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Beste lezer,

Ik heb genoten van mijn tocht langs de kunsroute. 
Wat is er veel talent in Koedijk en omgeving. Het weer 
zat niet echt mee, het regende ‘s morgens erg hard, 
dat was vast een reden voor een aantal mensen om, in 
ieder geval op de zaterdag, de uitgestippelde route niet 
te volgen. Ik heb niet gehoord of de belangstelling op 
zondag veel groter was en eerlijk gezegd weet ik niet 
meer of het weer op die zondag beter was. 

Ik heb begrepen dat de kuntsroute dit jaar op verzoek 
van een van de kunste naars, Guido Schneider, door 
De Rietschoot is georganiseerd. Maarten Boerebach 
die de organisatie van de kunstroute twee jaar geleden 
op zich nam, kon zijn mooie initiatief van toen, om 
gezondheidsredenen, niet herhalen. Ik denk dat het 
een twee jaarlijks evenement zou moeten worden. De 
kunstroute past in het rijtje van bijzondere Koedijker 
evenementen zoals de Gondelvaart, de Dijkloop en de 
Uitmarkt. 

Om de thuisblijvers te laten zien wat ze gemist hebben 
vindt u in het hart van ons blad een fotoreportage van 
de kunst die bewonderd kon worden. Het lukte niet 
om alle kunstenaars te bezoeken, de kunst van Elsje 
Bronder en die van Galerian ontbreken in het over-
zicht. Terugkijkend naar belangstelling voor de kunst-
route vraag ik me af wat de organisatie zou kunnen 
doen om meer mensen uit Koedijk te verleiden om 
zo’n evenement bezoeken. Heeft u een idee? Laat het 
weten!

Hans Petit (info@coedijckerban.nl)
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Zangeres, modeontwerpster, danseres en muzikante

AnItA VeldmAn
Tekst en foto’s Hans Petit

Anita Veldman woont sinds jaar en dag op de grens van Alkmaar en Koedijk. Als actief lid van Aurora is 
ze intensief betrokken bij de Koedijker gemeenschap. Reden voor de Coedijcker Ban om u kennis te laten 
met de talentvolle Anita.

Anita is het middelste kind in het zeven-kinderen-tel-
lende gezin van vader en moeder Veldman. Een muzi-
kale familie. Haar vader was pianostemmer bij de fir-
ma Ypma en hij trad als musicus op bij bruiloften en 
partijen. Er werd veel gemusiceerd in huize Veldman. 
Anita en al haar broers en zussen zongen of bespeelden 
een instrument.  

de FlApdoodles

Op de lagere school, in de vijfde of zesde klas (tegen-
woordig groep 7 en 8), trad Anita, samen met klasge-

nootjes, op bij bejaardenhuizen in de omgeving. Ze 
speelden toneel, zongen en dansten. Haar oudere zus 
Henny ondersteunde de groep muzikaal. Henny nam 
daarna het initiatief om vanuit dit groepje een musi-
calgezelschap op te richten: ‘De Flapdoodles’. 

Anita: “Het was vanaf het begin een groot succes. Er 
deden al snel veel kinderen mee, op een gegeven mo-
ment telde de groep 60 kinderen. We hadden alles zelf 
in de hand: we schreven de sprookjes, de muziek werd 
gecomponeerd door onze vader, Henny en ik schreven 

De markante Koedijker

“Het is heerlijk samen met anderen iets moois ten gehore te brengen, ik krijg daar veel energie  van”
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de liedteksten. Ik ontwierp de kostuums en mijn zusje 
naaide vervolgens de kleding. We traden jaarlijks op 
in bejaardenhuizen maar ook in horecagelegenheden 
zoals bijvoorbeeld in Het Gulden Vlies en Het Wa-
pen van Heemskerk. Repeteren mochten we in de 
kelder bij de Don Boscokerk. Daar mochten we ook 
ons maandblad en de programmaboekjes laten sten-
cilen. Met het optreden werd geld verdiend. Met die 
inkomsten bekostigden we dan weer de materialen die 
we nodig hadden voor het maken van de kleding en 
toneelaccessoires. Het was een leuke tijd. Ik ben ervan 
overtuigd dat de wat oudere lezers en lezeressen van 
de Coedijcker Ban zich de Flapdoodles zullen herinne-
ren”. Op mijn vraag of Anita nog iets heeft uit die tijd 
laat ze me een stapel mooie tekeningen zien.

tekentAlent

Een grote stapel met prachtige modetekeningen. Anita: 
“Als we de basis voor een uitvoering klaar hadden dan ging 
ik tekenen. Met het verhaal in gedachten zittend achter 
een blanco vel dan kwamen de ontwerpen bijna vanzelf. Als ik een jurk of een ander kostuum tekende, wist ik me-

teen welke stof gebruikt moest worden en hoe het afge-
werkt moest worden. Het was fijn om te doen” Op mijn 
vraag of Anita nog veel tekent luidt het antwoord:nee.

FAgot en es bAs

Meer nog dan tekenen is muziek de grote passie van Anita. 
“Ik zong altijd al in koren, kon een heel klein beetje op de 
piano rommelen en ik speelde blokfluit. Maar tot 1987 was 
ik er nog niet uit welk instrument het beste bij me paste. 
Een ding wist ik wel zeker het moest geen ‘melodie-instru-
ment’ zijn. Ik wilde een muziekinstrument voor de tussen-
lijn of de baslijn.”

“Mijn keuze viel op een fagot. Ik heb les genomen bij Ber-
nadette Olbers (Artiance), een autoriteit op het gebied van 
de fagot. Zij heeft mij geleerd hoe ik -voor zover dat kan 
- alles uit mijn instrument kan halen. Na een jaar les op 
de Yamaha-fagot van de muziekschool, in 1988 dus, voelde 
ik me zeker genoeg om me aan te sluiten bij muziekver-
eniging Aurora in Koedijk. Toen heb ik  mijn eigen fagot 
gekocht. Later heb ik ook een ander instrument leren be-
spelen: de Es Bas (te leen van Aurora).” Het zijn beste zware 
instrumenten, is dat niet lastig vraag ik me af. Anita: “Nee 
dat went. De fagot heeft een steuntje dat op je been rust 
daarmee verdeel je het gewicht. Ik word als ik in het orkest 
speel niet gehinderd door een te zwaar instrument.”

De markante Koedijker

De fagot is een heerlijk instrument

De Flapdoodlekrant, een tekening van anita
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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?

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419
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JAzzbAllet

Naast muziek maken, heeft dansen Anita’s warme be-
langstelling. Ooit volgende ze een opleiding tot dansdo-
cente. Ze richtte een dansgroep op: The Speedy Birdies. 
“Uiteindelijk bleek die combinatie ten koste te gaan van 
mijn muzikale- en mijn werkambities. Ik ben daarom 
gestopt met jazzballet. Ik ‘Zumba’ nu al zo’n 10 jaar met 
een groepje meiden bij Bruin Bonel en dat is zalig.”

AurorA

“Het is heerlijk om in een orkest te spelen, zeker met 
zo’n goede dirigent als Simon Boerke, die hoort echt 
alles…. Wist je dat je in een orkest heel goed moet let-
ten op elkaars ademhaling. Niet tegelijk met je buur-
man of -vrouw in ademen maar om de beurt, anders 
‘vallen er gaten’ in de muziek.”

Anita is bij Aurora medeverantwoordelijk 
voor de PR. Ze maakt de website van 
Aurora, ze zorgt ervoor dat er 
posters gemaakt worden, maakt 
de jaarverslagen en de jaaragenda’s en zit 
in alle opbouw- en afbreekgroepen (zaalin-
richting). In de jaarverslagen wordt 
verantwoording afgelegd aan de 
subsidiegevers, waaronder de 
gemeenten Alkmaar en Lange-
dijk en het Zuydoutaerlandt. 

“We hebben een Groot Or-
kest, daarin spelen de geoefen-
de muzikanten. Daarnaast is er 
een Brug Orkest, daarin spelen de 
jongeren en de volwassenen die hun 
eerste stappen op het muzikale pad zet-
ten. Dat is best bijzonder. En ook heel 
belangrijk: Het is bij Aurora op de vrijdag-
avond altijd gewoon topgezellig!”

bInnen- en buItenlAnd

Anita’s muzikale ambities stoppen niet bij de 
stads- en landgrenzen. Ze heeft opgetreden in 
verschillende steden, dorpen en landen. Ze deed 
dat bij verschillende muziekensembles zoals bij het 
Toonbeeldkoor in Castricum (reizen naar Italië en 
Portugal, Anita zang en fagot en Henny piano), 
Troostvieringen in de Sint Jacobskerk in Akersloot 

(meditatieve muziek met Suzanne Kuit op dwarsfluit, 
Henny piano en Anita fagot) en Het Heilig Hart en-
semble in Heerhugowaard (reis naar Israël), waarin 
ook Marjon Otto (klarinet en ook Aurora-lid) mee-
speelde. In het najaar start weer een project van het Ba-
rokorkest van Artiance met als thema: Bach. En daar 
heeft ze weer zin in!

“Muziek maken is mijn lust en mijn leven, het is heer-
lijk samen met anderen iets moois ten gehore te bren-
gen, ik krijg daar veel energie van en Aurora is een 
superuitlaatklep om veel van mijn creativiteit in kwijt 
te kunnen!”

De markante Koedijker
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

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

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

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl
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Meer leren over historisch onderzoek
regIonAAl ArchIeF AlkmAAr

Alkmaar—Dit najaar helpt het Regionaal Archief Alkmaar u weer graag bij uw onderzoek, door cursussen 
en workshops aan te bieden rond het vergaren van een aantal belangrijke historische vaardigheden. Wilt 
u leren hoe u meer te weten kunt komen over uw familiegeschiedenis? Bent u al een poosje bezig met on-
derzoek naar het verleden van uw familie of woonplaats, maar loopt u vast? Of vindt u de juiste bronnen 
wel, maar heeft u moeite met het lezen van oud schrift? Dan kunt u de komende maanden terecht bij het 
Regionaal Archief aan de Bergerweg 1 te Alkmaar.

Tijdens de gratis, maandelijks terugkerende introduc-
tiemiddag leert u meer over wat u precies kunt doen 
bij het Archief en hoe u gegevens over uw onderzoek-
sonderwerp kunt vinden. Als u de smaak te pakken 
heeft en aan de slag wilt gaan met oudere bronnen, 
dan zult u in aanraking komen met lastig leesbare oude 
handschriften. Om het lezen daarvan onder de knie 
te krijgen, kunt u deelnemen aan de cursussen ‘lezen 
van oud schrift’ die dit najaar starten (beginners 31 ok-
tober, gevorderden 24 oktober). U leert in tien lessen 
handschriften uit de zestiende tot de achttiende eeuw 
lezen. Daarvoor gebruiken we teksten uit de eigen col-
lectie, over zeeroverij, magie, moord en nog veel meer! 
In november kunt u ook bij het Archief terecht voor 
een workshop over het doen van onderzoek naar hui-

zen, winkels en bedrijven. Mocht u al bezig zijn met 
een onderzoek, maar daarin vastlopen, dan heeft u 
maandelijks de kans om één op één te overleggen met 
een ervaren archiefmedewerker. Na inschrijving krijgt 
u een half uur lang gratis begeleiding. Daarnaast is het 
ook mogelijk om op aanvraag met een groep rondge-
leid te worden. 

Een overzicht van het cursusaanbod met informatie 
over de inhoud, data en eventuele kosten kunt u op 
www.archiefalkmaar.nl/cursussen vinden. Voor alle 
activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk via de 
website van het Archief of via 072-8508200.

De moeite waard

Huishoud- en Industrieschool, 1896. Foto W. Hooijer.
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Circusartiesten geholpen door Koedijker jeugd

Jol koedIJk 2017
Door Bruno Visser, foto’s aangeleverd

Na een gedegen voorbereiding liepen op de laatste maandag van de schoolvakantie een bonte stoet cir-
cusartiesten naar het ‘circusterrein’ aan de Achtergraft. Opgewacht door zo’n 250 kinderen en hun al even 
nieuwsgierige ouders. De circusartiesten waren hun tent kwijt. Er moesten dus snel nieuwe onderkomens 
gemaakt worden voor de clowns, acrobaten en andere artiesten. 

Op het terrein aangekomen konden al snel de handen 
uit de mouwen worden gestoken om met de aange-
voerde pallets mooie hutten te gaan bouwen. Als heuse 
timmerlieden (m/v) werden grote spijkers met zware 
hamers het hout ingedreven om een onderkomen te 
maken voor alle bedroefde circusartiesten die hun tent 
kwijt waren. 

Gedurende de hele week werden er spelletjes gespeeld 
die in het teken stonden van de verdwenen circustent. 
Met die spelletjes konden de vijf groepen letters ver-
dienen om daarmee uit te puzzelen in welke stad de 
grote tent was gebleven. Ook waren er punten te ver-
dienen met het oplossen van puzzels. 

mAAndAg

Maandagmiddag was het zo warm dat de brandweer, na een 
ontruimingsoefening, de warme koppies kwam blussen. Ge-
lukkig waren de kinderen gewaarschuwd dat er water-
spelletjes zouden worden gespeeld ... iedereen mocht 
nat worden. En dat werden ze! Toen het bluswater op 
was, gingen de kinderen weer verder met de hutten-
bouw om daarna moe maar tevreden naar huis te gaan.

dInsdAg

Dinsdag was het, net zoals de dag ervoor, weer prachtig 
weer. Na de gebruikelijke inschrijving was het geluid 
van het timmeren niet van de lucht. Ook deze middag 
konden de kinderen weer rekenen op een nat pak. 

De moeite waard

Op het terrein aangekomen konden al snel de handen uit de mouwen worden gestoken
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De waterglijbaan vond gretig aftrek. De dinsdag werd 
‘s avonds afgesloten met een spetterende disco die ver-
zorgd werd door een professionele DJ. 

WoensdAg

Op woensdag werkte het weer niet mee, het regende 
hard. Gelukkig had de leiding op buienradar gekeken. 
Op dinsdagavond werd besloten om op woensdag een 
aangepast programma in de Rietschoot af te werken. 
De lunch in De Rietschoot die werd verzorgd door 
diverse dorpse bakkers ging er in als koek. 

Iedereen weer bedankt voor de medewerking. De lei-
ding voor hun begeleiding, de ouders voor hun ver-
trouwen, SVA en ZOL, iedereen onzichtbaar op de 
achtergrond en alle andere sponsors voor hun bijdrage, 
maar vooral de kinderen voor hun enorme vrolijkheid 
en enthousiasme. Want dáár doen we het voor. 

donderdAg

Donderdag kon er weer getimmerd worden De hutten 
moesten tenslotte tiptop in orde komen. Een beetje 
verf hier en een extra matje daar. Nog een steunbalk 
en een pleister ...

VrIJdAg

Op vrijdag waren de laatste regenbuitjes boven Koe-
dijk verdwenen. De hutten konden nog wat verder 
verfraaid worden. Alle groepen wisten de stad van de 
verdwenen circustent te raden en de laatste punten 
werden verdeeld. Op naar de slotavond. 

slotAVond

Die begon om zeven uur. Vele kids hadden hun papa’s 
en mama’s meegebracht en brachten een mooie show 
ten tonele op het mobiele podium. Er was extra lek-
kers te eten en te drinken en dan om negen uur was het 
zover: De fik kon er in. Een aantal vaders was bereid 
gevonden om te helpen met het afbreken van de hut-
ten en vol enthousiasme kreeg de brandstapel vorm. 
Het was weer een prachtig vuurtje. Tot volgend jaar.

Jeugdtoneel door de roos
Op 14 en 15 oktober speelt de jeugd van toneelvereni-
ging De Roos, het toneelstuk “Gekken”. Het toneel-
stuk speelt zich af in een gekkenhuis, waar heel wat te 
beleven valt met al die bijzondere figuren onder leiding 
van de zusters.

Het toneelstuk is te zien in ontmoetingscentrum De 
Rietschoot Saskerstraat 22 in Koedijk, aanvang 14.30. 
Kaartjes zijn op de speeldagen te koop aan de kassa, 
ze kosten 5 euro per stuk. Komt allen. De kinderen 
verdienen een volle zaal. De jonge acteurs en actrices 
hebben enorm hun best gedaan om de typetjes in dit 
stuk goed neer te zetten 

De moeite waard

De hutten moesten tiptop in orde komen
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Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV   
Fluorietweg 19 d
1812 RR Alkmaar
Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

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

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

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars

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

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

Na de zomer hebben veel mensen last van een 
huid vol onregelmatigheden.

Gelukkig kunnen wij jou daarvan af helpen!
Boek nu de nieuwste seizoensbehandeling: 

LOOkX SKINCARE DEEP PURIFYING & 
FLAWLESS SKIN FACIAL

CitySpa
All People
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Aanbod en belangstelling vielen een beetje tegen
uItmArkt de rIetschoot
Op zondag 3 september organiseerde De Rietschoot voor de tweede maal in successie de Koedijker Uit-
markt in combinatie met de rommelmarkt. Prachtig weer, reden voor Koedijk om massaal uit te lopen?

nIeuW seIzoen

De Uitmarkt is een mooi initiatief van De Rietschoot 
Het evenement biedt belangstellenden de mogelijk-
heid te zien wat er het komend seizoen, 2017/2018,zoal 
te beleven valt in De Rietschoot, de Hofstaete en daar-
buiten. Ondanks de wat tegenvallende deelname door 
de Koedijker verenigingen en het enigszins tegenval-
lende aantal bezoekers, hoopt de Coedijcker Ban dat 
deze seizoensopening ook volgend jaar op de agenda 
van De Rietschoot en de Hofstaete staat.

kennIsmAken

U kon kennismaken met een yogaleraar die sinds kort 
actief is in de Hofstaete. Erica van Stralen vertelde over 
de populaire Pilateslessen die ze sinds jaar en dag geeft 
in De Rietschoot. De Hofstaete was vertegenwoordigd 
met informatie over ‘Gouden Dagen’.  ‘Vrouwen van 
Nu’ deelde bonnen uit waarmee de avond op 17 oktober 
gratis bijgewoond kan worden (zie artikel hiernaast).

De brandweer was vertegenwoordigd. Toneelvereni-
ging De Roos had twee ‘interieurverzorgsters’ inge-
huurd om op zoek te gaan naar nieuw, voornamelijk 
mannelijk, talent. Zo te zien op de foto hierboven had-
den de dames beet. Naast een prachtig optreden van 
Aurora musiceerde het Muziekatelier Alkmaar op het 
terras voor De Rietschoot. (redactie)

VrouWen VAn nu
Op 17 oktober geeft Klaas de Leeuw een lezing over 
molens. Koedijker vrouwen, die kennis met Vrouwen 
van Nu willen maken, zijn van harte welkom. De 
avond kost dan 5 euro. Heeft u op de Uitmarkt v een 
waardebon gekregen, dan mag u, tegen inlevering van 
de bon, gratis deze avond bijwonen. Tot kijk op 17 
oktober aanstaande om 20.00 uur in de Rietschoot.  
Meer informatie Trijnie Bakker, Secretaris Vrouwen 
van Nu - Koedijk. 072-5315934 / trijnie_bakker@on-
line.nl

De moeite waard

Hebben de interieurverzorgsters beet ... een nieuw talent voor de toneelvereniging? (Foto Hans Petit)
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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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koedIJker VrouWen gIlde (kVg)
Dinsdag 10 oktober 2017 organiseert het KVG een 
ledenavond aanvang 20.00 uur, in de Rietschoot. De 
avond begint met de jaarvergadering, met o.a. een te-
rugblik op alle activiteiten van het vorig seizoen. Daarna 
verzorgt Marijke Dirkson de lezing ‘Het leven van een 
schaapsherder’. Introducees betalen € 4,00. Het Koedij-
ker Vrouwen Gilde wordt ondersteund door Stichting  
’t Zuydoutaer landt. 

presentAtIe strAAtFotogrAFIe
Fokko Muller komt, 2 oktober, een presentatie hou-
den bij Fotoclub Koedijk. Hij is een fotograaf met een 
voorliefde voor straatfotografie. Hij slentert graag door 
de stad met zijn camera en legt daarmee de schoon-
heid van alledaagse momenten in het leven van men-
sen vast. Fokko inspireert je graag over straatfotografie. 
Het heeft zijn kijk op de wereld verandert. Zijn quote 
is; “Je gaat de deur uit en weet nooit wat er voor je 
lens verschijnt.” Vindt meer over Fokko op www.fok-
komuller.com & www.straatfotografie.nl  De lezing 
wordt gehouden in “de Rietschoot” te Koedijk. Deze is 
rolstoeltoegankelijk. Het begint om 19:45, zaal is open 
om 19.15. Kom op tijd, want als er begonnen wordt 
gaat de zaal dicht. Kosten: 3 euro. Gebruik het in-
schrijfformulier op www.fotoclub-koedijk.nl (agenda).

terre des hommes heeFt hulp nodIg!
De Alkmaarse vestiging van Terre des Hommes bestaat 
in september twee jaar! Inmiddels is de ‘Schatkamer 
van het Ritsevoort ‘ ontdekt als een belangrijke schakel 
in de strijd tegen kinderuitbuiting. Van 1 september 
2017 t/m 31 december 2018 gaat de volledige opbrengst 
van de winkel naar het project: ‘Strijd tegen Kinderhan-
del en Onveilige Migratie in Azië’.

Waarom

Overal ter wereld zijn mensen op zoek naar een beter 
bestaan. In Azië bestaat 21% van deze migranten uit 
kinderen en jongeren. Juist zij hebben te maken met 
discriminatie, mishandeling, verwaarlozing en uitbui-
ting, zowel onderweg als op de plaats van bestemming. 
Kindmigranten lopen het risico om tijdens hun lange 
reis in handen te vallen van mensenhandelaren. Elk 
jaar worden in Azië naar schatting 1,2 miljoen jonge 
kinderen het slachtoffer hiervan. Zij belanden in de 
prostitutie of andere criminaliteit, of worden gedwon-
gen gevaarlijk en zwaar werk te doen.

Doelstelling

Terre des Hommes Nederland wil samen met lokale 
partners in Azië ervoor zorgen dat landen als India, 
Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, Cam-
bodja, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen de rechten 
van slachtoffers van kinderhandel beschermen.

aanpak

Terre des Hommes heeft een uitgebreid programma 
opgesteld om kinderhandel en onveilige migratie te 
bestrijden. In de winkel aan het Ritsevoort 3 kunt u 
daar alles over lezen.

Wij hebben veel geld nodig. Hoe kunt u ons daarbij 
helpen? Door aankopen te doen in onze winkel met ‘1e 
keus in 2e hands’ artikelen. Door uw kleding, schoe-
nen, sieraden, woonaccessoires, aardewerk, speelgoed, 
boeken, cd’s/dvd’s enz. te doneren. Met de opbrengst 
van de verkoop kunnen wij ons project in Azië zo goed 
mogelijk verwezenlijken. Uw bijdrage is méér dan wel-
kom!

De moeite waard

Foto Tini Reus
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Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op
�ne-art papier
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Beeldbericht

‘Web-sIte’
Foto en tekst Jeroen van der Kruijf

Deze tijd van het jaar verschijnen er om ons heen vele nieuwe ‘web-sites’, gemaakt om te voorzien in de eetbe-
hoefte van de spinnen. Ga er rustig een tijdje bij zitten zodat je kunt waarnemen wat er allemaal gebeurt zodra er 
een vliegende prooi in het web terecht komt. Je ziet dan ook dat de spinnen vele webben maken in veel soorten 
en maten. Rommelig, of juist heel precies. Het zijn meestal prachtige bouwwerken.

Maar hoe maak je daar nu een foto van? In de vroege morgen, als er nog wat dauw op de draden van het web 
aanwezig is, lijken de draden wat dikker en heb je meer kans dat ze zichtbaar worden op de foto. Dan moet je 
wachten tot de zon een goede hoek maakt met het web zodat de draden glinsteren. Tot slot moet je natuurlijk  
ook zoeken naar een mooie compositie.

Het mooiste resultaat krijg je als je de lensopening (diafragma) helemaal open zet. Daardoor lijkt het web wat 
los te komen van de voor- en achtergrond, zoals het web op deze foto in beeld is gebracht. Probleem is dat je op 
het scherm van de camera meestal niet goed kunt zien of de foto spinrag-scherp is ,dat zie je pas op je computer. 
Dus ... maak er voor de zekerheid een paar extra.
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Ondernemer van de maand
Troostend en verbindend
uItVAArtbegeleIder Femmy bAkker

Tekst en foto’s Hans Petit

In 1998 overleed de partner van Femmy Bakker. Ze ervoer hoe belangrijk het is om goed begeleid te wor-
den als je, door de dood, afscheid van een dierbare moet nemen. Ze praat met passie over haar beroep.

“Ik ben kort na het overlijden van mijn partner bij 
een jaarvergadering van een uitvaartinstelling geweest. 
Daar werd ik enthousiast voor het vak. Ik heb verschil-
lende aspecten van het vak geleerd bij Docendo, een 
gerenommeerd opleidingsinstituut in de uitvaartbran-
che. Daar doe je de noodzakelijke vaardigheden op. Als 
een dierbare overlijdt komen nabestaanden in een emo-

tionele ‘achtbaan’ terecht. Er moet veel geregeld wor-
den, je moet aan zoveel dingen denken. 

Daarnaast speelt het verdriet om het verlies vanzelfspre-
kend een grote rol. Belangrijk is dat je in staat moet 
zijn om de juiste vragen te stellen aan degene die je 
begeleidt, ook als het moeilijke vragen zijn.” 

Femmy Bakker: “De mens, de nabestaande,  is net als de klaproos veerkrachtig en bloeit na kortere of langere tijd weer op”
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Ondernemer van de maand
moeIlIJke VrAgen

“In mijn vorige beroep, verkoper in de meubelbran-
che, had ik snel door hoe belangrijk het is om door 
te vragen. Daarbij speelde mijn intuïtie een rol. Als ik 
zag dat een aspirant koper twijfelde over een aankoop 
dan benoemde ik dat. Dat werd op prijs gesteld. Die 
vaardigheid: het doorvragen en benoemen van dingen 
die ik zie, of denk te zien, helpt in het vak van uitvaart-
begeleider. Soms merk je bij het voor- of aannamege-
sprek dat er iets speelt. Dat kan te maken hebben met 
de onderlinge (familie)verhoudingen. Als uitvaartbe-
geleider moet je de zaken die je waarneemt benoemen 
om vervelende situaties te voorkomen. Soms kan dat, 
soms niet.” 

VAn mond tot mondreclAme

Accepteren nabestaanden dat je je waarneming be-
noemt zonder probleem? “Het is nog niet gebeurd dat 
iemand moeite had met mijn vragen. Een van de eerste 
zaken die ik met een cliënt bespreek is de klik die er 
moet zijn, het vertrouwen. Als de klik er niet is, dan 
heeft verdergaan geen zin. Vanuit het vertrouwen dat 
ik krijg, kan ik doorvragen. 

Het is ooit voorgekomen dat een nabestaande een bij-
zonder dure kist én een kostbare afscheidsdienst wilde 
regelen voor haar geliefde. Ik merkte dat er iets niet 
goed zat. Wat bleek, eigenlijk waren de wensen te kost-
baar voor het beschikbare budget én de wensen werden 
voor een deel bepaald door wat de omgeving van de 
weduwe verwachtte. Op zo’n moment kun je iemand 
helpen met het maken van de juiste keuze. In dit voor-
beeld werd het een goedkopere kist (dat ziet niemand) 
en een afscheidsdienst die helemaal volgens plan kon 
worden gehouden. De opdrachtgeefster was opgelucht 
en ‘blij’. Ze vertelt zoiets waarschijnlijk door aan fami-
lie en vrienden. Die van mond tot mondreclame leidt 
dan weer tot nieuwe opdrachten.”

eerste gesprek

Bij een nieuwe opdracht tijdens een aannamegesprek, 
komen wensen, mogelijkheden en kosten aan bod.

“Het komt regelmatig voor dat er in het verleden nooit 
gesproken is over wat iemand belangrijk vindt bij zijn 
of haar afscheid. Welke muziek moet er worden ge-
speeld, is er een voorkeur voor begraven of juist voor 

cremeren, wie krijgt er wel en wie geen uitnodiging. 
Wanneer nabestaanden het heft zelf in handen willen 
nemen dan is mijn taak meer adviserend dan rege-
lend.” 

Femmy geeft een tip. “Ik merk vaak dat er geen adres-
lijst beschikbaar is. In een periode waarin er veel onder 
druk moet gebeuren en er sprake is van intens verdriet, 
is het vaak moeilijk om zo’n lijst samen te stellen. Het 
is verstandig om de adressenlijst te hebben en hem ook 
actueel te houden.”

regelen

Na de intake moet er van alles door de uitvaartbegelei-
der worden geregeld. Femmy somt op. “Het verzorgen 
van de overledene, helpt u mee? Wordt de overlede-
ne thuis opgebaard of juist niet. Het schrijven van de 
tekst voor de rouwkaart. Is er een verzekering en zo 
ja wat voor een verzekering is er. Afspraken met het 
crematorium of de begraafplaats. Afspraken met kerk 
of een andere gelegenheid waar afscheid wordt geno-
men.. Aangifte doen bij de gemeente. Het regelen van 
de rouwauto’s, eventueel een fotograaf, livemuziek of 
muziek van cd’s. Te veel om op te noemen.”

Een voorkeur voor begraven of cremeren
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dAg en nAcht beschIkbAAr

In de dagen tussen overlijden en afscheid mogen na-
bestaanden Femmy altijd bellen, dag en nacht. “Het 
komt voor dat iemand de slaap niet kan vatten omdat 
hij bang is dat er iets niet goed geregeld is. Het is voor 
nabestaanden fijn als ze weten dat ze te allen tijde bij 
mij terecht kunnen.”

bIJzonder

Er is veel meer mogelijk dan een aantal jaren geleden. 
Femmy herinnert zich: “In besloten kring werd de over-
ledene, man, vader en opa, in een uitvaartbus, naar het 
crematorium gebracht. In het crematorium aangeko-
men werden er losse stoelen rondom de kist neergezet 
zodat iedereen dicht bij de overledene zat. Er werden 
herinneringen gedeeld en naar muziek geluisterd. De 
vrouw had haar man ontmoet op een dorpsfeest. Ze 
dansten op ‘Mexicali Rose’ van Billy Vaughn. Bij de 
eerste tonen van dit nummer tijdens de plechtigheid, 
stond de weduwe op en ging rondom de kist dansen. 
Een kleinzoon stond op en nam oma in zijn armen en 
samen dansten ze rondom de kist van haar man en zijn 
opa. Een andere kleinzoon tikte zijn neefje af en danste 
verder met oma….zo ontroerend, zo mooi!”

In een uitvaartbus kunnen 22 personen en een invali-
denwagen plus de kist. Op die manier begeleid je sa-
men de overledene naar crematorium of begraafplaats 
en heb je geen parkeerproblemen. Bij een eventuele file 
zit je ook met elkaar in één voertuig en wordt niemand 
zenuwachtig. De uitvaartbegeleider neemt in zo’n ge-
val contact op met crematorium/begraafplaats om hen 
te informeren dat het later wordt.

VerstrooIen VAn de As

Tegenwoordig kan er op het gebied van de as verstrooi-
ing ook meer. Zo kun je bijvoorbeeld de as, met een 
heteluchtballon, toevertrouwen aan het universum. Een 
mooie methode vindt Femmy de wandelstok waarin de 
as van de overledene wordt gedaan. Tijdens een wan-
deling kun je door middel van druk op een knop een 
beetje as op de grond achterlaten. Hiervoor is een app 
ontwikkeld die de wandeling opslaat.

nAzorg

Ik vraag of Femmy, nadat alles geregeld is en het afscheid is 
afgerond nog contact heeft met de opdrachtgever. 

Is er sprake van nazorg? Femmy: “Er is altijd een na-
gesprek. Hoe kijken mensen terug op de uitvaart, hoe 
hebben ze mijn begeleiding ervaren. Bij sommige cli-
enten kom ik, als dat nodig, is wat vaker terug. Maar 
voor de echte nazorg voor de verwerking van verlies 
zijn andere deskundigen beschikbaar.”

klAprozen

In advertentie-uitingen van Femmy zie je steevast klap-
rozen op de achtergrond. Heeft dat een speciale beteke-
nis? “Voor mijn geboorte had mijn moeder een klaproos 
voor mij geborduurd. De klaproos vind ik vanaf mijn 
kind zijn al een heel vrolijke, mooie bloem en ik word 
altijd blij als ik de eerste klaproos in het seizoen zie. Zo 
fragiel, zo mooi van kleur en zo kort bloeiend. In het 
universum leeft de mens ook maar kort en in die korte 
tijd is de mens een boeiend, bloeiend individu. Nadat 
deze gestorven is, moeten de nabestaanden weer op-
krabbelen net als bij de klaproos die het zaad heeft uit-
gestrooid op de aarde, zelfs op de afvalbergen. De mens, 
de nabestaande, is net als de klaproos veerkrachtig en 
bloeit na kortere of langere tijd weer op wanneer de aar-
de waar het zaad ligt, in beweging komt.”

Ondernemer van de maand

Bij sommige cliënten kom ik wat vaker terug
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sundAy AFternoon JAzz

Nieuw bij De Rietschoot: Jazzliefhebbers kunnen 
in het nieuwe seizoen hun hart ophalen in De Riet-
schoot bij de Sunday Afternoon Jazz. Laat u zich 
door gepassioneerde jazzmuzikanten meenemen 
naar de tijd van de New Yorkse ondergrondse jaz-
zclubs in de jaren ’20 en ’30, of naar andere ver-
schillende jazz-standards, variërend van up-tempo 
via dixieland tot ballads. 

Geniet op deze middagen van 14.00 tot 17.00 uur 
van swingende, meeslepende en sfeermakende jazz. 
Sunday Afternoon Jazz trapt op zondag 1 oktober 
af met The Woodwind Jazz-Combo en staat garant 
voor zeer swingende en spontane jazz. 

The Woodwind Jazz-Combo bestaat uit de ervaren 
jazzmuzikanten Jasper van der Molen (piano), Je-
roen Lely (contrabas), Jeroen Sonbaar (drums) en 
Paulus Vis (fluit en sopraansax). Beleef de jazz op 
zondag 1 oktober van 14.00 tot 17.00 uur in De 
Rietschoot.

AlkmAAr ontzet

De jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 okto-
ber is een feest voor Alkmaarders en door Alkmaar-
ders. Let op: in 2017 wordt Alkmaar Ontzet gevierd 
op zaterdag 7 oktober.

sAmen eten In de rIetschoot

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand kunt u bij De 
Rietschoot ‘Samen Eten’ en voor € 7,50 genieten 
van een overheerlijk driegangenmenu. Op dinsdag 
10 en 24 oktober begint het diner om 18.00 uur. 
Graag van tevoren aanmelden bij de bar bij één van 
de medewerkers, via telefoon 072 – 561 55 95 of via 
e-mail info@rietschoot.nl. 

Menu 10 oktober: Bruschetta met Tonijnsalade, 
Penne met kip uit de oven, Chocoladevla met slag-
room. Menu 24 oktober: Courgettesoep, Andijvies-
tamppot, Oma’s Gehaktbal, Luchtig Toetje
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kluscAFé koedIJk

Wat doet u met een kapot apparaat, meubeltje, 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) belasting van het milieu. Het KlusCafé 
Koedijk zit zaterdag 14 oktober tussen 14.00 – 16.00 
uur voor u klaar om u te helpen met repareren. 

Elke 2e zaterdag van de maand is het vrijwillige 
klusteam tussen 14.00 – 16.00 uur in De Rietschoot 
aanwezig. KlusCafé verleent ook hulp voor het ge-
bruik van uw tablet, smartphone en social media. 
De reparaties zijn gratis en eventuele onderdelen 
dient u zelf aan te schaffen.

energIecAFé koedIJk

Zaterdag 14 oktober tussen 15.30 – 17.30 uur zitten 
deskundigen op het gebied van energie voor u klaar 
in het EnergieCafé. Heeft u belangstelling voor 
duurzame energie, dan bent u elke 2e zaterdag van 
de maand welkom in het EnergieCafé. Het doel is 
om met elkaar van gedachten te wisselen en infor-
matie en kennis te delen over de mogelijkheden van 
duurzame energie in Koedijk. Meer weten? Voor 
informatie kijkt u op: alkmaar-energie.nl

rommelmArkt de hoFstAete

Bent u op zoek naar interessante, oude, mooie, 
gekke, moderne, handige, altijd al willen hebben, 
gebruikte, onvindbare, voordelige, goedkope en 
leuke spullen? Mis deze gezellige rommelmarkt op 
zaterdag 21 oktober 2017 van 10.00 tot 13.00 uur in 
De Hofstaete dan niet! 

muzIek op Verzoek

De Hofstaete organiseert 1x per maand op zondag-
middag een muzikaal verzoekplatenprogramma 
met Piet Piraat en de gezusters Braadslee. Heeft u 
speciale verzoekjes, wilt u altijd nog graag die ene 
plaat horen?  U vraagt, wij draaien, vanaf klassiek 
tot dansplaat. U bent welkom op 15 oktober vanaf 
14.00 uur in De Hofstaete om uw favoriete liedje 
aan te vragen. Kosten € 1,00 incl. een lekker hapje. 

dIsco Voor mensen met én zonder beperkIng

Zaterdag 28 oktober van 19.00 tot 23.00 uur wordt 
het groot feest met een optreden van The Witches. 
‘Binnenkomen met een glimlach, swingend weg-
gaan.’ Muziek, dansen, vrienden en gezelligheid. 
DJ Davidoff en zijn crew verzorgen 8x per jaar op 
de laatste zaterdag van de maand een spetterende 
disco show in De Rietschoot. Ben jij ook zo’n dis-
coganger, kom dan langs! Entree  € 2,50. Begelei-
ders hebben gratis toegang. Informatie: info@riet-
schoot.nl of 072 – 561 55 95.
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bAdmIntonVerenIgIng de stolp koedIJk 
Wil je sportief bezig zijn en niet afhankelijk zijn van 
het weer? Hou je van gezelligheid of wil je iets aan 
je conditie doen? Kom dan badmintonnen bij bad-
mintonvereniging De Stolp Koedijk. Badminton-
vereniging De Stolp speelt elke maandag, vrijdag en 
zaterdag in De Rietschoot. Je kunt altijd gewoon 
binnenlopen om eens mee te doen, zelf sportschoe-
nen meenemen en wij kunnen zo’n eerste keer voor 
een racket zorgen, wij hopen natuurlijk wel dat je 
na deze eerste keer heel enthousiast bent geworden 
en lid van onze gezellige en fijne vereniging wilt 
worden.

Maandag en vrijdag van 20.00 – 22.30 uur. Zater-
dag van 13.30 tot 15.30 uur.

schAAkInloop

Wilt u af en toe schaken, niet gebonden zijn aan 
een lidmaatschap, bijpraten met andere schakers? 
Dat kan elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur in De 
Rietschoot. Kom ook langs! Ook andere mogelijk-
heden op de vrijdagmiddaginloop zoals dammen, 
biljarten, of andere ideeën!

klAVerJAssen op zondAg In de rIetschoot

Elke 1e en de 3e zondag van de maand wordt er van 
13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur geklaverjast in De 
Rietschoot. Er wordt niet ‘met het mes op tafel’ ge-
speeld. Het is een gezellig stel mensen en de middag 
vliegt dan ook om. Het zou ons leuk lijken als er 
nieuwe mensen aanschuiven. Kom zondag 1 en 15 
oktober langs, probeer het eens, u bent van harte 
welkom, het zal u niet tegenvallen. Kosten € 3,50 
incl. koffie/thee/chocolademelk en een bitterbal.

klAVerJAssen op WoensdAg In de hoFstAete

Gezelligheid is troef met klaverjassen in De Hof-
staete. Kom langs en leg elke woensdagmiddag van-
af 13.30 uur een kaartje. Kosten: € 2,50. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de heer G. 
Potkamp: 072-5621556.

donderdAgmIddAg bIlJArt

Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
wordt er op een prachtig biljart in De Rietschoor 
gebiljart met een gezellige groep van senioren. 
Mocht uw interesse gewekt zijn, kom gewoon eens 
langs op de donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 
uur. Kosten: € 5,00 per maand.

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 
12 en 26 oktober van 14.00 – 16.00 uur. 

spel- en borrelAVond In de hoFstAete

Zin in een ouderwetse spelletjesavond? Kom vrij-
dagavond 13 en 27 oktober vanaf 19.30 uur naar de 
spel- en borrelavond in De Hofstaete. 

Agenda
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Fysiotherapie bij knie-artrose per 1 januari 2018 in basispakket

FysIotherApIe bIJ knIe-Artrose Werkt!
Door Sander Jacobi, fysiotherapeut

Na langdurig onderzoek is vastgesteld dat fysiotherapie bij knie-artrose (‘versleten knie’) effectief is. Het 
is bewezen dat oefentherapie een duidelijke verbetering geeft van zowel de ervaren mate van pijn als van 
het dagelijks functioneren. Daarom heeft de minister van volksgezondheid besloten om fysiotherapie bij 
knie-artrose per 1 januari 2018 op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering voor 12 behande-
lingen. Hierdoor hoeft u niet aanvullend verzekerd te zijn om toch recht te hebben op fysiotherapie bij 
knie-artrose. De behandelingen fysiotherapie uit het basispakket tellen wel mee voor het eigen risico.

VermInderde ActIVIteIt

Veel mensen met knie-artrose bewegen minder vanuit 
de gedachte dat veel bewegen leidt tot nog meer scha-
de. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit onjuist is. 
De verminderde activiteit is juist een reden waardoor 
klachten ontstaan en in stand gehouden worden. Toe-
name van dagelijkse activiteiten vermindert de kans 
op beperkingen in het dagelijks leven, zoals het oude 
gezegde “rust roest” al zegt. 

tIenduIzend stAppen per dAg

Vanuit onderzoek is het de aanbeveling dat mensen 
met knie-artrose 10.000 stappen per dag moeten ma-
ken om hun dagelijks functioneren te behouden en te 
verbeteren. Dat houdt in dat er per dag zo’n 1,5 uur 
gewandeld moet worden. Het wandelen hoeft echter 
niet continu achter elkaar te gebeuren. Het opdelen 
van wandelen in stukken van 15-30 minuten geeft een 
grotere verbetering van het dagelijks functioneren dan 
continu 1,5 uur doorlopen. Het is bijna geen verras-
sing meer dat de doelstelling van 10.000 stappen per 
dag door veel Nederlanders met en zonder klachten 

niet gehaald wordt. Hoe zou u 10.000 stappen per dag 
kunnen halen? Weet u hoe u meer actief kunt worden? 
De fysiotherapeut kan u hier bij helpen.

stAbIlo-oeFenprogrAmmA

Fysiotherapie Huiswaard geeft mensen met knie-ar-
trose de mogelijk om de pijn te verminderen en hun 
activiteiten te vergroten door te trainen in een oefen-
groep onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het 
trainingsprogramma volgt de ‘Stabilo oefenprogram-
ma bij knie-artrose’ ontworpen door Reade. 

Reade is hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en 
reumatologie in Amsterdam en omstreken. Dit is een 
bewezen effectief programma dat mensen met knie-ar-
trose helpt. 

Het opbouwen van kracht is een belangrijk aspect van 
het oefenprogramma. Daarnaast wordt er geoefend 
om de kniestabiliteit te verbeteren. Naast de fysieke 
aspecten bestaat het programma ook uit voorlichting 
over pijn.

Gezondheid
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Kunst uit de regio

Jolanda de Bruyn, schilderijen

Anneke Smith, keramiekEri Bolding: portretten
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kunstroute  2017
9 september, zaterdagmorgen. Het heeft de hele nacht 
hard geregend. Rond 11.00 uur breekt de zon door, 
een prachtige moment om bij de verschillende kun-
stenaars op bezoek te gaan om de kunst die ze maken 
te bewonderen. Het is, als ik langs de verschillende 
adressen rijd, nog nergens erg druk geweest. Meestal 
ben ik de eerste bezoeker. Er is dus alle ruimte om met 
de kunstenaars te praten en hun werk te bewonderen. 

De Coedijcker Ban is van plan om  in de nabije 
toekomst een aantal van de kunstenaars op te zoeken 
voor een nadere kennismaking met de kunstenaar en 
zijn/haar kunst. (Hans Petit, foto’s en tekst)

Kunst uit de regio

Louis de Vries, assemblages metaal en hout

K.J. Hoeve, beelden

Afke van Dalsem, 3D en Fantasy Artwork Yvonne van Hielten, pastelkrijt en olieverf

Fernanda Vasconcelos, schilderijen Willemijnke Koster, collages en schilderijen
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Kunst uit de regio

coedIJcker bAn InspIreert kunstenAres

De kunstenaar Eri Bolding werd, bij het maken van 
het schilderij dat u hierboven ziet, geïnspireerd door 
een foto van Jeroen van der Kruijf in de rubriek ‘Beeld-
bericht’ in de Coedijcker Ban nummer 42, verschenen 
in augustus 2017.

Guido Schneider, beelden

Heide Weiss, schilderijen

Loki van Reek, keramiek en glas

Jeanne Lienos, schilderijen

Eri Bolding Portretten
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Kunst uit de regio

Anneke Smith, Keramiek
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Koedijk een rustige en veilige omgeving

tIneke koster
Ciska Riekwel, foto’s aangeleverd

De familie Koster kwam begin jaren 60 vanuit Amsterdam naar Koedijk, omdat mevrouw Koster haar 
kinderen graag wilde laten opgroeien in een landelijke en rustige omgeving waar ze de ruimte zouden 
hebben om te spelen. 

Zelf kan ik me nog herinneren dat de drie jongens - Ge-
rard, Jos en Leo – de eerste 2 weken over het Oostwijk 
bleven rennen alsof ze bevrijd waren! Ze had er dus 
goed aan gedaan. Tineke is als enige in Koedijk gebo-
ren, in 1963. Het gezin woonde eerst in de Burgemees-
ter Kooimanstraat en later in het nieuwe gedeelte van 
de Schoolstraat. Tineke is begin jaren 80 verhuisd naar 
Alkmaar en woont tegenwoordig in Heerhugowaard.  
De muren van haar huis hangen vol met schilderijen - 

allemaal eigen werk – maar ook stoelen, kasten, deuren 
en tafels zijn prachtig door haar beschilderd. 

Hoe gaat het met je ouders en je broers?
Mijn vader en mijn broer Leo zijn helaas overleden. 
De anderen wonen allemaal in de kop van Noord-Hol-
land. Met mijn moeder en met Gerard en Jos gaat het 
goed. Gerard is voor de tweede keer getrouwd en heeft 
een zoon en een dochter. 

Oud & Nieuw

Tineke Koster met dochter Cindy
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Hij onderhoudt en repareertgrote machines en moet 
daarvoor veel reizen. Jos is rijinstructeur en heeft ook 
een zoon en een dochter. Leo is in 2008 overleden aan 
kanker. Hij liet een vrouw en 2 zoons na. 

Heb jij ook kinderen?
Ja, ik heb 4 kinderen, 3 dochters: Cindy, Josephine 
(naar mijn moeder vernoemd) en Naomi en één zoon 
van 15: Donicio. Ik ben ook al oma van een klein-
dochter: Cheranity van 13 jaar. Ik trouwde in 1982 met 
Frank, een Surinaamse man. In 1999 ben ik van hem 
gescheiden. Hij is de vader van mijn dochters. 

Ik had ook nog 3 pleegkinderen. De moeder van deze 
kinderen werd 3 weken opgenomen in een kliniek om 
af te kicken van de drugs. Ze is echter nooit meer te-
rug gekomen en je zet toch niet zomaar 3 kinderen op 
straat? Ze zijn al die jaren gewoon samen met mijn 
eigen kinderen opgegroeid. De vader van deze kinde-
ren kwam hen soms opzoeken. En hoe gaat dat als je 
allebei vrij bent? Hij is ook de vader van mijn zoon.

In de rubriek ‘Oud en Nieuw’ bezoekt de Coedijcker 
Ban mensen die  in Koedijk hebben gewoond en naar 
elders zijn vertrokken én ‘nieuwe’ Koedijkers, mensen 
die kortgeleden in Koedijk zijn komen wonen.

Wat voor werk doe je?
Ik ben afgekeurd, omdat ik in 2011 ernstig ziek werd. 
Ik had een ‘persisterende trofoblast’. Het begon met 
een mola. Bij een mola-zwangerschap is er geen em-
bryo meer, maar groeit alleen de placenta door. 

De mola is kwaadaardig geworden en heeft zich ver-
spreid naar andere delen van mijn lichaam. Zo’n mola 
wordt ‘chorioncarcinoom’ genoemd en kan zich via de 
lymfevaten of de bloedbaan verspreiden. 

De specialist was bang dat het naar mijn hoofd zou 
gaan. Ik heb 6 maanden chemotherapie gehad en heb 
er allerlei allergieën aan over gehouden. Ik was eigen-
lijk sociaal-pedagogisch medewerkster, maar door mijn 
ziekte kon ik dat werk niet langer meer kon doen. Ik 
werk nu als freelance kunstenares. Ik maak in opdracht 
portretten, die ik naschilder van foto’s. Ik exposeer ook 
regelmatig met eigen werk en ik maak schilderijen die 
voor goede doelen worden geveild. 

Wat zijn je mooiste herinneringen aan je tijd in Koedijk?
Ik vond het heerlijk om in het weiland te spelen en 
slootje te springen. We zaten ook vaak op het trapje van 
het verenigingsgebouw en dan haalden we het rooster 
weg, zodat we onder het toneel konden kruipen. Later 
heb ik, samen met Annemieke Diepgrond en Karin 
Hoogeboom, het ‘Clubhuis’ opgericht. Samen met an-
dere jonge Koedijkers vermaakten we ons in de kool-
schuur, die naast de brug stond die de Kanaaldijk met 
de Sportlaan verbindt. We kregen zelfs subsidie van de 
gemeente! We hadden de ruimte versierd met visnet-
ten en van die groene, glazen bollen. Dirk Stroomberg 
gooide eens per ongeluk eens zo’n bol naar me toe en 
die raakte me vol in het gezicht. Ik was mijn voortand 
kwijt, die vervangen werd door een kunsttand. Overi-
gens hebben we het daar heel leuk gehad. Het Club-
huis heeft volgens mij zo’n 2 á 3 jaar bestaan.

Net als bij veel andere Koedijkers hadden we bij ons 
thuis een douche in de schuur, dus moesten we na het 
baden altijd in ons ondergoed buitenom naar het huis 
lopen. Dat was in de winter geen pretje, maar geluk-
kig had onze moeder dan altijd onze pyjama’s op de 
kachel verwarmd. Gek hé, maar dat is zo’n mooie her-
innering: die warmte en het gevoel van veiligheid, dat 
vergeet ik nooit.

Oud & Nieuw

Tineke Koster
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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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spreekuur gebIedsconsulent 
Jos Sinnige de gebiedsconsulent voor Alkmaar Noord 
houdt elke woensdag van 14:00 – 14:30 uur spreekuur 
in De Rietschoot. Contact gebiedsconsulent@alkmaar.
nl / 14072 (zie pagina 42)

InFo & spreekuur WIJkAgent
gebieDsgebonDen politiezorg

Waarom gebiedsgebonden politiezorg? De politie wil 
weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken 
agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar 
aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren 
overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de 
gaten.

De wijkagent is de schakel tussen uw buurt of wijk en 
het politiekorps. Samen veiligheidsproblemen voorko-
men en oplossen, daar gaat het om bij gebiedsgebonden 
politiezorg. Zo kan de wijkagent de gemeente adviseren 
over de inrichting van woonwijken. Maar hij kan ook 
een extra snelheidscontrole houden op onveilige wegen 
of fietsers in het voetgangersgebied bekeuren.

ContaCt met De Wijkagent.
Signaleert u knelpunten op het gebied van  veiligheid 
in uw buurt, dan kunt u de wijkagent bellen. Dat kan 
altijd via het algemene nummer 0900 – 8844. De te-
lefoniste verbindt u door met de wijkagent, of zorgt 
dat er een afspraak wordt gemaakt. Op internet vindt 
u meer informatie over uw wijk en uw wijkagent: Mil-
ton Eendragt (0900 – 8844) 

Spreekuur: elke woensdag van 14:00 – 14:30 uur in De 
Rietschoot Bij spoed: 112. Geen spoed: 0900-8844

drukFout cb nummer 43
Bij een aantal exemplaren van de Coedijcker Ban 
nummer 43 is iets fout gegaan bij het binden. Er ont-
breken pagina’s en sommige pagina’s staan er twee keer 
in.Op de website (coedijckerban.nl) staat een link 
naar een formulier waarmee u kunt aangeven dat u 
een incompleet exemplaar heeft ontvangen. De redac-
tie en de uitgever willen graag weten om hoeveel exem-
plaren het ongeveer gaat.Het digitale nummer van de 
Coedijcker Ban nummer 43 vindt u ook op de website.

Oudhollandse Poffertjes-middag
gouden dAgen AlkmAAr-noord

Gouden Dagen Alkmaar-Noord heeft de 2e wens kunnen vervullen. Mevrouw Thijssen had als wens om 
met de bewoners en de bezoekers van Senioren Wijksteunpunt De Hofstaete eens ouderwets gezellig pof-
fertjes te eten in de tuin. Dat vonden wij van Gouden Dagen Alkmaar-Noord een mooie gedachte, een 
wens niet alleen voor haarzelf, maar eentje om heel veel mensen blij te maken.

Dankzij ‘Poffertjeskraamhuren.nl’, Vrienden van 
de Vijfhoek, Jumbo J. Naberstraat, muziekduo 
Kluts&Kwijt en alle vrijwilligers hebben wij een waar 
poffertjes-feest kunnen organiseren. 

In de tuin werd gegeten, gekletst, gedronken, gelachen 
en gezongen. Het was een prachtige middag. Of zoals 
mevrouw Thijssen zei: “Ik heb zo genoten, ik ga dit 
volgend jaar nog een keer wensen, want ik vond het 
zó gezellig.”

helpt u mee?
Wilt u helpen om een hartenwens in vervulling te la-
ten gaan of op een andere manier inzetten om ouderen 
te ondersteunen? Heel graag! Vaak is het slechts een 

kleine moeite om een wens te vervullen. Meld u aan of 
doneer via: goudendagenalkmaarnoord@gmail.com of 
www.rietschoot.nl/gouden-dagen

De moeite waard
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Bath, Darmstadt, Tata, Bergama, Troyes en Uitenhage

onze stedenbAnd
Door Hans Faddegon

Koedijk maakt deel uit van de gemeente Alkmaar. Toch lag Coedijck eeuwen geleden nog buiten de muren 
van de stad Alkmaar. Sinds 2015 behoren de oorspronkelijke gemeenten Schermer en Graft-De Rijp ook 
tot  Alkmaar. Soms is er ook sprake van Groot –Alkmaar, de agglomeratie of het samenhangende woonge-
bied, dat ongeveer tot Schagen, Uitgeest, Broek-op-Langedijk en Bergen loopt, inclusief Heerhugowaard. 
Er wonen ruim driehonderdduizend mensen.

Alkmaar heeft een band met buitenlandse steden. Dat 
wordt meestal de stedenband of jumelage genoemd.  
Het oorspronkelijke Franse woord jumelage betekent 
het verbinden van twee delen. De stedenband wordt  
ook vaak partnerstad genoemd. Het gaat meestal om 
buitenlandse steden. Het doel van het partnerschap 
verschilt vaak per stad. Het kan gericht zijn op cul-
tuur, vriendschap, wederzijdse ondersteuning, bestuur 
of andere thema’s. Alkmaar heeft een stedenband met 

het Engelse  Bath, het Duitse Darmstadt, het Franse 
Troyes, het Hongaarse  Tata, het Turkse Bergama, en  
het Zuid-Afrikaanse Uitenhage.

bAth

Bath is hier de meest opvallende stad in de stedenband. 
Na Londen is het de drukst bezochte toeristenstad in 
Engeland. De stad is geregistreerd op de Unesco We-
relderfgoedlijst. 

Cultuur

Erfgoed van het Romeinse Rijk: Een Romeins bad
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Dat is goed te begrijpen, want Bath is een erfgoed van 
het Romeinse Rijk waarin onder meer het nog aanwe-
zige Romeind Bad (Bath) één van de meest prachtige 
bouwwerken is. Een bezoek meer dan waard. De naam 
Bath betekent dan ook een bad om in te baden.

bergAmA

Bergama is een stad in het Turkse westen. In de oud-
heid lag de Griekse stad Pergamon naast de huidige 
stad Bergama en er zijn nog heel veel historische be-
zienswaardigheden uit de klassieke Griekse geschie-
denis aanwezig. Er zijn dan ook diverse scholen in 
Alkmaar die contacten en uitwisselingen met scholen 
in Bergama organiseren, omdat het historisch zeer in-
teressant en leerzaam is.

troyes

Troyes is een historische stad in Frankrijk. Hoewel de 
stad al uit de Romeinse tijd stamt, bloeide het pas in 
de latere middeleeuwen groots op. Een belangrijke 
historische persoon is tot op heden de Joodse Rabbi 
Shlomo Yitschak die uit Troyes komt. Zijn bekende 
afgekorte naam is Rashi. In de elfde eeuw begon hij 
met het schrijven van uitvoerige symbolische beschrij-
vingen van het Oude Testament. Die kennis is tot op 
vandaag actueel in de theologische wetenschap en de 
Joodse religie.

tAtA

Tata is een klein historisch stadje in Hongarije met 
een prachtige omgeving van meren, bronnen en vele 
bezienswaardigheden. De stadsnaam Tata heeft niets 
te maken met Tata Steel in IJmuiden, de Nederlandse 
hoogovens. Tata Steel is een onderdeel van de Europe-
se Tata Steel Group, die ook weer verbonden is met de 
andere internationale Tata Groups. 

dArmstAdt

Darmstadt is in 1997 benoemd tot Stad van Weten-
schap. De kern van deze stad bestaat uit een zeer be-
kende Technische Universiteit en diverse industrieën. 
Bijvoorbeeld het Space Operations Center van de Eu-
ropese Ruimtevaartorganisatie.

uItenhAge

Uitenhage is in 1804 gesticht door Jacob Glen Cuyler. 
De stad is genoemd naar een Kampense advocaat  en 

notabele, Jacob Abraham Uitenhage de Mist(1749-
1823) die commissaris-generaal van Kaapstad was. 
De Republiek van Zuid Afrika is origineel voortge-
komen uit een steunpost voor de scheepvaart aan de 
Zuid-Afrikaanse kust bij  Kaap de Goede Hoop, later 
Kaapstad, die gesticht werd door de Nederlandse Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie, de VOC die  door 
Nederlanders bestuurd werd. Vandaar de Nederlandse 
namen. In deze stad staat de grootste Volkswagenfa-
briek van Afrika en natuurlijk zijn er ook veel interes-
sante bezienswaardigheden, waaronder diverse musea.

Het is leuk om als Koedijker te bedenken dat wij ver-
bonden zijn met deze internationale wereld. Dit arti-
kel is uiteraard veel te beperkt om meer over die steden 
te vertellen. Maar wie geïnteresseerd is kan natuurlijk  
meer informatie in de bibliotheek of op het internet 
vinden.

Vlakbij het winkelcentrum De Mare zijn vier lanen 
genoemd naar sommige partnersteden. Bijvoorbeeld 
de Laan van Bath, de Laan van Troyes, de Laan van 
Darmstadt en iets verderop de laan van Tata. 

Cultuur

Russische kerk in Darmstadt
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sAp-pers oF sApmolen
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Wat in eerste instantie heel eenvoudig leek te zijn werd toch een zoekplaatje. Om te beginnen was het niet, 
of niet meer bekend, hoe we aan het apparaat (foto1) kwamen.

Toen het voorwerp van de foto nog niet uit elkaar was 
gehaald leek het veel op een gehakt molentje, wat nog 
werd versterkt door een lege doos waar hij mogelijk 
in heeft gezeten (foto2) dus die titel “gehakt molen” 
hadden wij het al gegeven. 

Tot,  we het uit elkaar haalden! Er bleek een wormvor-
mige spil, taps toelopend, in te zitten, dan probeer je 
uit te zoeken, te bedenken, hoe vlees tot kleine stukjes 
wordt vermalen, maar wat het tot een raadsel maakte, 
was het eveneens het taps toelopende fijne zeefje (foto 
3) wat aan de onderkant de worm omsloot. 

Door zo’n fijn zeefje kan geen vlees, dus dit is geen 
gehaktmolen. Maar wat is het dan, was onze vraag. Er 
moet iets in de beker, boven op het apparaat, als we 
weten wat, dan weten we ook de functie. Dus filoso-
feerden we via olijven, naar fruit en toen ontstond het 
idee “sap pers”, dat is in deze tijd, van de sapcentrifuge 
en de blender, helemaal niet zo logisch hoor, je staat 
snel op het verkeerde been zal maar zeggen. Toen we 
dus op dat idee kwamen en in plaats van alle mogelijke 
molens, “sap-pers” op internet invoerden kwam onze 
pers tevoorschijn. Een vrijwel identiek apparaat op een 
afbeelding.

Hoe werkt nu dit ding; je doet bessen, bramen of an-
der fruit in de vulbeker, draai aan de slinger, rechts om, 
de bessen zullen dan door de worm meegenomen wor-
den en komen in een steeds kleinere ruimte omdat die 
ruimte net als de worm en het zeefje taps is. De bessen 
komen daardoor onder druk en worden leeg geperst, 
het sap druk door het zeefje en loopt er aan de andere 
zijde als de slinger uit.(Foto 4) 

Het residu schilletjes e.d. komen aan het eind van de 
worm bij een kleine opening aan de onderzijde en 

Historische Vereniging

Foto 3: wat het tot een raadsel maakte, was het fijne zeefje

Foto 2 de verpakking zette ons op het verkeerde been

Foto 4



37

wordt naar buiten geperst, de opening kan d.m.v. een 
stelschroef groter of kleiner gemaakt worden, om de 
druk op het te persen product, te verhogen of verklei-
nen.

Snapt u het nog? Nee? Kom dan een keer in ons muse-
um kijken, hij staat naast de snijbonen molens en een 
koffie molen op een plank in een de hoeken van ons 
museum. 

Historische Vereniging

Foto 1: Wat in eerste instantie heel eenvoudig leek te zijn werd toch een zoekplaatje.
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“De adrenaline giert door je aderen wanneer die pieper afgaat”

brAndWeerVrouW In opleIdIng
Door Marijke de Jong, fotografie Hans Petit

Loan Vu, een 25-jarige stoere brandweervrouw in opleiding bij het vrijwillige korps Koedijk, dat dit jaar 
zijn 12,5 jarig jubileum viert. Een gezellig korps dat bemand wordt door 24 vrijwilligers waarvan er 4 
beroepsmatig bij de brandweer zijn. 

Het korps ressorteert onder de kazerne Alkmaar. Als 
enige vrouw in een mannenwereld staat ze ‘haar man-
netje’. “Natuurlijk krijg ik zo nu en dan wel eens een 
opmerking naar m’n hoofd geslingerd maar een volgen-
de keer pak ik ze terug, haha. Ik ben nou eenmaal geen 
teer poppetje.” Maar alle gekheid op een stokje, Loan 
heeft veel geleerd van de ‘jongens’ en nog steeds. Onder 
leiding van ploegchef Robin Kok, ook wel de blusbaas 
genoemd, staat daar een compleet team in Koedijk. Een 
aantal bevelvoerders die op hun beurt weer de ploegchef 
kunnen vervangen, de manschappen en last but not 
least de chauffeur pompbediende van de tankautospuit.

Loan, woonachtig in de Daalmeer, noemt zichzelf een 
Vietnamese Hollander die Japans spreekt. Ze grapt: 
“Of een kaasloempia met teriyakisaus.” Haar vader 
komt uit Vietnam en haar moeder is Nederlandse van 
geboorte. Ze heeft zichzelf Japans aangeleerd en heeft 
dat land dan ook reeds twee keer bezocht. Haar ver-
dere werkzame leven is best gevarieerd en heeft alles 
met sport te maken. Zo werkte zij als judolerares en 
als fitnessinstructrice en thans kun je haar vinden in 
sportzaak Decathlon te Alkmaar. Het is dan ook niet 
vreemd dat haar hobby merendeels uit fitness bestaat. 
Een bekende van haar bij de vrijwillige brandweer 

Vrijwilligerswerk

Loan Vu: “Niets zo mooi als het redden van mens en dier, maar ik heb natuurlijk nog niet zo veel ervaring ...””
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te Bergen raadde haar aan ook vrijwilliger te worden 
want dát zou nu net iets voor haar zijn. En inderdaad 
die taak is haar op het lijf geschreven. “Niets zo mooi 
als het redden van mens en dier, maar ik heb natuurlijk 
nog niet zo veel ervaring omdat ik nog in opleiding 
ben.”

opleIdIng

De Manschap opleiding A duurt twee jaar. Het eer-
ste jaar bestaat uit theorie en praktijk Brand. Dat jaar 
heeft Loan afgerond en nu mag ze mee wanneer er een 
echte brand woedt. Het tweede jaar bestaat uit hulp-
verlening met hydraulische gereedschappen. Te den-
ken valt aan het bevrijden van mensen uit brandende 
auto’s. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een 
hydraulische schaar en/of -spreider voor het knippen, 
spreiden of knijpen van metalen. De schaar heeft ge-
noeg kracht om de meeste auto-onderdelen te kunnen 
doorknippen. 

mens en dIer

De meldingen die bij het korps binnenkomen zijn heel 
divers en hebben niet alleen te maken met het redden 
van mensen. Zo rukken ze ook uit voor een koe die 
in de sloot is beland of een kat die wel ín maar niet 
meer uit de boom durft te klimmen. Verder zijn er de 
gevalletjes waterschade, omgevallen bomen, container-
brandjes (papiercontainer bij de Lidl waar 3000 liter 
water in werd gepompt) en koolmonoxidemelders die 
afgaan. Ter plekke gaan ze met meters naar binnen om 
de hoeveelheid koolmonoxide vast te stellen alvorens 
het sein ‘veilig ja of nee’ te geven. 

“Minder spannend zijn natuurlijk de loos alarm 
(brand)meldingen bijv. in het geval van een brandende 
vuurkorf.” De eerste grote brand waar Loan bij was, 
is die op het industrieterrein in Alkmaar/Oudorp af-

gelopen augustus. Een aantal loodsen brandden af 
en er kwam asbest vrij. In dergelijke gevallen wordt 
er samengewerkt met meerdere korpsen. Hoe groter 
de brand, des te meer de cirkel wordt uitgebreid met 
korpsen van andere gemeenten (Alkmaar, Bergen, 
Castricum etc.). Dit heeft natuurlijk alles te maken 
met hulpverlening die geboden moet kunnen worden 
indien er veel slachtoffers zijn.

trAInIngen

Buiten de wekelijkse lokale oefeningen met o.a. Lo-
tus-slachtoffers (acteurs), kettingzagen, sloopauto’s of 
een pand met rook uit de rookmachine zijn er de trai-
ningen in Rotterdam bij het Noorse bedrijf Falck Nu-
tec, gespecialiseerd in diverse safety trainingen. Daar 
worden branden van verschillende grootte geblust. 
Denk aan containerbrandjes tot aan grote gebouwen. 
Maar ook branden die in verschillend materiaal of 
vloeistof zijn ontstaan, bijv. hout, gas, olie en elektri-
citeit. Daarnaast wordt er geoefend met verschillende 
blusmiddelen zoals water, schuim en poeder.

gondelVAArt

Tijdens Gondelvaart presenteert het team zich elk jaar 
weer aan het publiek. Zo konden geïnteresseerden bij-
voorbeeld ervaren hoe het is om in een rookcontainer 
over de grond te kruipen. Verder is die dag het mini-
museum in de kazerne geopend. Daar vind je tal van 
nostalgische gebruiksvoorwerpen, kledingstukken uit 
de afgelopen periode. 

Tijdens de laatste Gondelvaart kon iedereen voor de 
storm en regen schuilen bij de kazerne.  Tot slot meldt 
Loan dat nieuwe vrijwilligers nog van harte welkom 
zijn: “Vooral vrouwen,” lacht ze.Interesse? Kijk op de 
site  van de brandweer voor het aanmeldingsformulier.

Vrijwilligerswerk

Als enige vrouw in een mannenwereld staat ze ‘haar mannetje’.
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René van Stigt vertelt met passie over zijn beroep

hAthA yogAdocent In AlkmAAr
Tekst Ciska Riekwel

René van Stigt geeft Yogales in de Hofstaete. Wat bewoog René om yogaleraar te worden en zijn er speciale 
opleidingen voor dit beroep. Vragen waarop René in dit interview antwoorden geeft.

Welke opleiding hebt u gevolgd voor dit beroep?
‘Ik heb de Arhanta Yoga Training gevolgd in de Yoga 
Ashram van Yogi Ram in Sinderen (Gelderland). Yogi 
Ram geeft afwisselend les in India en Nederland. Hij 
is een bijzonder inspirerende en ervaren leraar (40.000 
lesuren!). De 200 uur durende training is zeer inten-
sief. Je leert om goed les te geven door elke dag 3½ 
uur lang te oefenen. Een onderdeel hiervan is om 1½ 
uur lang samen met je medestudenten te oefenen. Er 
worden speciale correctietechnieken aangereikt. 

Je krijgt les in filosofie en fysiologie. Je leert de klassie-
ke Hatha yoga poses en nog veel meer. Tijdens, maar 
ook na de opleiding word je heel goed begeleid en on-
dersteund, bijvoorbeeld bij het opzetten van een eigen 
opleiding. Het advies is om een eigen of het maken 
van een website te hebben. 

Als je een leerling hebt die lichamelijke problemen 
heeft, mag je altijd contact opnemen en dan helpen ze 
je met aangepaste poses/oefeningen. 

Met hart en ziel

René van Stigt: “Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om docent te worden” (foto Hans Petit)
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Een collega van me had bijvoorbeeld een dikke leerling 
die moeite had met bepaalde poses. Hij kreeg van de 
docenten van de ashram het advies om de leerling de 
speciale poses voor zwangere vrouwen te laten doen 
en dat ging prima! Ze denken echt goed met je mee.’

Wilde u altijd al yoga docent worden?
‘Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om docent te 
worden. Ik zat al 4 jaar op yoga en ik had de behoef-
te om me daar verder in te bekwamen. Maar na mijn 
opleiding had ik sterk het gevoel dat ik er iets mee 
wilde doen voor mijn medemensen. Zo kwam ik tot 
het starten van mijn eigen bedrijf. Toen ik mijn be-
drijf “YogaOmkar” op 13 mei 2016 ging aanmelden bij 
de Kamer van Koophandel, vroeg ik of ze mijn diplo-
ma wilden zien. Tot mijn verbazing hoefde dat niet, 
want “het is een vrij beroep”. Iedereen mag zich dus 
yogadocent noemen! Ik heb een website gebouwd en 
ik probeer mezelf zoveel mogelijk te promoten, zoals 
bijvoorbeeld met een stand tijdens de rommelmarkt in 
de Rietschoot op 3 september.’

Het woord yoga is afgeleid van “yog”, wat in het Sans-
kriet “verenigen/verbinden” betekent. Yoga verbindt 
de lagere menselijke natuur met de hogere. Er zijn 4 
wegen van yoga ontwikkeld. Alle wegen leren je dis-
cipline en zelfcontrole. Er zijn intellectuele, actieve, 
emotionele en bezinnende mensen en er is voor ieder 
van hen een eigen vorm van yoga, nl. Jnana, Karma, 
Bhakti en Raja yoga. Arhanta yoga is een samenvoe-
ging van deze 4 wegen, volgens de filosofie van Swami 
Sinananda, een Indiase arts die in 1936 de Sivananda 
ashram aan de voet van de Himalaya oprichtte. Een 
ashram is een ontmoetingsplaats die gebruikt wordt 
als spirituele levens-, studie-, en arbeidsgemeenschap. 
De 5 beginselen van yoga zijn: de juiste ademhaling, 
lichaamsbeweging, en ontspanning, het juiste dieet en 
meditatie. Hatha yoga is een onderdeel van Raja yoga 
en het is de basis van waaruit de andere stijlen zijn 
voortgekomen. Het wordt ook wel klassieke of Ashtan-
ga yoga genoemd.

Is het een fulltime baan, of werkt u ook nog ergens anders?
Ik heb een administratieve baan in Amsterdam-Sloter-
dijk. Er werken daar ca. 3000 mensen. Nu is het be-
kend dat er onder kantoorpersoneel veel mensen zijn 
met rug- en nekklachten. 

In overleg met de arbodienst ben ik één keer per week 
yogales gaan geven aan mijn collega’s. Het werd een 
groot succes en nu geef ik daar al drie keer per week les! 
Verder geef ik woensdag- en donderdagavond les, eerst 
in de Rietschoot en nu in de Hofstaete. Bij de intake 
vertelde ik mijn leerlingen (van 19 tot 68 jaar oud) dat 
ze over een jaar op hun hoofd zouden kunnen staan. 
Ze moesten lachen, maar binnen een jaar stonden ze 
echt alle 10 op hun hoofd!’

‘Ik werk het liefst met groepen van 10 à 12 personen, 
dus niet zoals bij een sportschool een hele zaal vol. Ik 
wil geen instructeur worden die de oefeningen één 
keer voordoet en verder niets. Ik doe de oefening voor 
en daarna loop ik tussen de leerlingen door en help 
en corrigeer hen. Ik vind persoonlijke aandacht erg 
belangrijk. Ik begin altijd met een basisles waarbij de 
focus op de ademhaling ligt, pas daarna worden de oe-
feningen uitgebreid. Een hoge ademhaling veroorzaakt 
stress en andere klachten. Ik leer ze vanuit hun buik 
adem te halen. Ik geef ook stoelyoga voor rugpatiënten 
en bejaarden. Bovendien verzorg ik workshops.’

Wat zijn uw plannen voor de toekomst?
‘Ik wil de studenten meer bieden en nog dieper in-
gaan op de poses. Daarom ga ik van 23 november tot 
20 december naar India voor een vervolgopleiding van 
300 uur, ook bij Yogi Ram. Ik krijg dan o.a. les in Yin 
Yoga, een vorm van yoga waarbij de nadruk ligt op 
het versterken van het bindweefsel. Verder bijvoor-
beeld: Vinyasa Flow, een andere vorm van yoga en 
de 84 basisposes worden steeds verder verdiept. Die 
maand geef ik uiteraard geen les in Alkmaar en Am-
sterdam-Sloterdijk, maar vanaf begin januari ben ik 
weer beschikbaar.’ (Website: yogaomkar.nl).

Met hart en ziel

Het logo van Yogaomkar (foto aangeleverd)
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Spreekuur op woensdagmiddag van 14.00-14.30 in de Rietschoot

Jos sInnIge
Door Rob Westhof, fotografie Hans Petit

‘Een heerlijke baan waarbij bijna geen dag hetzelfde is. Centraal  staan de vragen van de bewoners.’  Jos 
Sinnige is sinds kort de nieuwe gebiedsconsulent Alkmaar Noord. Een kennismakingsgesprek in de Coe-
dijcker Ban behoort dan ook tot de leuke onderdelen van het werk. 

In de vorige editie werden onder belangrijke telefoon-
nummers nog de namen vermeld van wijkagent Wessel 
Swart en gebiedsconsulente Inge van der Heijden. In-
middels zijn er op beide posities nieuwe mensen actief. 

Milton Eendragt is ‘onze’ nieuwe wijkagent en Jos  
de nieuwe gebiedsconsulent, een geboren en getogen 
Alkmaarder. De familie van Jos is vooral bij de oudere 
inwoners bekend als groente- en fruitverkopers op de 
diverse weekmarkten in Alkmaar en omgeving.

FunctIe

“Na mijn MEAO opleiding  kwam ik via een baan 
in de drafsport terecht bij de gemeente Alkmaar, eerst 
in de functie van wijkmeester en later in de functie 
van gebiedsconsulent. Het belangrijkste woord is ‘leef-
baarheid’ alles wat daar mee te maken heeft valt onder 
de functie. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over 
parkeerproblemen, jeugdoverlast, opknappen speel-
plek,  maar ook vragen over het organiseren van een 
straatfeest. 

Mag ik me even voorstellen ...

Jos Sinnige: “Het belangrijkste woord is ‘leefbaarheid”
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Het team van gebiedsconsulenten beschikt over een 
groot netwerk van collega’s binnen de gemeente Alk-
maar, politie, woningcoöperaties, welzijnsorganisaties 
enzovoort.

spreekuur

Ik probeer zo veel mogelijk op straat te zijn maar helaas 
is er in deze functie meer bureauwerk bij gekomen, dus 
dat lukt niet altijd. Ik heb op woensdagmiddag van 
14.00-14.30 uur een spreekuur in de Rietschoot dus 
als u vragen, opmerkingen of ideeën hebt kom gerust 
langs.

Bewoners kunnen op verschillende manieren in 
contact komen met de gemeente Alkmaar, via tele-
foonnummer 14072, via de website www.alkmaar.nl 
of stuur een mail naar gebiedsconsulent@alkmaar.
nl dan wordt er contact met u opgenomen.

AFWIsselend Werk

De grote afwisseling in het werk geeft Jos veel energie. 
“Geen dag is dus hetzelfde, ik heb voordat ik naar Koe-
dijk/Daalmeer kwam jaren met veel plezier gewerkt in 
Oudorp daar zijn resultaten geboekt met de bewoners 
ten aanzien van leefbaarheid in de wijk, iedereen wil 
graag met plezier wonen. 

‘Op 4 november is er de Dag van de Bewo-
nersinitiatieven dan wordt het beste idee 
uit Alkmaar beloond met 4000 euro.’

molentocht-dAAlmeerpAd

Bij mij en ook bij de politie zijn recent weer veel mel-
dingen binnengekomen over het brommeren en scoo-
teren op het Molentocht-Daalmeerpad daar wordt 
zowel door de politie als stadstoezicht meer gehand-
haafd want het is een fietspad dus niet brommeren of 
scooteren. 

hondenpoep

Het is gebeurd dat er uit een buurt in Oudorp veel 
klachten kwamen over overlast hondenpoep. Na over-
leg werd er besloten om er extra toezicht op in te zet-
ten om de overlast terug te dringen. Er werd als eerste 
een vrouw betrapt, dat bleek de vrouw van één van de 
klagers te zijn. De man was niet blij met de bekeuring 
maar hij vatte het sportief op.”

dAg VAn de beWonersInItIAtIeVen

“Veel contact heb ik in de wijk met de regiegroep. 
Deze groep bestaat uit een aantal personen uit de wijk 
en heeft  de beschikking over een potje geld waarmee 
initiatieven uit de buurt gesubsidieerd kunnen worden 
De regiogroep neemt de besluiten over de aanvragen, 
de aanvrager moet wel bonnetjes inleveren over de ver-
kregen subsidie. 

De meeste aanvragen zijn de buurt-bbq’s maar er 
wordt geen geld voor eten drinken beschikbaar ge-
steld, wel voor een partytent, clown, springkussen 
e.d. Ook worden er aanvragen gedaan voor de Sinter-
klaasintocht, opknappen speeltuin, volleybaltoernooi. 
Er is veel mogelijk, mijn advies : Maak gebruik van de 
subsidiemogelijkheid Bewoners Initiatieven. Op 4 no-
vember is er de Dag van de Bewonersinitiatieven dan 
wordt het beste idee uit Alkmaar beloond met 4000 
euro. Kijk voor alle informatie op www.alkmaar.nl/
gebiedsconsulenten.

lourdes en pArIJs

In mijn vrije tijd ga ik graag naar AZ of naar de dra-
verijen in Nederland. Verder verzorg ik voor kleine 
groepjes rondleidingen in Parijs. Ik laat dan beziens-
waardigheden in Parijs zien waar de gemiddelde toerist 
niet komt: Speciale marktjes, aparte buurten maar ook 
bijvoorbeeld het rioolstelsel onder Parijs is erg leuk om 
te doen.  

Het organiseren van deze tourtjes geeft mij voldoening 
en veel energie. Ik ben ook een aantal keren als vrij-
williger naar Lourdes geweest, als vrijwilliger wordt je 
dan gekoppeld aan een pelgrim en daar trek je dan een 
week mee op, hij of zij bepaalt dan de week. Ik vind 
het dankbaar werk om zoiets voor een medemens te 
mogen doen”.

Mag ik me even voorstellen ...

Als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft. Kom gerust langs
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Stap over
en krijg € 50 cadeau*

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

* A
lle

en
 in

 c
om

bi
na

tie
 m

et
 e

en
 R

eg
io

Ba
nk

 S
pa

ar
re

ke
ni

ng
. G

a 
na

ar
 re

gi
ob

an
k.

nl
/a

ct
ie

vo
or

w
aa

rd
en

.



45

de kAnAAldIJk en hAAr beWoners

Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Deze opname is gemaakt rond 1950 en laat een deel van de Kanaaldijk zien wat toen ook als Kerkbuurt bekend 
stond. Aan het beeld is inmiddels het een en ander veranderd. Kijkt u zelf maar eens mee.

Het pand links op de foto is nu huisnummer 238, het woonhuis van de fam. van Es.  Toen woonde daar de fa-
milie Dekker, zo te zien gaan ze op visite. Het huis er naast, nr 239, was toen bewoond door de fam. Kerkmeer. 
Op 240 woonde de familie Huiberts, waar nu mevr. Nieuwland woont. Het huisje dat dwars op de dijk staat, is 
jarenlang bewoond geweest door Henk Otto en zijn vrouw. Nu heeft Remi Korstanje er een nieuw huis neergezet 
in dezelfde steil. Het huisje daarnaast heeft hij bij zijn woning Kanaaldijk 241 getrokken. Tot 1954 was dat een 
zelfstandige woonruimte, maar werd het wegens bouwvalligheid onttrokken als woonbestemming. Dries Metse-
laar heeft hier onder andere zijn werkplaats/opslagruimte gehad voor zijn aannemingsbedrijf.

Het woonhuis op 243 is inmiddels gesloopt en opnieuw opgetrokken. Hier verkocht Leegwater o.a. klompen in 
1950 en nu komt Justin Stam hier te wonen. Daarnaast zien we net nog de voorgevel van de koolboet die ver-
plaatst is naar de maalderij. Inmiddels staat hier een nieuwe stolpwoning. Het dwarse huisje, waar de bakkerskar 
voor staat, werd bewoond door de gebroeders Kramer. Later werd het onbewoonbaar verklaard en werd het een 
varkensboet voor de firma wed. C. Bos. Ook dit pand is weer herbouwd tot woonhuis, door de stichting Joh. 
Bos. Ernaast op nummer 247 woonde Klaas Mol, die postbode was op Koedijk. Na hem kwam Luit de Waal 
daar te wonen en nu woont Jaap Hagtingius er. De stolpboerderij is van de familie Schouten en wordt “Helena’s 
Hoeve” genoemd. De stolp rechts op de foto is gebouwd door de familie Kramer. In 1911 werd de stolp aange-
kocht door een consortium van 9 Koedijker veehouders en 3 uit Bergen. Zij begonnen hier een melkfabriek. Tot 
1924 is dat zo gebleven. Daarna werd het een sigaren fabriek van De Frenne. In 1957 werd de stolp omgebouwd 
tot gebedshuis voor de katholieke bewoners van Koedijk. Dit heeft tot begin jaren 80 van de vorige eeuw zo ge-
functioneerd en werd het opvanghuis voor Vietnamese vluchtelingen. Inmiddels is het verbrand en is er in mijn 
ogen het lelijkste pand van Koedijk voor teruggezet. Tot zover. Op of aanmerkingen zijn welkom.  

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
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Herfst 2017

Dat heeft voldoende inspiratie opgeleverd voor een spetterende editie van het Alkmaars 
Ontzet! De jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober is hét feest voor Alkmaarders
en door Alkmaarders. De victorie op de Spanjaarden in 1573. Oktober is bij Rollebol 
kindercentra ook een maand vol met spannende, bijzondere, avontuurlijke en verrassende
kinderactiviteiten op het gebied van kunst, cultuur, natuur, sport en spel. Alle kinderen van
BSO Holderdebolder kunnen meedoen aan een gevarieerd programma, want deze vestiging
van Rollebol kindercentra bestaat 10 jaar. Meedoen is niet alleen leuk, 
maar ook leerzaam.

Op zoek naar kinderopvang?
Bij ons kunt u niet alleen kiezen voor reguliere kinderopvang, maar ook in 
te roosteren dagdelen en flexibele opvang op basis van uren. Op diverse 
locaties in Alkmaar bieden we voor 0-4 jarigen dagopvang en peuteropvang
met voorschoolse educatie (VVE), en voor kinderen vanaf 4 jaar is er BSO
(buitenschoolse opvang) en TSO (tussenschoolse opvang). Alle vestigingen
van Rollebol kindercentra zijn geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur. Indien u
nog vragen heeft over onze dienstverlening dan horen wij graag van u.

In oktober staat de herfstvakantie weer voor de deur.
Ook hebben we weer Alkmaar Ontzet gevierd, het
thema voor 2017 was… wereldwijd. 

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

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl 

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  11-09-17  11:13  Pagina 1
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1. Als je dit hebt blijf je het liefst met beide benen 
op de grond!

2. In plaats van vork en mes, worden vooral in 
oosterse landen gebruikt.

3. Oefenen om iets te leren bijvoorbeeld voor een 
toneeluitvoering doe je tijdens een ... ook wel 
een ander woord voor toets/proefwerk.

4. Snack, koop je bij een cafetaria.
5. Doe je met een deur als je weggaat.
6. Balsport.
7. Zit op een gitaar maar ook op een viool.
8. Sterkste spier van het lichaam.
9. Zit aan een kopje maar ook aan je hoofd.
10. Muzieknoot.
11. 13e letter van het alfabet.

Vanaf volgende maand wordt de jeugdpagina weer 
verzorgd door de jeugdredactie van De Zandloper

Jeugdpagina

Zorgt voor veel
wind en
regen!

4

3
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11
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Di  3-10-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 5-10-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 6-10-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 6-10-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di 10-10-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 12-10-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 13-10-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 13-10-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di 17-10-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 19-10-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 20-10-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 20-10-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  24-10-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 26-10-2017 Uitje 9 t/m 18 n.v.t
Vrij 27-10-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 27-10-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  31-10-2017 Meidenmall: Thema 9 t/m 13 15:30/17:30

Als je de volgorde van de letters op het visitekaartje 
hiernaast verandert, kom je er achter welk muzikaal 
beroep de man uitoefent.

Jeugdpagina

I.R. Graat

Aarle
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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

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

Even voorstellen: Mijn naam is Alexander Pe�t en ik heb 
de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan in de vast-
goedbranche en de makelaardij. Sinds 2017 ben ik in 
dienst van VLIEG Makelaars OG.

Als medewerker van VLIEG streef ik naar op�male 
dienstverlening. Het kopen of verkopen van een woning 
is iets dat u niet elke dag doet. In deze spannende perio-
de kan ik u goed adviseren én werk uit handen nemen. 
Dat alles met duidelijke afspraken en goede bereikbaar-
heid. 

Zelf ben ik opgegroeid in Koedijk en 
ik ken deze prach�ge regio als geen 
ander!

Wilt u binnenkort uw woning ver-
kopen of een woning aankopen? 
Belt u mij gerust voor een gra�s 
adviesgesprek. U kunt mij bereiken 
op telefoonnummer 
06 -40 89 50 50. 

Alexander Petit
VLIEG Makelaars Alkmaar e.o.
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coloFon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot. 
Redactie Hans Petit (vormgeving/inhoud/ jeugdpagi-
na), Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, 
Anneke Wessemius (info@coedijckerban.nl). 
Eindredactie: Rien Berends, Ciska Riekwel (redactie@
coedijckerban.nl)  Verkoop: Wim Smit: verkoop@
coedijckerban.nl. >>

geAchte redActIe
Grappig ineens je kruiwagen in de CB tegen te komen. 
Mooie foto, daar ging de fotograaf vast voor door de 
knieën. Nou, het zit zo:  Als kleurrijk persoon ben ik 
dol op kleurtjes en dat zie je overal terug, zelfs in mijn 
moestuin. Ik word er gewoon blij van  ;-). Frits en ik 
werken als een team. Hij haalt 3 gieters water, brengt 
ze me in de kruiwagen en ik ga gieten. Hij neemt de 3 
lege mee en komt die brengen en zo door, zo zijn we 
als een soort perpetuum mobile lekker bezig en is de 
klus zo geklaard. Niet zo romantisch als uw fantasieën, 
maar dat is de werkelijkheid meestal niet. Hartelijke 
groet, Rietje van Luijn

Op 10 september openden diverse kunstenaars uit 
Koedijk hun deuren voor belangstellenden.Een mooie 
tijdsbesteding en de start was bij de Hofstaete: beel-
den van Portugees marmer, fraai tentoongesteld. Op 
de Kanaaldijk een atelier met schilderijen en collages. 
Ik werd getroffen door een schilderij: een straatje op 
het Griekse eiland Kos, zoals de maakster toelichtte,ik 
had er een andere voorstelling bij. Langs de winderige, 
maar droge en zonnige, Kanaaldijk naar het volgende 
adres. Wat beschroomd daalde ik af naar het ‘’achter-
om’’, het is altijd even over de drempel gaan, zowel 
letterlijk als figuurlijk. Knap geschilderde, levensechte 
portretten. Twee jongens aan de waterkant,de vitaliteit 
spatte er vanaf. Er was ook een muzikale traktatie, de 
kunstenares begeleidde op de vleugel de buurman op 
viool: een stukje Mozart op de zondagmiddag,ik werd 
er stil van.Daarna op naar Sint Pancras voor een optre-
den van Skotwal: Amerikaanse country in het West-
fries. Dat was ‘âre koek’. Alie Huibers-Bak.

oplossIngen
Puzzel (1) Hoogtevrees, (2) Eetstokjes , (3) Repetitie, 
(4) Frikadel, (5) Sluiten, (6) Tennis, (7) Snaar (8) Tong, 
(9) Oor, (10) re (11) M. Herfststorm. 
Visitekaartje: Gitaarleraar

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 november  2017  inleveren uiterlijk op 4 ok-
tober 2017 (kijk op de website voor informatie over 
alle kopij-inleverdata 2017).

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)
Voor een heerlijke vakantie: Te huur 6 persoons 
appartement in Lloret de Mar Spanje. Drie slaap-
kamers, 2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter van 
het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi. 
Voor meer informatie telnr. 06-10967095.
GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Uw verzekeringen 
om de hoek geregeld?

Dat kan bij ons!


