jullie hebben geen idee hoe 
het is om in Afghanistan te wonen. Er is geen oorlog 

meer, maar gewapende mannen hebben de macht. Er 
is geen centraal gezag. Ik had een winkel in elektroni-
sche apparaten zoals televisies, videorecorders, radio’s 
en dergelijke. Die apparaten werden door de taliban 
verboden en toen moest ik vluchten. Er is geen recht 
meer, je kunt geen kant op als ze met een geweer op 
je af komen. En het is toch zo’n prachtig land, maar 
er is al heel veel vernield door de taliban. Vroeger was 
er veel toerisme, maar daar is nu niets meer van over. 
In Nederland en in heel Europa leven jullie in een 
democratie. De macht wordt niet afgedwongen met 
wapens.’

tAxIchAuffeur

‘Het is voor mensen zoals ik erg moeilijk om aan werk 
te komen in Nederland. De Hoogovens hadden vroe-
ger zo’n 2000 mensen in dienst, maar nu wordt het 
werk gedaan door robots. Dat geldt voor een hele-
boel andere bedrijfstakken ook. Ik volg cursussen en 
ik hoop in de toekomst als taxichauffeur te kunnen 
werken.’ Ik vraag of ze de Coedijcker Ban ook lezen, 
maar het blijkt dat ze het blad helemaal niet kennen. 
Waarschijnlijk hebben ze het aangezien voor een recla-
mefolder. ‘Maar van nu af aan gaan we het zeker lezen.’

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

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

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

BEN JIJ AL VAKANTIEPROOF?
 
  Maak een afspraak voor een seizoensbehandeling (45 min) zodat jouw 
     huid optimaal is voorbereid op de zon!
  Je voeten worden zomerklaar door een cosmetische voetbehandeling 
     of pedicure inclusief lakken. 
  Extra bruin worden dit jaar? Geniet van een lichaamspeeling met 
     geurende pakking, met o.a. een gescrubde huid als resultaat.

CitySpa
All People

Oud & Nieuw

Het is hier zo heerlijk rustig, daar genieten we echt van
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‘Het draaiorgel is mijn lust en mijn leven’

orgelmAn jeroen
Door Anneke Wessemius, foto Hans Petit

Elke woensdag in winkelcentrum De Mare staat hij 
er. Vol overgave. Bij velen bekend. De altijd vrolijke 
en aardige orgelman Jeroen van Baden. 

‘Mijn grootvader was al straatmuzikant in Hoorn’, 
begint de muzikale enthousiasteling. Maar al te graag 
vertelt hij zijn levensverhaal. ‘Van mijn vaders kant 
zijn het allemaal échte Alkmaarders. Mijn vader had 
de eerste videotheek van Alkmaar. Dat was in de ja-
ren 80. Jeroen, die in Koedijk woont, groeide op in 
het Hoorn. Daar deed hij echte jongensdingen zoals 
bomen klimmen en hutten bouwen. Hij kijkt terug 
op een fijne jeugd en noemt zichzelf een echte banjer. 

Toen hij als vierjarig jochie orgelman Piet Arzbach 
voorbij had zien komen, was hij op slag verliefd. Dat 
wilde hij ook. Muziek maken met zo’n prachtig draai-
orgel. ‘Wat is het toch een mooie muziek,’ roept hij 
nog steeds en zijn ogen schitteren. Piet Arzbach was 
samen met zijn vrouw destijds eigenaar van vier mooie 
draaiorgels. Eén speelt tegenwoordig in Australië en 
een ander, de “Barometer”, is af en toe nog te zien in 
Purmerend. Op zijn twaalfde mocht Jeroen een dagje 
meelopen met een orgelman uit Hoorn. Daarna was 
hij echt verkocht.  

oPleIdIng 
Jeroen volgde een opleiding tot timmerman maar 
vond het helemaal niet zo leuk op school. Het gra-
fisch vak boeide hem meer en hij vond op een gegeven 
moment werk in een drukkerij. ‘Dat was een mooie 
en leerzame tijd. Op mijn 18e ben ik bij Hans van der 
Velde in Alkmaar gaan werken Dat heb ik elf jaar met 
veel plezier gedaan. Hans van der Velde was in 1979 uit 
liefhebberij vanuit een oud wijnpakhuis begonnen als 
orgelman. In 1987 richtte hij zijn eenmanszaak AAP 
Draaivermaak op. Na elf jaar flink veel ervaring in het 
vak van orgelman te hebben opgedaan, begon ik mijn 
eigen bedrijf. Mijn huidige authentieke draaiorgel heb 
ik bijna vijf jaar.’ 

gevoelIg 
Inmiddels staat Jeroen al 20 jaar met zijn draaiorgel 
in De Mare. Verder is hij te vinden in Hoorn, Wor-
merveer, Heemskerk en Egmond. ‘Op aanvraag reis ik 
door heel Nederland. Meestal begin ik mijn dag om 
09.00 uur en stop ik om circa 17.00 uur. Ik hoop dit 
mooie werk nog lang te mogen doen. Het draaiorgel is 
wel erg gevoelig voor slecht weer. Zodra het weer om-
slaat, moet ik noodgedwongen stoppen. Een voordeel 
van het veel buiten zijn, is dat ik bijna nooit ziek ben. 
De kartonnen boeken maak ik zelf. Alles wordt met de 
hand gestanst. Met de voet druk je een pedaal in. Dan 
drukt er een scherpe beitel een gat in het karton. De 
muziek schrijf ik ook zelf. Ook veel in opdracht voor 
mensen wereldwijd. Per opdracht ben ik twee dagen 
bezig voor een liedje van twee minuten. Ja, het moet 
wel een roeping zijn!’

mensen

‘Ik speel vooral voor de mensen. Ik weet zelf hoe heer-
lijk het is om de orgelmuziek te horen. Misschien 
vinden sommige mensen de muziek niet mooi. Maar 
alleen al het contact dat ik met mensen maak, vind 
ik erg belangrijk. Ergens in de winter kwam een me-
vrouw met een kop hete koffie en een gevulde koek 
aanlopen. Wat een vriendelijk gebaar was dat. Bij de 
Dekamarkt is een coffee corner. Tijdens de winter-
maanden heb ik heerlijke erwtensoep binnen handbe-
reik. En op een boot in Amsterdam willen de mensen 
vaak steeds hetzelfde deuntje horen: “Aan de Amster-
damse Grachten”. Dat deuntje vind ik zelf ook nog al-
tijd erg mooi en speel ik dus graag. Ook om de mensen 
te zien genieten.’

Mensen die winkelen in de Mare zullen Jeroen vast 
en zeker een keer hebben gezien, maar vooral ook ge-
hoord met zijn prachtige, eigen geschreven muziek. 
‘Ik zie veel mensen op een dag. Ik onthoud best veel 
gezichten, maar namen...dat lukt niet hoor, dat zijn er 
echt te veel!’

De markante Koedijker

Maar alleen al het contact dat ik met mensen maak, vind ik erg belangrijk.
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Beeldbericht

vAn de ‘hoge’, een sProng In het dIePe
Foto en tekst Jeroen van der Kruif

Het staat mij nog duidelijk voor de geest. In het zwembad aan de Heiligeweg, een zijstraat van de Kalverstraat 
waar mijn vader een dassenzaak had: de “cravattclub”. Met school zwommen we daar op de zaterdagochtenden. 
Toen moest je nog naar school op zaterdag. 

Op een dag was het zo ver. Iedereen stond in een lange rij voor de trap van de “hoge”. Van beneden naar boven 
kijkend, viel het nog wel mee. Maar toen ik er boven op stond en langzaam naar voren schuifelde, begon het flink 
te krampen in mijn buik. Ik wilde  weer terug, maar dat zat er niet in. Het volgende slachtoffer stond al achter 
je. Dus moest je wel verder die plank op. Met je tenen op de rand van de plank, ogen dicht en springen .Achteraf 
viel het mee en de stoere types gingen gelijk nog een keer. Ik vond het wel mooi zo. 

Wat deze jongens op de foto presteren, is toch heel mooi. Tegelijk omlaag naar dat donkere kanaal toe. Dat mo-
ment heb ik weten te vangen. Zij blijven daar eeuwig hangen ... zullen nooit nat worden. 
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Ondernemer van de maand
“Het is prachtig wanneer de mensen blij de deur uit gaan” 

All PeoPle cIty sPA
Door Marijke de Jong, foto’s Hans Petit

“Het was  een enorme verrassing toen Salon Deborah, nota bene vlak bij ons nieuwe huis, er mee ging 
stoppen en deze prachtige locatie op ons pad kwam. Echt een cadeautje. Ik ben heel happy hier.”

Op 1 februari 2016 opende All People City Spa, de 
trots van Carin Brouwer haar deuren in de karakte-
ristieke boerderij aan de Kanaaldijk 193. Nadat zij tien 
jaar in de kelder van het Golden Tulip Hotel  in de  
Kooimeer haar Wellness-Center runde, werd het tijd 
voor uitbreiding. 

Naast wellness, zoals massage, sauna, pakking voor on-
der andere de hotelgasten wilde Carin niet alleen de 
donkere kelder verruilen voor een lichtere omgeving 
maar ook uitbreiden met alle mogelijke behandelingen 
voor huidverbetering.

kAnAAldIjk

Carin verhuisde met echtgenoot Frank en hun twee 
dochters Lisa (22) en Roos (19), naar een nieuw ge-
bouwd, vrijstaand huis aan de Kanaaldijk. “Een ge-
weldige ligging, de vrijheid en ruimte en het prachtige 
uitzicht op de Schoorlse duinen vóór en de Oudieplas 
aan de achterkant. 

De mensen zijn aardig. Hier groeten ze elkaar op straat.” 
Alle reden dus om goed rond te kijken. Want Carin was al 
een tijd op zoek naar een geschikt pand voor haar All Peo-
ple City Spa. En dat kwam er veel eerder dan verwacht. >> 

Carin in actie bij interviewster Marijke de Jong

Carin:” All People City Spa gebruikt alleen natuurlijke producten op basis van kruiden en plantenextracten...
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oPleIdIng

>> Carin is 52 jaar geleden geboren in Wijk aan Zee 
waar ze met haar ouders een jaar in een strandhuisje 
woonde. “Strandjutters noemden ze ons destijds, maar 
dat heb ik van horen zeggen, want toen ik één jaar was 
verhuisden we naar het Hoefplan in Alkmaar.” Na de 
middelbare school volgde ze de Schoevers-opleiding 
Toerisme en Recreatie en werkte voor verschillende 
reisbureaus waaronder de Rabobank, Schilder Reizen, 
en Toerkoop Vlotman

De reiswereld was het toch niet helemaal en daar-
om ging Carin naar de Noord-Hollandse academie 
voor schoonheidsspecialisten. Het was in die tijd dat 
ze haar eigen salonnetje aan huis begon in het Rem-
brandt-kwartier in Alkmaar. “Dat heb ik drie jaar 
lang volgehouden en toen ben ik na afronding van de 
studies als zelfstandige begonnen bij Golden Tulip. Al 
met al dus ruim veertien jaar in het vak.”  

BehAndelIngen

De salon in Koedijk heeft vóór de opening een op-
knapbeurt ondergaan. De paarse muren zijn vervan-
gen door witte en het interieur heeft een heerlijk lich-
te uitstraling gekregen. Dat was de wens van Carin. 
Direct bij het binnenkomen valt  meteen een serene 
rust op. Dat gevoel wordt versterkt wanneer je Carin 
ontmoet en met haar praat. Rustig en kalm kiest zij 
haar woorden en stelt ze je op je gemak. 

Een kleine rondleiding brengt me bij de diverse be-
handelingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
nieuwste apparatuur. Een Foot Spa met aromatherapie 
voor wie bijvoorbeeld de avondvierdaagse heeft gelo-
pen of gewoon omdat je voeten er om vragen. Frisse, 
witte kamers voor pedicure, manicure, massage en per-
manente make-up. Ook een duobehandeling is mo-
gelijk: gezellig met je man, vriendin, dochter of buur-
vrouw samen een schoonheidsbehandeling ondergaan. 

En voor de wat rijpere dames en heren is er o.a. an-
ti-ageing, mesotherapie (een veilige, efficiënte schoon-
heidsbehandeling op basis van een geheel nieuwe 
techniek met kleine naaldjes voor huidverbetering), 
laserlifting (een unieke techniek voor een natuurlijk 
ogende facelift zonder chirurgie of botox) of het Lookx 
anti-ageing LED masker (een uniek apparaat dat kan 

worden gebruikt bij verjongende en herstellende ge-
zichtsbehandelingen).

Botox

Regelmatig is dokter Schmidt, cosmetisch arts, in de 
salon aanwezig voor botox- en fillerbehandelingen 
voor wie dat verkiest boven anti-ageing. De jongeren-
behandeling vanaf 12 jaar is ook razend populair. Er 
worden problemen als acne en overbeharing aange-
pakt. Verder komen er ook steeds meer mannen naar 
de salon voor onder andere gezichtsbehandeling en de  
genoemde anti-ageing, het harsen van de rug, massage 
of pedicure. Kortom, het kan allemaal bij deze laag-
drempelige salon waar je ook zónder afspraak kunt 
binnenlopen voor een behandeling. 

nAtuurlIjke Producten

All People City Spa gebruikt alleen natuurlijke pro-
ducten op basis van kruiden en plantenextracten, maar 
met een hoge concentratie aan werkzame stoffen! Voor 
de huidverbetering wordt Lookx skincare gebruikt, 
een Zwitsers product. En voor de huidverzorging is dat 
Janssen Cosmetics. In de salon wordt Carin professio-
neel bijgestaan door twee gediplomeerde schoonheids-
specialisten(“Eigenlijk zijn we huidspecialisten.”), Kim 
en Carola waarvan Carola ook het vak van pedicure 
beheerst.  Ze krijgen allemaal vier à vijf trainingen per 
jaar. “Bijblijven en goed getraind zijn, is heel belang-
rijk. Anders slaap je in. Vier keer per jaar organiseren 
we een vip-avond waarbij onder andere de nieuwste 
make-up producten worden geïntroduceerd en de no-
dige informatie gegeven. Ook is het mogelijk om pri-
vé met een aantal vriendinnen de ‘hoe verzorg ik mijn 
huid’ workshop bij te wonen.” Nieuwsgierig gewor-
den?  Ga gewoon een keer kijken. <<

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

Ondernemer van de maand
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Sinds kort ook in De Rietschoot

klArIet Bolle’s ‘ZorgWerktAfel’
Tekst en foto’s Hans Petit

Het kan in je leven soms tegenzitten: verlies van werk, schulden, problemen met de opvoeding. Dan is het 
niet altijd eenvoudig om zelf tot een oplossing te komen. Aan de Zorgwerktafel van Klariet Bolle kun je al 
je vragen kwijt. Klariet helpt je met het zoeken naar een oplossing of brengt je in contact met professionals 
die je kunnen helpen bij het vinden van die oplossing.

Klariet studeerde geschiedenis in Leiden. Na haar 
afstuderen was ze enige jaren geschiedenislerares. Ze 
merkte toen ze voor de klas stond al snel dat kinderen 
veel beter presteren als ze in groepjes kunnen werken. 
Dat was best revolutionair voor die tijd, het zelfstandig 
laten werken van de schooljeugd was nog niet ‘uitge-
vonden’.

jeugdgemeenterAAd

Klariet is geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen gericht op 
de ontwikkeling van jonge mensen.  Zo kwam ze in contact 
met de kindergemeenteraad in Schiedam. “Door de jeugd te 
betrekken bij de lokale politiek zorg je voor betrokkenheid”. 
Haarlemse kinderen wilden ook zo’n raad. Ze begeleidde 
hen bij het opzetten van de Haarlemse Jeugdgemeenteraad 
en andere participatieprojecten.  Klariet: “Niet alleen de kin-
deren maar ook wij, de volwassenen, o.a. de politici, hebben 
veel geleerd van de jeugdgemeenteraad”.

InZIcht

De loopbaan in dienstverband van Klariet begon in 
het onderwijs en eindigde als beleidsmedewerker bij de 
gemeentelijke overheid. Vanuit die verschillende rollen 
zag Klariet steeds duidelijker dat het met de aandacht 
voor jongeren en ouders beter kon. Klariet: “Ik werkte 
bij de gemeente Obdam. Daar legde ik contacten met 
leden van de jongerenkeet  ‘De Springende Koe’ en 
met skaters, waaruit projecten ontstonden, Jongeren 
kregen daarbij een actieve rol. 

Rond een overlastgroep hebben we een provinciaal pi-
lotproject gestart. Hulpverleners werden met elkaar in 
contact gebracht en er werd een jongerenwerker aan-
gesteld die een relatie opbouwde met de jongeren. Als 
er problemen waren dan werd contact gelegd met de 
ouders met als doel de problematiek gezamenlijk aan 
te pakken.”

de Bomen en het Bos

Uit gesprekken met ouders bleek al snel dat het vinden 
van oplossingen makkelijker gezegd dan gedaan was. 
Klariet: “Ouders hadden met verschillende instanties 
en hulpverleners te maken en werden daardoor van het 
kastje naar de muur gestuurd. Door het aantal hulp-
verleners was het voor ouders vaak volstrekt onduide-
lijk wat ze moesten doen. Men zag  door de bomen het 
bos niet meer. De geconstateerde problemen werden 
niet echt opgelost. Ik zag wel oplossingen maar vanuit 
mijn rol bij de gemeente kon ik er helemaal niets aan 
doen. Dat frustreerde me enorm.”

‘jeugdmAAtWerk’
Die frustratie was de aanleiding voor een belangrijk 
besluit in haar leven: het oprichten van een eigen be-
drijf: ‘Jeugdmaatwerk’. Een bedrijf dat op het gebied 
van de jeugdhulpverlening contact legt tussen hulp-
vrager en hulpverlener. Klariet kon gebruik maken van 
een regeling waardoor ze eerder kon stoppen met wer-
ken en waardoor ze financieel niet alleen afhankelijk 
was van het inkomen uit haar bedrijf ‘Jeugdmaatwerk’. 
Met haar ervaring wist Klariet de weg goed te vinden 
in hulpverleningsland. Daarnaast bouwde ze een net-
werk op van particuliere hulpverleners. “Ouders leg-
gen een probleem aan me voor, vertellen me waar ze 
tegenaan lopen. Op basis van dat intakegesprek ga ik 
dan binnen mijn netwerk op zoek naar verschillende  
hulpverleners, uit wie ze kunnen kiezen. Net zo lang 
tot er een match is ontstaan. Ik zoek daarbij niet alleen 
binnen mijn eigen netwerk, maar ook daarbuiten.“ De 
ouders betalen voor de zoekopdracht een klein bedrag 
en ook de hulpverleners die eerder in beeld willen zijn 
betalen daarvoor. Voor de bemiddeling betalen ze ech-
ter niet. Klariet wil onafhankelijk zijn. Dat geldt ook 
voor de overheid. Ze ontvangt geen subsidie. “Om 
voldoende inkomen te kunnen genereren ben ik ook 
websites gaan maken en onderhouden (JMWebs.nl)”

de ‘ZorgWerktAfel’
“Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
heb ik me meer en meer toegelegd op het zoeken naar 
instanties of andere hulp, ongeacht de vraag. Dat is de 
rode draad in mijn werk: mensen in contact brengen 
met een ander. Zo ontstond de ‘Zorgwerktafel’. Letter-
lijk een tafel waar iedereen kan aanschuiven om zijn of 
haar probleem te bespreken.

Aan de ‘Zorgwerktafel’ gaat het niet meer alleen over 
jeugdzorg maar over elk denkbaar probleem. Of het 
nu om schulden, eenzaamheid, of zorg gaat, ik bied 
een luisterend oor en ga aan de slag om de juiste 
hulpverlener bij het probleem te vinden. Zo mogelijk 
maak ik een afspraak met een coach of hulpverlener 
bij de Zorgwerktafel. Ik stop in ieder geval pas als ik 
de oplossing heb gevonden.” Klariet vervolgt: “Ook 
reguliere en particuliere hulpverleners probeer ik met 
elkaar in contact te brengen. Zij kunnen elkaar goed 
aanvullen.”

WAAr stAAt de ‘ZorgWerktAfel’
Klariet is te vinden op verschillende plekken in de 
gemeente. In Alkmaar Noord is dat in Wijkcentrum 
Mare Nostrum, in de Bibliotheek en in De Rietschoot. 
In De Rietschoot is dat op elke eerste woensdag van de 
maand van 10-12 uur. Zie voor de overige plaatsen en 
tijden zorgwerktafel.nl  

Op mijn vraag of er nu al veel mensen aanschuiven aan 
de Zorgwerktafel antwoordt Klariet: “Op dit moment 
nog niet. Het is een grote stap om hulp te vragen. Maar 
er zijn ook nog niet veel mensen die weten dat ze me 
hier kunnen bereiken. Na dit artikel in de Coedijcker 
Ban zal dat vast veranderen. “Het is wel belangrijk te 
weten dat een gesprek aan de Zorgwerktafel niets kost” 
benadrukt Klariet. 

Mag ik me even voorstellen ...

Klariet aan de ‘Zorgwerktafel’  in gesprek met Antoine van Hoorn, secretaris van De Rietschoot

“Ik ga door tot dat ik een oplossing heb gevonden”
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VLIEG Makelaars Alkmaar OG

Het grootste makelaarskantoor van Alkmaar, Koedijk en 
omgeving. Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande 
bouw, huur of verhuur, verkoop of aankoop. Wij zijn u 
graag van dienst.  

Natuurlijk ook op zaterdag geopend.

VLIEG ves�ging Alkmaar, Robijnstraat 7, 1812 RB  Alkmaar
alkmaar@vlieg.nl / 072 - 5110600

Makelaars Hypotheken Verzekeringen

Kanaaldijk 55 Koedijk

Vlasgat 1 Koedijk

Uw huis verkopen of een huis kopen? 
Neem dan contact op met VLIEG. 

Honderden opdrachtgevers gingen u 
voor. Onze service en begeleiding 
worden gewaardeerd met gemiddeld 
een 9*.

VLIEG: Het gemak van alles onder een 
dak! Deskundig op het gebied van 
makelaardij, hypotheken, pensioenen  
en verzekeringen. 
*Bron Funda

Nieuwsgierig naar onze dienstverlening? U bent al�jd welkom.

Kromdel 51 Koedijk

ProgrAmmA gondelvAArtfestIvIteIten 2017
Zaterdag 19 augustus 2017 wordt de 54ste keer de Koedijker Gondelvaart 
gehouden  Rondom dit weekeinde zijn er vele activiteiten in ons dorp. Er is 
een programma voor alle leeftijden. 

We starten woensdag 16 augustus om 14.00 uur met de traditionele viswed-
strijd voor de jeugd. 

Donderdagmiddag 17 augustus begint om 14.00 uur de ouderenmiddag. 
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 en voor kinderen tot 12 jaar €5 p.p. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 12 augustus via 
onze website www.gondelvaartkoedijk.nl. 

Vrijdagochtend 18 augustus is de kinderochtend met een optreden van theater “De Fantast”. Dit belooft een 
supergezellige ochtend te worden. Dit jaar gaan we ook weer kleuren. Zorg dat je kleurplaat voor 10.45 uur in de 
tent is. De kleurplaat kan van de website worden gedownload. Vrijdagmiddag presenteren de jonge talenten 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 de vrijdagavond 18 augustus met zijn allen los tijdens 
onze Made in Holland. Coverband Lynx zal deze avond de muziek verzorgen. ’Dress to impress’ en win een prijs 
voor de meest originele outfit. 

Op zaterdag 19 augustus starten wij met het fiets versieren voor de jeugd. Pak jouw stalen ros 
en kom naar de feesttent! Zaterdagmiddag kunt u vanaf 16.00 uur terecht op onze vernieuwde 
braderie. Geen zin in eten koken deze dag? Er zijn een aantal foodtrucks waar u een heerlijke 
maaltijd kunt halen. En dan de zaterdagavond.  We hopen op een zwoele zomeravond met veel 
publiek en een gezellig sprookjesachtig versierd en verlicht dorp als om 21.00 uur de gondels 
vanaf het Noordeinde ter hoogte van Kanaaldijk 6 gaan varen. Zondagmiddag 20 augustus zal 
in de feesttent de prijsuitreiking om 17.45 uur plaatsvinden.  Vanaf 19.00 uur zal in de feesttent 
de bekende coverband  Bob and the Blue band optreden. Het bestuur van de Gondelvaartver-
eniging 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 georgani-
seerd.  Van Noord naar Zuid kunt u het volgende (onder voorbehoud) verwachten. Ponyrijden 
voor de jeugd ter hoogte van Kanaaldijk 20. De vrijwilligers van historische brommers E.L.V.I.S. 
stellen hun brommers ten toon bij de Nauertogt. Hier kunnen de kinderen onder ons een be-
kertje ranja bij de ranja Koe tappen. Tussen de Nauertogt en de Sportlaan loopt een gezellige 
brassband. Bij de Rekervlotbrug kunt u een karikatuur laten maken en zullen er om 19.45 en 
20.45 uur twee optredens plaatsvinden door zanger en entertainer John. Hij eindigt zijn act met 
vuurspuwen.  Bij de Sportlaan treedt dansschool Dagmar op en kunt u demonstraties bekijken 
van Nusantara met Pencak Silat (Indonesische krijgskunst). Tegenover de Zonneweid ligt de 
muziekboot en bij de Molenschuur kunt u vast ook genieten van gezelligheid.

Gondelvaart 2017
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Programma 
WoensdAg 16 Augustus 2017
• 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 17 augustus  2017 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 ‘Egmond-

se Matrozen’ 
• 15.00 uur: Opening kermis 
• 16.30 uur: Einde ouderenmiddag
• 19.00 uur: Gondelvaart barbecue, in de feesttent, met muziek.  Aanmelden 

hiervoor kan tot uiterlijk 12 augustus via de website
• 23.30 uur: Sluiting kermis en feesttent

vrIjdAg 18 Augustus 2017 feesttent sAskerstrAAt 164
• 11.00 uur: Start kinderochtend met “Theater Fantast”; aansluitend prijsuit-

reiking kleurwedstrijd. Dit alles in de feesttent . De kleurplaat kan van de 
website gedownload worden

• 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: Made in Holland met muziek van Lynx, in de feesttent. Kom 

allen!  
• 00.30 uur: Sluiting kermis en feesttent
• Zaterdag 19 augustus 2017 feesttent Saskerstraat 164 en Noord-Hollands 

Kanaal
• 11.00 uur: Fietsversierwedstrijd, prijsuitreiking om 12.00 uur, in de feest-

tent 
• 15.00 uur: Opening kermis  
• 16.00 uur: Jaarmarkt langs Kanaaldijk, Zonneweid en Saskerstraat 
• 18.00 uur: Opening feesttent 
• 19.00 uur: Muziek vanaf het water ter hoogte van de Zonneweid 
• 21.00 uur: DJ Nilicious en DJ Sweet Le Freak, in de feesttent  
• 21.00 uur: Afvaart gondels vanaf Noordeinde
• 23.30 uur: Einde Gondelvaart op het  Zuideinde  oude Koedijker vlotbrug
• 0.30 uur: Sluiting kermis en feesttent

ZondAg: 20  Augustus 2017 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 Bob and the Blue band
• 23.30 uur: Einde Gondelvaart 2017

vAArvolgorde ZAterdAgAvond 19 Augustus 2017
1. Aurora       De Ouverture
2. De Rietschoot     De zoete nachtmerrie
3. Hans Bloothoofd CS     De waterval
4. Ratjetoe      The Lion King
5. Ruud Slikker      C S Formule 1
6. Scheepsschapen     Zorro
7. Sponsorboot      Zo bedanken wij onze sponsors
8. B®ouwgroep      Het wilde westen
9. De handige Harries     Sjakie en de chocolade fabriek ( jeugd)
10. Goed zat      De Smurfen
11. De goudgele rakkers     Oktoberfest 
12. Loeiende koeien     Belle en het Beest
13. Eindboot      Bedankt en tot ziens!

Algemene InformAtIe gondelvAArt

BrAderIe

De jaarmarkt vindt plaats op zaterdag 19 augustus van 
16.00 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

Doet u ook mee met de tuinversiering? Ons thema 
is dit jaar Sprookjes. Ook dit jaar is er een tuinwed-
strijd waaraan alle bewoners van Koedijk kunnen deel-
nemen. Voor de wedstrijden zijn er drie categorieën: 
jeugd, volwassenen en een straatprijs. De prijsuitrei-
king van deze tuinwedstrijd is op zondag 20 augustus 
om 17.45 uur in de feesttent. Hier kunt u de prijs per-
soonlijk in ontvangst nemen. Wanneer u in de prijzen 
valt, wordt u vooraf telefonisch ingelicht. Deelname 
aan de tuinwedstrijd kunt u melden op 06-27244725. 

toegAng

De toegang tot de Gondelvaart is zaterdag 19 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. 

‘Benen BInnen Boord

Omdat we weer een leuk feest van de Gondelvaart wil-
len maken, verzoeken wij een ieder om eigen verant-
woordelijkheid 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 NIX18. Roken is in de feesttent niet toe-
gestaan. Zie onze huisregels op gondelvaartkoedijk.nl

consumPtIes

Consumpties in de feesttent worden op donderdag, vrij-
dag , zaterdag en zondag verstrekt tegen inlevering van 
fiches. Tot sluitingstijd van de bar in de feesttent kunt u 
ongebruikte fiches laten terugkopen voor de aankoop-
prijs bij de kassa. U kunt de munten per pin betalen.

Gondelvaart 2017
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ehBo & BeWAkIng

Op donderdag, vrijdag en zondag is er EHBO in de 
feesttent. Op zaterdag zijn er EHBO-posten aanwezig 
op de kermis en bij de feesttent. Bij de feesttent vindt 
er bewaking plaats. Bij misstanden wordt direct de po-
litie 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 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 en de gemeentes de Kanaaldijk op zaterdag 19 
augustus 2017 van 15.00 tot 24.00 uur voor alle verkeer 
afgesloten. Achterliggende straten zijn bereikbaar van-
uit de Daalmeer en de Mare. Op zondag 20 augustus 
2017 wordt de Kanaaldijk, gemeente Langedijk  in ver-
band 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 oplevert, kunt u bellen met nummer 06-
27244725 of mailen naar secretaris@gondelvaartkoe-
dijk.nl 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 11 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur 

Kanaaldijk 85
• Maandag 14 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 19 augustus op de jaarmarkt bij de 

Gondelvaartkraam.

Als lid van de Gondelvaartvereniging betaalt u slechts 
€12,50 en als niet lid maar €15,00

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.

U kunt lid worden door het invullen en opsturen van 
een opgaveformulier via onze website www.gondel-
vaartkoedijk.nl of door deze op te halen, in te vullen 
en in te leveren bij Yvonne Zut, Smidspad 3. Uw lid-
maatschap is compleet wanneer u minimaal €10,00 
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 enthousi-
aste bestuurs-  en commissieleden. Een dergelijke bij-
zonder evenement mag niet verloren gaan door te kort 
bestuursleden. Interesse? Stuur een e-mail naar con-
tact@gondelvaartkoedijk.nl 

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

Gondelvaart 2017
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gouden dAgen AlkmAAr noord

Door Lucienne van der Stouwe

Eind juni heeft Gouden Dagen Alkmaar-Noord de 1e wens kunnen vervullen. Mevrouw Poelstra (91 jaar) 
had als wens om het strand tussen Camperduin en Petten te kunnen bekijken. De laatste keer dat zij op 
een strand was, is 18 jaar geleden! Tijd om daar verandering in te brengen en mevrouw Poelstra te laten 
genieten van zand tussen de tenen.

Als een koningin werd mevrouw Poelstra naar Cam-
perduin gebracht in een fraaie witte limousine die 
werd begeleid door 5 motoren van Stichting 2Wheels-
4Wings. In Strandpaviljoen Struin kon mevrouw Poel-
stra een beetje bijkomen met koffie en gebak. Ze liet 
zien dat iemand van 91 jaar nog behoorlijk kwiek en 
alert is. Bij binnenkomst was zij al gelijk nieuwe Gou-
den Dagen donateurs aan het werven! Na de koffie met 
gebak ging de reis door naar Petten, naar het strand. 
Op het strand heerlijk met blote voeten in zand en in 
zee. Het werd een strandwandeling met een glimpje 
zonsondergang. 

Als herinnering heeft mevrouw Poelstra zand meege-
nomen voor thuis. Het was een prachtavond! Als u nu 
denkt: Wat een gaaf initiatief, kan ik dat ondersteunen? 
Ja, dat kan! Misschien kunt u helpen om wensen te 
vervullen door donateur (in geld of natura) te worden. 
Voor meer informatie: rietschoot.nl/gouden-dagen

Vrijwilligers die ons op deze dag willen helpen met 
het begeleiden van kinderen om er een spetterende 
dag van te maken zijn van harte welkom. Lijkt het 
je leuk stuur dan een mailtje met je contactgegevens 
naar activiteiteninkoedijk072@gmail.com

BuurtrommelmArkt
Na het succes van de afgelopen rommelmarkten, 
wordt ook dit jaar weer een buiten-rommelmarkt 
georganiseerd. Op zondag 3 september van 10:00 tot 
15:00 uur bent u welkom op de buurtrommelmarkt 
Koedijk. Bent u op zoek naar interessante, oude, 
mooie, gekke, moderne, handige, altijd al willen 
hebben, gebruikte, onvindbare, voordelige, goed-
kope en leuke spullen? Mis deze gezellige rommel-
markt dan niet! Wilt u graag nog een centje terug 
voor alle mooie spulletjes en tegelijkertijd iemand 
anders blij maken met een koopje? Heeft u een kast 
vol leuke kinderkleding maar zijn de kinderen al-
weer zoveel gegroeid het afgelopen jaar? Of gaat u 
voor duurzaam en vindt u dat spullen weggooien 
verspilling is als ze best nog meekunnen? Reserveer 
dan alvast een plek op de rommelmarkt! Stuur een 
e-mail naar: rommelmarktkoedijk@gmail.com

uItmArkt de rIetschoot
Vorig jaar was de Uitmarkt Koedijk een groot suc-
ces. Ook dit jaar start De Rietschoot het nieuwe 
seizoen, samen met ruim 30 verenigingen/partners, 
met een feestelijke Uitmarkt. De hal en de zalen 
worden gevuld met informatiestands, spetterende 
optredens, workshops en demonstratiesporten om 
bij aan te schuiven of mee te doen, of juist even 
uitblazen op het terras. Komt u ook langs op 3 sep-
tember 2017 van 12:00 – 17:00 uur?

ZomerstoP
Schaakinloop 
Wil je af en toe schaken, niet gebonden zijn aan een 
lidmaatschap, bijpraten met andere schakers? Dat 
kan vanaf september elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 
uur in De Rietschoot. 

kluScafé koedijk 
Wat doet u met een kapot apparaat, fiets of kleding? 
“Weggooien, want een nieuwe is vaak goedkoper 
dan laten repareren.” Dat is zonde en onnodig, niet 
alleen van het geld, maar ook van de (onnodige) be-
lasting van het milieu. Het KlusCafé Koedijk heeft 
zomerstop en zit 9 september weer voor u klaar.

energiecafé koedijk

Heeft u belangstelling voor duurzame energie, dan 
bent u op 9 september welkom in het EnergieCafé. 
Het doel is om met elkaar van gedachten te wisselen 
en informatie en kennis te delen over de mogelijk-
heden van duurzame energie in Koedijk. 

Samen eten in de rietSchoot 
Op de 2e en 4e dinsdag van de maand kunt u voor 
€ 7,50 genieten van een overheerlijk driegangenme-
nu. In augustus heeft Samen Eten zomersluiting, 
zien wij u op 12 september weer? 

diSco voor menSen met én Zonder beperking 
Een kleine zomerstop voor de Disco in De Riet-
schoot. Zet alvast in de agenda: zaterdag 30 sep-
tember van 19:00 tot 23:00 uur: Nazomeren, lekker 
dansen, springen, meezingen op de muziek van DJ 
Davidoff. Entree € 2,50. Begeleiders hebben gratis 
toegang. Informatie: info@rietschoot.nl of 072 – 
561 55 95.

AgendA de rIetschoot

ZomervAkAntIe

Van 24 juli tot en met 31 augustus is De Rietschoot 
gesloten. Het activiteitenprogramma in Wijksteun-
punt De Hofstaete blijft in de zomervakantie gewoon 
doorgaan. U bent welkom in De Hofstaete voor een 
koffieochtend, klaverjassen, biljarten of bingo. 

ZomersPelen: WAterPret

Voor kinderen vanaf 5 tot en met 11 jaar. Zet 15 au-
gustus van 13:00 tot 16:00 uur in je agenda! Dan 
kun je lachen, springen, rennen bij de Zomerspe-
len. We zien je graag op 15 augustus op het grasveld 
naast De Rietschoot. Aanmelden vóór 15 augustus 
via activiteiteninkoedijk072@gmail.com.Kosten: € 
3,00. Inclusief een broodje en wat drinken.

Op blote voeten op het stand , foto Luciënne van der Stouwe
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AgendA de hofstAete

klAverjAssen

Gezelligheid is troef met klaverjassen in De Hof-
staete. Kom langs en leg vanaf 13:30 uur een kaartje 
op de woensdagmiddag. Kosten: € 2,50. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de heer G. 
Potkamp: 072- 5621556.

sAmen koffIeleuten

Alleen is ook maar alleen. Samen is gezelliger. Kom 
koffie drinken op de maandagochtend van 10:15 – 
11:15 uur. Of kom gezellig koffieleuten en kletsen 
met een heerlijk stukje gebak op de woensdagoch-
tend van 10:00 – 11:00 uur. (Kosten € 2,50 voor 
koffie en gebak).

BIngo In de hofstAete

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen 
voor slechts € 2,50. Om de week organiseert De 
Hofstaete een gezellige bingo. Donderdagmiddag 3, 
17 en 31 augustus van 14:00 – 16:00 uur. 

sPel- en BorrelmIddAg In de hofstAete

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag? Kom vrij-
dagmiddag 11 augustus vanaf 14:30 uur naar de spel- 
en borrelmiddag in De Hofstaete.

sAmen eten In de hofstAete

In De Hofstaete wordt een gezond driegangenme-
nu door een professioneel keukenteam uit zorg-
centrum `t Rekerheem bereid. In de zomerstop, de 
maanden juli en augustus, worden op drie dagen 
geleverd. Voor slechts € 7,50 per maaltijd wordt een 
aangeboden.
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Boeiend boekje van Sint-Adelbertabdij helaas niet meer te koop

monnIkenPAd
Door Hans Faddegon

Augustus heeft de sfeer van een vakantiemaand.  Nog lange dagen en vaak mooi weer. En hoewel er al heel 
wat mensen op zomervakantie zijn geweest, is het de moeite waard om in onze omgeving nog eens rond te 
kijken. Want wij wonen hier in een omgeving waar veel mensen op vakantie komen. 

Noord-Holland heeft een prachtig afwisselend land-
schap en heeft invloedrijk bijgedragen aan de geschie-
denis van Nederland. De wijde omgeving rond Koe-
dijk heeft een grote rol gespeeld bij deze ontwikkeling. 
Veel van de daarbij betrokken gebeurtenissen worden 
beschreven in het boekje Monnikenpad, dat is uitge-
geven is door de Sint-Adelbertabdij, Abdijlaan 26, in 
Egmond-Binnen. www.abdijvanegmond.nl  (ISBN 
978-90-81434911). In het boekje wordt een prachtige 
wandeltocht beschreven door een deel van ons histo-
rische landschap dat duizend jaar geleden nog regel-
matig door de zee werd overspoeld. Ook Koedijk is 
in dit landschap langzaam maar zeker opgebouwd. Zo 
lag Koedijk aan een waterstroompje, de Rekere, dat 
door dit vaak overspoelde gebied stroomde. Het hui-
dige Noordzeekanaal ligt nu gedeeltelijk op de plaats 
van de Rekere. 

klooster

Het boekje  beschrijft een deel van het ontstaan van het 
landschap van het Noord-Kennemerland, waar wij in 
wonen. De vorming van de kust, de duinen, de latere dij-
ken en de droogmakerijen van de vele binnenmeren. En 
ook de geschiedenis van belangrijke bewoners komt aan 
bod, waarbij natuurlijk ook Adelbert, waar het klooster 
naar is genoemd, wordt besproken. Tegenwoordig lijkt 
een klooster wat afstandelijk van het dagelijkse leven te 
bestaan, maar gedurende vele eeuwen speelde het een 
grote rol in de ontwikkeling van de maatschappij. Zeker 
in deze omgeving, omdat het landschap zeer veranderlijk 
was door de overstromingen, zodat er veel moest worden 
bewerkt om dit gebied bewoonbaar te maken. Zodat de 
landbouw en  veeteelt veilig uitgevoerd konden worden. 
Daarom werden er  dijken en polders aangelegd. Daarbij 
speelde het klooster een grote rol.

tWee groePen

In het verleden is de rol van de kloosters veel groter ge-
weest dan we ons nu  nog bewust zijn. De geschiedenis 
van Europa laat gedurende de laatste vijftienhonderd 
jaar zien dat de leiding over de bevolking door twee 
groepen werd uitgevoerd. De eerste groep bestond uit 
de vorsten, koningen, graven en ridders, die de taak 
hadden om het eigen gebied te beschermen. Het was 
voor hen in de eerste plaats belangrijk om goed te kun-
nen vechten. Denk bijvoorbeeld maar aan de ridders 
met hun harnas en zwaard. Velen van hen konden ech-
ter niet lezen en schrijven. 

Daartegenover stond als tweede groep de algemene 
Christelijk kerk met de kloosters. De leiders van de kerk 
en de monniken konden wel lezen, schrijven en stude-
ren. Zij hielpen de eerste groep bijvoorbeeld met geldin-
ning en beheer. Want daarvoor was schrijfkunst nood-
zakelijk.  Hierbij was Karel de Grote een goed historisch 
voorbeeld in de achtste eeuw. Hij besloot bijvoorbeeld 
dat er onderwijs en ziekenzorg bij de kloosters moesten 
komen. Maar ook  dat er een algemene bestuursprak-
tijk moest worden opgebouwd op schriftelijke basis! Zo 
leerde hij op latere leeftijd alsnog lezen en schrijven. sPAnnIngsveld

Later, rond het jaar twaalfhonderd, de Hoge Middel-
eeuwen, was het kerkelijke Rome dan ook uitgegroeid 
tot het administratieve centrum van Europa. Daarom 
kunnen we goed aanvoelen dat er een spanningsveld 
tussen de Kerk en de aardse Leiders bestond. De zo 
georganiseerde samenwerking worstelde  voortdurend 
met de vraag wie de hoogste leider was. Een grappig 
historisch voorbeeld daarvan is in latere tijden de kro-
ning van Napoleon tot keizer door de Paus. Op het 
laatste ogenblik grist Napoleon de kroon uit de hand 
van de Paus en zet hem zélf op zijn hoofd. 

nIet meer te kooP

In de abdijwinkel werd me verteld dat het boekje niet 
meer wordt gedrukt. Als u meer wil weten over het 
klooster dat o.a. samen met Graaf Dirk I van Hal-
lem en de bevolking meewerkte om het regelmatig 
overstroomde landschap veilig te maken, dan is het 
de moeite waard om het boekje tweedehands aan te 
schaffen. De in het boekje beschreven historische wan-
deling van acht en een halve kilometer kunt u vinden 
op internet: wandelnetwerknoordholland.nl/thema-
routes/monnikenpad/626 .

Cultuur

Adelbertus (ikoon in de Abdijkerk) foto Hans Petit

Schilderij van een onbekende meester toont de Abdij van Egmond in welstand, datering voor 1573 (foto HP)

Kaft van het boekje dat helaas niet meer verkrijgbaar is
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Prachtige aanwinst met mooie geschiedenis

BokkekAr
Door Jacob de Maijer

Enige tijd geleden kregen we een telefoontje van Tanja de Wit van WIKO staalbouw. Of we wilden komen 
kijken naar wat er op de zolder van hun boerderij stond. Op zolder, helemaal in de nok van de stolp, stond 
inderdaad iets wat wij wel zagen zitten. Het betrof een bokkekar. Helemaal onder het stof, half verbrand. 
Onder het roet van de brand die er in de jaren ‘60 woedde. Tijdens die brand, woonde de opa van Simon, 
Cees de Wit (Cornelis) nog in de stolp (Kanaaldijk 38)de woning en werkplaats van de schuitenmakerij.

Toen Simon het karretje kwam brengen, bleek, zoals ik 
bij de eerste bezichtiging al gezien had, dat het nog maar 
één wiel had. We hadden nog gehoopt dat het andere 
wiel nog tussen de dubbele vloer van die zolder zou lig-
gen. Maar dat was helaas niet het geval. De restauratie-
commissie heeft zich over het karretje ontfermd en het 
schoongemaakt en ontwormd. 

InItIAlen

Het is geheel in originele staat gelaten. Dat was ook het 
verzoek van Simon de Wit. Na schoonmaken bleek dat 
heel vaag op de achterzijde de naam van de eigenaar “C de 
Wit” zichtbaar werd. Simon had al gezegd dat hij van zijn 
opa was geweest en dat die er, als kind, in gereden heeft.  
Cornelis de Wit is geboren op 4-2-1897 in Koedijk.

Onder aan de as van de wagen staan initialen inge-
brand “CK”. We hadden geen idee van wie die waren, 
maar zeer waarschijnlijk zijn het de initialen van de 
maker van het karretje, omdat alleen als je de ashouder 
van het wagentje afhaalt de letters zichtbaar zijn. Dat 
werd vroeger vaak gedaan, initialen aanbrengen op een 
verborgen plek. 

We zagen een mogelijkheid om verder te zoeken naar 
CK, toen we er achter kwamen, dat de overgrootvader 
van Simon, Jan de Wit, geboren 1867 te Broek op Lan-
gedijk, was gehuwd met Grietje Kuiper geboren 1872 
te Harenkarspel. Daarmee hadden we een K maar nog 
geen CK. Nu is na veel speurwerk het huwelijk ge-
vonden van de ouders van Grietje Kuiper, haar vader 
was Gerrit Kuiper geboren 1844 te Harenkarspel haar 
moeder Antje Slikker. Deze Gerrit Kuiper was de zoon 
van Cornelis Kuiper 1811- 1857 ook Harenkarspel en 
Grietje Nat. Zeer waarschijnlijk is dus Cornelis Kuiper 
de maker van de bokkekar. Daarmee is dan ook de tijd 
dat de kar is gemaakt vrijwel zeker bekend. Dat zal 
zijn, ongeveer 5 jaar nadat Gerrit was geboren, dus ca. 
1850. Voor de duidelijkheid: deze Cornelis Kuiper is de 
bed-bed-overgrootvader van Simon de Wit.

duur

Even terug naar het karretje met 1 wiel. Goede raad was 
duur, zeer duur zelfs, begrotingen van mensen die deze 
dingen nog kunnen en willen maken, stegen ver uit bo-
ven dat wat de vereniging kan en wil betalen. Na veel  
overleg over de mogelijkheden vonden we een sponsor 
voor het benodigde hout, de firma Poland Molenbouw.

mArtIn vAn WIssen

Martin van Wissen wilde met dit hout een poging 
doen om het bestaande wiel na te maken. Het is niet 
bij een poging gebleven. Het resultaat is verbluffend, 
zo mooi nagemaakt, gewoon prachtig. Toen Martin 
het houtwerk klaar had, heeft Simon de Wit een stalen 
wielband gemaakt en deze samen met Martin op de 
traditionele manier om het houten wiel gekrompen. 
Kortom het is perfect. 

Omdat er bij het karretje ook een compleet bokken-
tuig in goede conditie is, vonden wij het nodig en ook 
leuk, er een ingespannen bok voor te zetten. In Tho-
len vonden we bij een handel in kunststof dieren een 
geschikte bok. Die hebben we gekocht, opgehaald en 
ingespannen, met een mooi resultaat. Dit moet u zeker 
komen zien.

Historische Vereniging

Onder aan de as van de wagen staan initialen ingebrand “CK”

In Tholen vonden we bij een handel in kunststof dieren een geschikte bok.

Op pad met de bokkekar (foto uit het archief Jan Bijpost)
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De zomer is er om te genieten

BermtoerIsme
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Bermtoerisme. Ik weet niet zeker waar deze term vandaan komt, maar ik vermoed dat hij stamt uit de jaren 
50 en 60 van de vorige eeuw. De auto werd financieel mogelijk voor heel veel mensen en men trok er op de 
zondagen bij mooi weer massaal met de auto op uit.

Op een gegeven moment werd er gestopt aan de kant 
van de weg. De klapstoeltjes kwamen uit de kofferbak 
en mogelijk zelfs een opklaptafeltje. Men installeerde 
zich zo in de berm en genoot van de rust en van een 
meegebrachte koffie uit de thermoskan. 

De term bermtoerisme kwam me kort geleden weer voor 
de geest tijdens het wandelen, maar dan wel in een andere 
betekenis. Het is medio juni dat ik dit schrijf. De bermen 
zijn op sommige plekken prachtig vanwege al de mooie 
wilde bloemen, voor zover ze nog niet gemaaid zijn na-
tuurlijk. Dit laatste vind ik altijd wel jammer. Weg al het 
moois en weg ook de belangrijke voedingsbronnen voor 
insecten, zoals de honingbij en de vlinder, die juist heel 
nuttig zijn vanwege de bestuiving en die een belangrijke 
schakel vormen in onze voedselvoorziening. 

seIZoenen

Aan de bermen kun je ook heel goed de seizoenen af-
lezen. Ik wandel sinds september vorig jaar 5 dagen 
per week verschillende routes en heb hierdoor de sei-
zoensveranderingen nog nooit zo bewust meegemaakt 
als het afgelopen jaar. Het late voorjaar en de vroege 
zomer laten een uitbundige groei zien van alle vege-
tatie. Zowel de bomen met hun nieuwe bladerkronen 
en sommige ook met bloesems, als ook de bloeiende 
weilanden, als ze de kans krijgen om te verwilderen, 
en de bloeiende bermen. Omdat ik daar zo van ge-
niet, kwam de term bermtoerisme bij me op. Ik ben 
een bermtoerist. Ik zie allerlei prachtigs in de bermen. 
Zo was het dijkje richting Bergen, als je meteen het 
fietstunneltje uitkomt aansluitend aan de Rekervlot-
brug, een zee van felgeel koolzaad. 

Prachtig. En ook waren verschillende weilanden daar 
nog niet gemaaid en waren een waar bloemenfestijn, 
van Gogh taferelen. 

genIeten

In Geestmerambacht worden gelukkig alleen de lig-
weides gemaaid tot nu toe. Er zijn daar verschillende 
weitjes en bermen die vol staan met de mooiste wilde 
bloemen, prachtige kleuren zoals paars, blauw, geel, 
rood en wit. Daar groeit zelfs op sommige plekken de 
wilde orchis, een orchideeënsoort die in Nederland 
voorkomt in vochtige, laaggelegen, verwilderde wei-
des. Deze periode van het jaar en ook de rest van het 
zomerseizoen leent zich bij uitstek om te genieten van 
al het moois dat de natuur te bieden heeft. Genieten 
doe je vooral met je zintuigen. Je moet er ook de tijd 
voor nemen en je er ook voor open willen stellen. 

Alle vijf de zintuigen kunnen volop aan bod komen. 
Onze ogen kunnen de kleurenpracht als het ware in-
drinken. Bloesems, grassen en bijv. rozen en lavendel 
dringen en passant je neus binnen en laten je genieten 
van hun zwoele geuren. Een licht briesje wat door ons 
haar speelt en langs onze huid streelt, de zon die ons 
koestert met zijn verwarmende stralen. Vogels die ons 
blij kunnen maken met hun gezang en het rustgeven-
de geluid van bijvoorbeeld ruisende bladerkronen van 
bomen of van de branding. Een grote variatie aan rijp 
zomerfruit verwent onze smaakpapillen. 

Zomer

De zomer is er dus om te genieten en we zijn in de 
zomer dan ook meer naar buiten gericht. De zon en 
de aangename temperatuur maken dit mogelijk. We 
zijn licht en luchtig gekleed, waardoor we ook opener 
zijn om onze omgeving meer te ervaren. Deze rubriek 
moet natuurlijk wel een gezondheidsrubriek zijn dus 
ga ik nu toch naarstig wat gezondheidsvoordelen op-
noemen van het zomerse buitenleven. 

Omdat je meer open staat en geniet, word je rustiger 
en ontspannener. Dat heeft ook gevolgen voor onze 
stressniveaus en ook bijvoorbeeld voor het hart en de 
bloeddruk. Meer buitenleven, meer frisse lucht en ver-
se zuurstof zijn goed voor de luchtwegen en komt ten 
goede aan alle cellen en de hele stofwisseling. Mensen 
zijn in de zomer ook minder vaak ziek en hebben min-

der last van verkoudheden. Je zintuigen de kost geven 
en meer genieten van al het moois om je heen, brengt je 
meer in verbinding met de natuur en met de schoon-
heid daarvan en maakt optimistisch en tevreden. 

Ook brengt het je meer in het NU. Dus omdat je aan-
dacht gevestigd is op het ervaren van wat je met je zin-
tuigen waarneemt, ben je meer in het moment en ben 
je minder bezig met wat je allemaal nog moet doen, 
of met tobben over dingen in de toekomst of uit het 
verleden. Je zorgen komen daardoor wat op de achter-
grond en dat is een goede zaak. Een ander voordeel is 
meer fysiek, maar komt ook onze stemming ten goede. 

De zon stimuleert ons hormoonstelsel en vitaliseert 
( geeft meer levenskracht en energie). Daarnaast ma-
ken we onder invloed van de zon vitamine D aan in 
onze huid. Dit is belangrijk voor onze weerstand in 
de maanden met de R en ook weer voor onze stem-
ming en voor het behoud van sterke botten en spieren 
en zelfs voor onze cognitieve functies zoals geheugen, 
concentratie en intellectuele prestaties in het algemeen.

Gezondheid

...een zee van felgeel koolzaad...

Hondsdraf  (orchideeënsoort)
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roZenBottelolIe

Toch dien je met de zon ook wel wat voorzichtig te 
zijn. Laat je niet verbranden. Dus zon met beleid. Ge-
leidelijk aan je huid laten wennen aan de zon en ver-
mijdt de uren tussen 12 en 4 uur ’s middags, wanneer 
de zon op zijn sterkst is. Als je gaat liggen bakken op 
het strand of aan het zwembad moet je je zeker insme-
ren met een passende bescherming. Tot slot een plant 
die je ook veel tegen komt in het wild is de wilde roos, 
oftewel de rozenbottelroos. Ze ruiken heerlijk. Van de 
bloemblaadjes wordt een etherische olie gemaakt die 
onder andere verwerkt wordt in parfums. De rozen-
bottels die gevormd worden na de bloei, zijn zeer rijk 
aan vitaminen, vooral C, een echte superfood. Ze zijn 
niet heel smakelijk, maar wel eetbaar. Ze zijn ook ge-
droogd te verkrijgen en als zodanig te eten na enige 
tijd. Er wordt ook wel thee van gezet die aanbevolen 
wordt bij griep en verkoudheid. De zaadjes van deze 
vrucht bevatten rozenbottelolie, die zeer rijk is aan 
de essentiële vetzuren van zowel de Omega 3, 6 en 9 
groep en die veel natuurlijke vitamine E bevat en caro-
tenen( vitamine A) waaronder retinezuur. Een stof die 

zowel in de dermatologie, maar dan synthetisch, als in 
de huidverzorging wordt toegepast om de regeneratie 
van de huidcellen te bevorderen. Vooral bij huidver-
oudering door overmatig zonnen, na bestralingen, bij 
acne (rosacea) en ook om littekens, pigmentvlekken 
en zwangerschapsstriemen te verminderen. Vitamine 
A heeft een regulerende werking op de talgproductie, 
versnelt de verwijdering van dode huidcellen en ver-
snelt de aanmaak van nieuwe huidcellen. Daardoor 
ontstaan er minder snel verstoppingen en dus acne in 
een vette huid, wordt een droge huid minder droog 
en wordt een te vroeg verouderde huid weer jonger 
en frisser. Rozenbottelolie versterkt ook de elasticiteit 
van de huid. De omega3-6 en 9 vetzuren maken de 
celwanden soepel waardoor er een betere uitwisseling 
van voedingstoffen en zuurstof plaatsvindt. Om deze 
redenen vindt het zijn toepassing veelvuldig in huid-
verzorgingsproducten op natuurlijke basis. Rozenbot-
telolie is ook puur te gebruiken en als zodanig ook te 
verkrijgen.  

restjessAlAde

Recept en foto Arno Doejaaren

IngredIënten:
Alles wat je maar aan restjes over hebt, het recept van 
deze foto bevat:
• Koude aardappel in blokjes
• Sla
• Nectarine
• Ei
• Tomaat
• Pecannoten
• Honing
• Komkommer
• Knakworstjes

• dressIng

• Azijn
• Suiker
• Peper en zout 
• Kwark

BereIdIng

Kook de eieren hard, verhit de pecannoten met de ho-
ning in een koekenpan op een laag vuur. 

Met de kaasschaaf dunne plakjes snijden van de kom-
kommer, dit weken in de dressing van azijn/suiker/
kwark/peper en zout. Even laten weken

Snijd de aardappelen, tomaten en nectarines en wat je 
maar over hebt in de koelkast in blokjes. Vermeng dit 
met de afgekoelde en in partjes gesneden eieren, de af-
gekoelde pecannoten en de in plakjes gesneden knak-
worstjes. (Houd wat knakworst over om te garneren)

Voeg de helft van de uitgelekte komkommer toe en 
sprenkel wat van de dressing over de salade. Schep 
het mengsel op een bedje van sla en leg daarnaast wat 
komkommer, knakworst en tomaat.

Je kunt natuurlijke eindeloos variëren, i.p.v. de knak-
worstjes kun je kipfilet, tonijn uit blik of vegetarisch 
‘vlees’ gebruiken.

In plaats van nectarines kun je ook appels, peren, ana-
nas en ander fruit gebruiken.

Ook sperzieboontjes, doperwtjes enz. kunnen in de 
salade gebruikt worden. Eet smakelijk

Gezondheid Koken

Wilde roos oftewel de rozenbottel roos

Je kunt natuurlijke eindeloos variëren.......
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moBIele telefoon Anno 1930
Door Hans Petit

Deze keer een ander beeld dan u gewoon bent in deze rubriek. Geen nostalgisch plaatje uit het rijke Koedijker 
leven maar een tekening uit 1930!  Ik ben zelf geen twitteraar maar ik vind het wel leuk om verschillende twitte-
raars te volgen. Mijn favoriete columniste Sylvia Witteman van ‘De Volkskrant’ twitterde een tijdje geleden een 
bijzondere tweet met daarin de hierboven afgebeelde tekening. De eerste gedachte die in je opkomt is dat een 
tekenaar uit deze tijd de mobiele telefoon heeft ‘verplaatst’ naar 1930, nep dus. Onderzoek  op internet leerde 
echter dat het gaat om een authentieke tekeningen uit 1930.

Wat ziet u. Twee dames, gezellig op een terrasje met een drankje, een sigaretje in de ene hand (dat mocht toen 
nog) en een mobiele telefoon in de andere. Ze hebben allebei contact met iemand aan de andere kant van de 
lijn. De linker vrouw praat met een man, de rechter heeft contact met een kind met een teddybeer in de hand. 
De vrouwen zijn duidelijk niet met elkaar in gesprek. Los van de techniek had de tekenaar klaarblijkelijk ook al 
in de gaten dat een mobiele telefoon invloed heeft  op de interactie tussen mensen. Let ook op de futuristische 
auto op de achtergrond. 

De tekenaar had een goed beeld van wat de toekomst de mensheid zou brengen. Zo tekende hij onder andere een 
hogesnelheidstrein, vliegende schotels, een cruiseschip, een snelweg met heel veel auto’s, futuristische vliegtuigen. 

Het is de moeite waard om de site waar de tekening te vinden is eens te bezoeken: retro-futurismus.de/samme-
lalben_zf.htm

Jong geleerd
is oud gedaan

Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan

Open nu 

het JongWijs 

pakket

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

Nostalkiek
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Pedicure en Schoonheidssalon

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Daalmeereiland 4, Alkmaar (Hofstaete)

Ma
Wo
Vrij

15:00-22:00
10:00-18:00
09:00-17:00

Medisch pedicure

Zomervakantie!

Bij Rollebol kindercentra zijn we voorbereid op lekker zonnig 
weer. Er wordt heel wat afgesmeerd tijdens warme zonnige 
dagen en schaduw opzoeken kan natuurlijk ook. Extra drinken 
is het devies. Zonlicht is gezond, maar UV stralen brengen ook 
risico’s met zich mee. We wensen iedereen een fijne vakantie!

En voor de kinderen die gebruik maken van de vakantieopvang 
is er een bruisend programma met leuke uitstapjes en activiteiten.

Met het mooie weer lijkt de zomer in Nederland nu echt begonnen.
Om onbezorgd van de zon en de zomer te kunnen te genieten, 
is de juiste bescherming noodzakelijk. Kinderen zijn extra gevoelig
voor zomerkwaaltjes, zoals een verbrande huid of zonnesteek. 

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

Mooi weer om buiten te spelen!

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl 

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

Fijne vakantie!

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  05-07-17  20:46  Pagina 1
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schoolPleIn verAnderen

De Zandloper wil het schoolplein veranderen met klimrekken, ontdektuin, speeltunnel en een moestuin. De 
kleuters zouden graag een waterbaan met pomp en een waterval willen. Frank Smit helpt met het plan om het 
plein te veranderen en het voetbalveld ernaast. Hij zoekt sponsoren die iets willen doneren voor dit plein en het 
veld. De wethouders van Alkmaar zijn ook langs gekomen om te kijken. Ze hebben een rondje gefietst door de 
buurt, ze keken wat in Koedijk beter kan.

nIeuWs vAn oBs de ZAndloPer

Schoolreisje middenbouw
De middenbouw is op schoolreisje geweest naar Linnaeus 
hof en naar het Muiderslot. Ze hebben het daar heel erg 
leuk gehad. De hele school heeft meegedaan aan het water-
project. Elke klas heeft iets anders gedaan tijdens het water-
project. Groep 4 is proefjes met water gaan doen en heeft 
3D visjes gemaakt. Groep 4/5 heeft ook proefjes gedaan. 
En groep 5 heeft een uitstapje gemaakt naar Petten naar de 
duinen. Ze hebben daar gekeken naar de uitbreiding van 
het strand. Ze hebben geleerd wat de zee voor invloed heeft 
op het land. Ze vonden het allemaal een heel leuk jaar en 
hopen dat ze dat volgend jaar weer hebben.

• zandloper
• zandbak
• schoolreis
• koedijk
• klas 
• meester
• onderbouw
• juf 
• opvang
• gym
• plein
• kamp

BovenBouW

Groep 6 is naar bootcamp geweest. Ook zijn ze met 
schoolreisje naar Corpus geweest. Ze vonden het erg 
leuk om door het menselijke lichaam te onderzoeken.

Groep 7 heeft een presentatie gemaakt voor de burge-
meester voor het nieuwe schoolplein. Ook vonden ze 
mediamasters erg leuk. 

Groep 8 had een druk schooljaar. We gingen op kamp 
en begonnen al snel met de Musical. Op de musical-
avond begon al snel iedereen te huilen. Het was een 
groot succes! Rabo AZ voetbaltour was ook heel gaaf.

redActIe jeugdPAgInA

Britt Davidson, Sejla Hadzic, Huub Kok, Mitchel 
Ranzijn, Nienke Conjong,Rose Junger, Evi Melkert 
en Sven Adam.

Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Di 29-8-2017 Meidenmall: After Summer Party 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 31-8-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Vrij 1-9-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 1-9-2017 Inloop 11 t/m 18 19:30/22:30

Jeugdpagina

Fijne vakantie!!

z o n d e r b o u w
d a p g a l m p n o
p q n i e l p v j r
k o e d i j k a u w
s a t g l u v n f k
x y m z y o a g b l
c d k p k m p c m a
s c h o o l r e i s
z a n d b a k l r u
b b g m e e s t e rWethouders van de gemeente Alkmaar in gesprek met de kinderen van  De Zandloper
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Zorgeloos Schiphol Vervoer

Professioneel taxivervoer, groepsvervoer 
Schipholtaxi en meer...TAXI TERVOORT ALKMAAR

072-220 1393

AT T

Waarom Taxi Tervoort Alkmaar?

Taxi’s en taxibusjes tot 8 personen.

Nette en verzorgde voertuigen.

Kinderstoeltjes en extra adressen mogelijk.

Betaling contant of per PIN.

Eenvoudig online reserveren.

Uw eigen privé taxi tegen de scherpste prijs.

De zomer komt er weer aan en dat betekent: VAKANTIE!!!

Kijk snel op taxitervoort.nl/schipholtaxi reserveer uw taxirit naar Schiphol.

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

AT T
Schiphol taxi

al vanaf

per voertuig

€ 50,00

colofon
Uitgever  Ontmoetingscentrum De Rietschoot. 
Redactie Hans Petit (Hoofdredactie en vormgeving), 
Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, An-
neke Wessemius, Ciska Riekwel (info@coedijckerban.
nl).

Eindredactie: Rien Berends, Ciska Riekwel (redactie@
coedijckerban.nl)  Verkoop: Wim Smit: verkoop@
coedijckerban.nl. 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezon-
den kopij, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen. 
Ingezonden tekst kan worden ingekort.  Druk Stich-
ting Meo. Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.  

Kopij september 2017  inleveren uiterlijk op 9 
augustus 2017 (kijk op de website voor informatie 
over alle kopij-inleverdata 2017).  
De Coedijcker Ban van september wordt bezorgd tussen 
30 augustus en 3 september 2017.

geAchte redActIe
Die paaltjes in koedijk, het moet niet erger worden...
Vorige week voor ons huis sloeg een fietser uit Ber-
gen over de kop en werd met de ambulance afgevoerd. 
Maar wat er vanmiddag gebeurde slaat alles: De me-
vrouw van dijkijs, 5 maanden zwanger, is vanmiddag 
op weg naar de vlotbrug om veel grote mensen en 
kinderen blij te maken. Ze raakte met haar zijwiel de 
betonnen verhoging en belandde met kar en alle attri-
buten en al op zijn kop in het kanaal! We hoorden de 
klap en waren er snel bij en ze werd door 2 passerende 
fietsers direct het water uit geholpen. Daarna hebben 
we  met een hark hebben de fietskar en haar spulletjes 
zoveel mogelijk uit het kanaal gevist. We hopen maar 
dat ze er met de schrik vanaf is gekomen en er geen ge-
volgen zijn. Wij zijn van mening dat het gras allang ge-
maaid had moeten zijn want hierdoor is de doorgang 
tussen de palen en de berm aan de kanaalzijde veel te 
smal.  De palen zijn bedoeld voor de veiligheid van 
fietsers maar na al die jaren blijkt de fietser steeds weer 
de dupe Wij zijn er klaar mee. Koos en Nellie Bakker

Steun de Coedijcker 
Ban en maak een 
(vrijwillige) bijdrage 
over op rekeningnr.
NL 77 INGB 0000 
091754 
ten name van De 
Rietschoot o.v.v: 
bijdrage CB 2017



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


