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Beste Koedijkers,

Het Zwitserse Kerkje aan het Daalmeerpad mag veel 
meer uitstraling krijgen in het hart van ons dorp. Dat 
vindt ook Tim Duin, de eigenaar van het gebouw. 
Voor Uitvaartverzorging Duin fungeert het zwarte 
gebouw met gesloten luiken uitsluitend als aula en 
wordt het om die reden maar weinig gebruikt. Verder-
op in deze uitgave vertelt Tim Duin op inspirerende 
wijze over zijn dankbare werk en gaat hij enthousiast 
in op de eerder in de Coedijcker Ban gepubliceerde 
(toekomst)verhalen over het kerkje. Wat hem betreft 
worden de gelanceerde plannen verder uitgewerkt. 
Bijzonder is ook het verhaal van Rietje van Luijn. 
Zij verzorgde ongeveer 25 jaar de redactie van de 
Coedijcker Ban. Vooral de laatste jaren vielen van-
wege een ernstig ongeluk niet mee. Toch hield ze 
vol en leest ze nu, naar eigen zeggen, met veel ple-
zier elke maand de nieuwe Coedijcker Ban waar-
van ze niet had verwacht dat die er zou komen. 
Naast deze twee verhalen staat ook deze maand de 
Coedijcker Ban weer vol prachtige verhalen, columns, 
nieuwtjes en verslagen over alles dat zich in ons mooie 
dorp afspeelt.

Veel lees- en vooral ook kijkplezier.

Rien Berends
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‘Niet verwacht dat Coedijcker Ban zou worden voortgezet’

RIetje van LuIjn
Door Rien Berends, foto’s Hans Petit

‘Op historische landkaarten van de regio is te zien dat het grondgebied tussen Koedijk en de Langedijk 
wordt aangeduid als Coedijcker Ban. Ban betekent grond. Daar komt de naam van ons blad vandaan.’

Aan de grote tafel in De Rietschoot haalt Rietje van 
Luijn op mijn verzoek oude herinneringen op over al 
haar vrijwilligerswerk in Koedijk en over de Coedij-
cker ban in het bijzonder. Soms gaat dat wat moei-
zaam en moet er een spiekbriefje aan te pas komen. 
‘De hersenen werken niet meer zo goed na een ernstig 
ongeluk. Mede om die reden heb ik noodgedwongen 
een punt moeten zetten achter veel zaken die ik deed.’ 
Waaronder de redactie van de Coedijcker Ban. Na 25 
jaar stopten eind 2013 Rietje (redactie), Jan Bijpost (lo-
gistiek) en Ton Rodenburg (eindredactie en vormge-
ving) tegelijk met hun vrijwilligerswerk voor het blad. 
‘Dat hadden we zo afgesproken. Als er één stopt, stop-

pen we alle drie. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht 
dat anderen het zouden voort zetten. De Coedijcker 
Ban is een heel ander blad geworden, maar ik lees het 
met plezier.’

de WeIjdt

Rietje van Luijn is een geboren en getogen Amster-
damse. ‘Tot mijn 24e heb ik op Kattenburg gewoond, 
het meest westelijke van de drie Oostelijke Eilanden. 
Dat was eigenlijk een dorp in de stad. Een echte volks-
buurt. Er was wel sprake van woningtekort. Mijn man 
en ik moesten op zoek naar een andere plek. In een 
krantenadvertentie lazen we dat er huizen te koop 

De markante Koedijker

De Coedicker Ban is een heel ander blad geworden, maar ik lees het met plezier
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werden aangeboden in Koedijk. We wisten niet eens 
precies waar het lag maar zijn toen, in 1973, wel gaan 
kijken. Het alternatief, Purmerend, zagen we niet zit-
ten. Het ging om de eerste nieuwbouwwijk De Weijdt. 
Verder was er nog helemaal niks. We konden de trein 
zien rijden. Ik ging elke dag samen met mijn man in 
de auto naar ons werk in Amsterdam. Hij in Noord, 
waar nu de IJ-markt is, en ik bij een register accoun-
tant in Zuid. Toen in september 1977 onze dochter 
werd geboren, moest ik stoppen met werken. Zo ging 
dat in die tijd. De winter die er op volgde vond ik best 
lastig. Zonder verder iets om handen met een baby in 
Koedijk viel er weinig te beleven. Je kon geen kant op.’

ImpoRt

De eerste jaren in Koedijk waren sowieso best speci-
aal voor Rietje. ‘Iedereen zei elkaar gedag. Ik was een 
vreemde uit de grote stad. Voor mij een geheel nieuwe 
ervaring. Om wat meer te integreren, ben ik samen 
met een buurvrouw gaan kijken bij de vrouwenvereni-
gingen. Eerst de plattelandsvrouwen. Daar werden we 
aangesproken als import. Dat voelde niet echt goed. 
Dus op naar het Katholiek Vrouwen Gilde. Daar be-
stond de meerderheid uit import. Bij het KVG heb 
ik me toen aangemeld als lid. Op mijn eerste avond 
werd een demonstratie glas blazen gegeven. Mochten 
we het zelf ook proberen. En ik was gek op katten. Dat 
wist ook meteen iedereen. “We hebben er nou ientje 
die gaat met de kat naar de dokter.” Daar spraken ze 
allemaal over toen.’ Haar lidmaatschap bij het KVG 
vormde voor Rietje de inleiding voor een reeks aan 
werkzaamheden als vrijwilligster. ‘Als bestuurslid bij 
het KVG organiseerde ik de nodige activiteiten die ui-
teraard niet veel mochten kosten. Via het KVG kwam 
ik in contact met de Stichting ’t Zuydoutaerland waar 
ze een nieuw bestuurslid zochten. Dat wilde ik wel 
doen.’

ongeLuk

Een donkere periode in haar leven begint voor Riet-
je in januari 1997 als ze wachtend voor een stoplicht 
wordt aangereden door een dronken automobilist. De 
gevolgen van dit ongeluk zijn groot. Zwaar gewond 
met veel ernstig letsel, waaronder hersenbeschadigin-
gen, begint een lange en moeizame periode van her-
stel. ‘Ik werd volledig afgekeurd. Toch vond ik, na een 
beetje bij mijn positieven te zijn gekomen, dat ik iets 

moest gaan doen. Zo ben ik aan de slag gegaan bij het 
seniorenweb en later het digitale trapveld. Ook keer-
de ik weer terug bij Stichting ’t Zuydoutaerland waar 
ik een paar jaar voorzitter ben geweest. Uiteindelijk 
bleek dat toch te zwaar voor me. Het hoofd wilde niet 
meer. Dat gold ook voor het werk als bestuurslid van 
Ontmoetingscentrum De Rietschoot. Daar moest ik 
anderhalf jaar geleden ook een punt achter zetten. Het 
was allemaal te veel. Ik vond het heel erg om te moeten 
stoppen. Het heeft best lang geduurd voordat ik er aan 
gewend was. Ik ben nog wel bestuurslid van De Laat-
ste Eer en de tuindersvereniging ATV Koedijk. Verder 
ben ik mede-initiatiefnemer van het Kluscafé dat in-
middels wordt georganiseerd als Rietschoot-activiteit.’

CoedIjCkeR Ban

In het overzicht van bestuursfuncties en vrijwilligers-
werkzaamheden ontbreekt nog één wezenlijk onder-
deel waarvoor we wel degelijk ook met elkaar praten. 
Het (redactie)werk voor de Coedijcker Ban. ‘Eerst 
verscheen in Koedijk de Gemeentebode en later de 
Nieuwe Gemeentebode met subsidie van de gemeen-
te. De omvang van dit blad werd steeds kleiner waar-
door het uiteindelijk niet meer uitkwam. Ik zat toen 
samen met Jan Bijpost in het bestuur van de Stichting 
’t Zuydoutaerland. Met de andere bestuursleden von-

De markante Koedijker

De Coedijcker Ban “oude stijl”
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Richard Groot, keurslager
Wc Daalmeer, Johanna Naberstraat 55, Alkmaar
Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl

IEDERE MAANDAG
Gepaneerde schnitzels van  
Heyde Hoeve varkensvlees

 4 stuks 500

IEDERE WOENSDAG
Half om half gehakt

 500 gram 300
 

Mager rundergehakt

500 gram 350

IEDERE DINSDAG
Hele warme grillworst

 per stuk 200
  

IEDERE DONDERDAG
Dubbele puntendag

Kogelbiefstuk

                   3 stuks 795
 

IEDERE VRIJDAG & ZATERDAG

Shoarmavlees

               500 gram 375+ GRATIS 
KRUIDEN

De lekkerste 
grillworst van 

Alkmaar!

Bloembinderij Jaap Schipper

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

Bel voor uw bestelling 06-49100741

Bloemenkiosk
iedere vrijdag en zaterdag
Winkelcentrum Daalmeer

(Naast snackbar Kitsy)

Dirk Duivelsweg 5
1811 NP
Alkmaar

06-4910074106-21861261



7

den wij dat er wel degelijk een blad moest zijn waarin 
de bewoners konden lezen wat er allemaal te doen is 
in Koedijk. We hebben toen gekeken naar de moge-
lijkheden en Ton Rodenburg van de Nieuwe Gemeen-
tebode daar bij ingeschakeld. Dat heeft geleid tot de 
Coedijcker Ban, eerst onder de vlag van de Stichting ’t 
Zuydoutaerland en na jaar als zelfstandige stichting. Ik 
vind het leuk om nieuwe dingen op te zetten. Via de 
Coedijcker Ban kwam ik in contact met veel mensen. 
Dat is het mooie van dit werk. Toen ik begon was ik 
gezond. Na het ongeluk heb ik het weer opgepakt. 

Het bijzondere was dat diverse lezers aan mijn schrijf-
stijl merkten dat ik was veranderd. Echt speciaal. Ove-
rigens was onze hoofddoelstelling met de Coedijcker 
Ban het promoten van het verenigingsleven in Koe-
dijk. Alle andere informatie was slechts opvulling. Dat 
is het verschil met de huidige Coedijcker Ban. Met 
dezelfde insteek heb ik als bestuurslid van De Riet-
schoot ook meegewerkt aan de tot stand komen van 
de Wijkkrant Alkmaar-Noord. Helaas wordt daar door 
de verenigingen naar mijn gevoel te weinig gebruik 
van gemaakt.’ 

WaaRdeRIng

Terwijl Rietje en passant nog even vertelt dat ze 
ook diverse concerten in het Zwarte Kerkje 

heeft georganiseerd, komt de productie 
van de Coedijcker Ban in de begin 
jaren als gespreksonderwerp op ta-
fel.’ Dat gebeurde op de typemachi-
ne, gevolgd door het nodige knip en 
plakwerk, het aanbrengen van losse 

paginacijfers en het exact neerleggen 
op een lichtbak. Later hadden we de 

beschikking over een computer met een 
2Mb harde schijf. Pas zo’n tien jaar ge-
leden konden we alles digitaal aanleve-
ren.’ Al met al een intensieve periode die 

mede vanwege het ernstige ongeluk dat 
haar overkwam wel steeds zwaarder werd. 

‘Daarom vind ik het helemaal niet erg dat 
we zijn gestopt. Ik vind het nu leuk om er 

lekker voor te gaan zitten en het blad gemaakt 
door anderen te lezen. Ik vind het fantastisch 
dat het nog steeds verschijnt. In een mooie 

uitvoering. Ik had zelf ook heel graag met 
kleur gewerkt, maar dat zat 

er toen nog niet in. 
Ik ervaar de huidige 
Coedijcker Ban als 
een stuk erkenning en 
waardering voor al het 
werk dat wij, samen 
met alle vrijwilligers 
zoals de bezorgers, er 
in hebben gestoken.’ 

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%
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Cor van Vuren schrijft kinderboek over meisje met hersentumor

ZIek? BeteR!
Alkmaarder Cor van Vuren heeft een kinderboek ge-
schreven voor kinderen vanaf 8 jaar. Het boek gaat over 
een meisje van de basisschool, bij wie een hersentumor 
wordt ontdekt. Het boek volgt het meisje, Emie, vanaf 
het moment dat ze hevige hoofdpijnen krijgt, totdat 
ze genezen wordt verklaard. Van Vuren heeft het zware 
onderwerp op een luchtige manier behandeld. In het 
boek is, naast de nodige emotionele momenten, vol-
doende plaats voor humor en informatie. Het boek is 
uitgegeven door uitgeverij Boekscout.nl.

het veRhaaL

Als Emie vaak zware hoofdpijnen heeft, blijkt na in-
tensief onderzoek, dat zij een hersentumor heeft. Dan 
gaat er veel gebeuren in het leven van het jonge meisje. 

Een zware operatie verloopt succesvol en zij kan aan de 
chemo’s beginnen. Zowel in de periode binnen als bui-
ten het ziekenhuis beleeft Emie allerlei avonturen. Zo 
probeert haar vriendin poes Joepie het ziekenhuis bin-
nen te smokkelen, krijgt zij een nieuwe, oude vriend, 
opa Groen, en sluit zij vriendschap met het meisje 
naast haar op de kamer. Na de ziekenhuisperiode komt 
zij vast te zitten in een spookhuis in een pretpark en or-
ganiseert Emie een schoolfeest voor KiKa. Het verhaal 
loopt goed af, belangrijk voor een kinderboek. 

de sChRIjveR

Cor van Vuren (1949) is al bijna zijn hele leven met 
taal bezig. Als communicatieadviseur bij MEE Noord-
west-Holland schreef hij vele columns en artikelen.  
Na zijn pensionering is hij zich meer en meer met 
proza gaan beziggehouden. Het boek is te bestellen bij 
Cor van Vuren via corvanvuren@hotmail.com (voor 
een gesigneerd exemplaar) of via Boekscout.nl. Het 
boek kost € 16,65. De 10% provisie die Van Vuren 
voor elk boek ontvangt, gaat in zijn geheel naar KiKa. 
KiKa zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek  
naar kinderkanker.

vRouWen van nu - koedIjk
Op 17 mei a.s. komt de heer Jacob de Mayer van His-
torisch Koedijk naar de Rietschoot,om aan de hand 
van oude voorwerpen, mooie verhalen te vertellen over 
het ontstaan en de historie van Koedijk. Deze avond 
begint om 20.00 uur. De Historische Vereniging Koe-
dijk is gehuisvest in Molen “De Gouden Engel” en 
omdat we deze laatste avond van het seizoen feestelijk 
af willen sluiten, hebben ze ook Karlijn Kraan van de 
molen uitgenodigd. Zij gaat aan het eind van de avond 
trakteren op heerlijke hapjes van “Vergeten Groenten”. 
Voor belangstellende vrouwen kost deze avond € 5,00. 
Leden kunnen een cadeaubon kopen à € 7,50. Deze 
bon is goed voor twee avonden naar keuze (behalve 
kerstviering en jaarvergadering) en is te schenken aan 
dochters, moeders, vriendinnen, buurvrouwen en b.v. 
aan vrouwelijke collega’s. Nadere informatie: Trijnie 
Bakker 072-5315934 / trijnie_bakker@online.nl

De moeite waard
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natIonaLe moLen - en gemaLendag
Zaterdag 14 mei 2016 is voor u een mooie gelegenheid 
om weer eens een kijkje te komen nemen bij molen 
‘De Gouden Engel’.De molen is dan vrij te bezichtigen 
en de molenaar zal desgewenst tekst en uitleg geven.

Zoals u weet is de thuisbasis van de Historische Vereni-
ging Koedijk naast de molen gelegen en u kunt dus  twee 
vliegen in één klap slaan. Combineer uw bezoek aan 
de molen met een bezoek aan onze verenigingszolder. 
De vrijwilligers van de vereniging zullen tussen 11.00 
en 16.30 uur aanwezig zijn voor zomaar een gezellig 
praatje of om wat tekst en uitleg te geven bij de lopen-
de exposities. Bent u al een tijdje niet geweest, kom 
dan zeker, want er is steeds weer wat nieuws te zien “bij 
ons op zolder”.Maalderij ‘De Gouden Engel’ is geves-
tigd aan de Kanaaldijk 236 in Koedijk.

kookWoRkshop In hoRtus aLkmaaR 
Wil je leren hoe je gezond én tegelijk ook lekker kunt 
koken? Doe dan mee met de kookworkshop van voe-
dingsdeskundige Krista Boots op 12 mei 2016. 

haaL meeR eneRgIe uIt je voedIng. 
Op 12 mei  gaan we het hebben over welke voeding 
energie vreet en welke voeding er nu juist voor zorgt 
dat je je energieker voelt. Je krijgt achtergrondinfor-
matie over het centrale orgaan voor je energiehuishou-
ding, de lever. Ook gaan we praktisch aan de slag met 
heilzame kruiden en specerijen, energierijke granen, 
natuurlijke zoetmiddelen en verse biologische groen-
ten. 

data en tIjden

Haal meer energie uit je voeding: 12 mei van 18.15 – 
21.30 uur. Adres: Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar 
Aanmelden: info@hortusalkmaar.nl of 072-5669639.

stRaatRommeLmaRkt 

Voor de eerste keer organiseren de bewoners aan de 
Achtergraft (en die aan de Kanaaldijk met hun tuin 
aan de Achtergraft) een rommelmarkt op zondag 29 
mei van 10.00 tot 15.00 uur. Het betreft het stuk Ach-
tergraft vanaf het Vlasgat tot aan de Nauertogt. Een 
gezellige straatrommelmarkt, waarbij de bewoners hun 
kasten, schuren en garages hebben opgeruimd en hun 
tweedehands spulletjes te koop aanbieden! Van lp’s, 
(kinder-) kleding, boeken en speelgoed tot aan elek-
trische apparaten, lampen, huishoudelijke artikelen, 
grabbeltonnen en curiosa, van alles wat! Van 10.00 
tot 11.00 uur kunt u ook een groot aantal “antieke” 
motoren bekijken. Zij vertrekken rond 11.00 uur voor 
een toertocht in de omgeving. Ook kunt u een heerlijk 
kopje koffie drinken en van wat lekkers genieten in 
café de Bonte Koe. Voor de kinderen is er een speel-
tuintje aanwezig. De bewoners adviseren u om op de 
fiets te komen en hopen op een leuke en drukbezochte 
rommelmarkt! Heeft u nog vragen? E-mail dan even 
naar buurtjesachtergraft@hotmail.nl. Komt u ook ge-
zellig rommelen?

nIeuWs huIsaRtsenpRaktIjk koedIjk 
Mei vakantie

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Her-
tog 2 te Koedijk is wegens vakantie 
gesloten van: Maandag 2 mei t/m 
maandag 16 mei 2016 De waarne-
ming wordt in die weken gedaan door :Praktijk ‘t Rak, 
Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-5612598 

De moeite waard
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Zondagmiddag 29 mei met klucht ‘Hotel Boslucht’
theateRgRoep 072 speeLt toCh In de RIetsChoot

Theatergroep 072, de voortzetting van de Koedijker toneelvereniging Sayonara, geeft in tegenstelling tot 
eerdere berichten toch een voorstelling van de klucht ‘Hotel Boslucht’ in de Rietschoot.  Wegens onvoor-
ziene omstandigheden zag het bestuur van de theatergroep zich genoodzaakt de aangekondigde en ge-
plande uitvoering van ‘Hotel Boslucht’ op 2 april in wijkcentrum ‘Mare Nostrum’ geen doorgang te laten 
vinden. Onmiddellijk is er gezocht naar een alternatieve datum en locatie binnen een redelijke termijn. 
Die werd gevonden in De Rietschoot in Koedijk op zondagmiddag 29 mei.

theateRgRoep 072
Theatergroep 072 is voortgekomen uit de toneelver-
eniging Sayonara. Omdat regisseur en tekstschrijver 
Edwin Woons ook tekent voor de voorstellingen van 
het Wijktheater Meer! waar acteurs, muzikanten, 
danseressen en muzikanten van buiten het toneel-
gezelschap aan meedoen, is gekozen voor de nieuwe 
naam Theatergroep 072. Woons: ‘Een naam die veel 
beter aansluit op de ambities van de toneelgroep en 
het wijktheater.’

“thuIsWedstRIjd”
De klucht ‘Hotel Boslucht’ is, net als vrijwel alle andere 
stukken die het gezelschap sinds de oprichting in 1990 
speelt, speciaal voor de vereniging op maat geschreven 
door Woons. Voorzitter Simone Schmidt: ‘Hoewel we 
het jammer vinden dat de geplande voorstelling begin 
april niet door kon gaan en de spelers er klaar voor 
waren, geeft het ook wel een vertrouwd gevoel dat we 

toch weer een “thuiswedstrijd” spelen in De Rietschoot. 
Het uitstel biedt bovendien de gelegenheid om nog 
een aantal extra weken intensief te oefenen voor een 
geweldige voorstelling van ‘Hotel Boslucht’.’

In het stuk vechten twee zusters op leeftijd ieder op 
hun eigen manier voor het behoud van hun in verval 
geraakte familiehotel. Een bijzondere groep gasten, 
buurtgenoten en andere passanten zorgt voor veel extra 
onrust, hilarische momenten en bizarre ontknoping. 

Zondag 29 meI

‘Hotel Boslucht’ van Theatergroep 072 wordt zon-
dagmiddag 29 mei om 13.30 uur opgevoerd in De 
Rietschoot in Koedijk. Kaarten à 10 euro zijn online 
te bestellen op www.theatergroep072.nl en zo lang de 
voorraad strekt vanaf een uur voor de voorstelling bij 
de ingang van de zaal. 

De moeite waard

Een deel van de cast (foto Jeroen Stalenberg)
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All People City Spa powered by LOOkX
Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

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

All People

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

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

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

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

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars
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handBaL-LuILaktoeRnooI
Na het grote succes van het Mixtoernooi op 5 maart 
jongstleden,  organiseert het handbalbestuur van S.V 
Koedijk nu een Luilaktoernooi. Graag nodigen zij ie-
dereen uit om op 14 mei aanstaande te komen hand-
ballen. Iedereen van 8 tot 88 jaar is welkom om deel 
te nemen aan dit toernooi. Het begint om 7.00 uur 
met een licht ontbijt en om 8.00 uur zal het toernooi 
starten. Graag aanmelden vóór 12 mei via e-mailadres 
handbal@svkoedijk.nl 

gondeLvaaRt: ‘kIjkje In de keuken’
Op 20 augustus is het weer zover: De jaarlijkse Gon-
delvaart van Koedijk. Volgens de insiders een van de 
grootste van Nederland. De vrijwilligers van de gondel-
vaartvereniging willen u meenemen in hun voorberei-
dingen van dit unieke evenement. Na de Gondelvaart 
komen ze bijeen om meteen te kijken wat ging goed 
dit jaar en wat beter kan. Dan zijn er een paar rustige 
maanden waarin ze draaiboeken en veiligheidsplannen 
tegen het licht houden. In het nieuwe jaar gaan ze los. 
Op zoek naar sponsoren, bemanning voor afzetpos-
ten, vrijwilligers voor de tent en de ouderenmiddag, 
contracten afsluiten met de tentverhuurder, het be-
veiligingsbedrijf en de kermisexploitanten, artiesten 
zoeken en uiteraard botenbouwers. Ze proberen om 
veel leuke ideeën uit te werken om het evenement nog 
feestelijker te maken. Kortom veel werk, dus vrijwil-
ligers voor hand- en spandiensten zijn altijd welkom. 

Dit jaar willen ze zich richten op meer amusement op 
de Kanaaldijk om het wachten te veraangenamen en 
de dijk bruisender te maken. Daarvoor zijn al enkele 
leuke suggesties gedaan en die worden nu uitgewerkt. 
Hier hoort u binnenkort meer over. Nu zomaar een 
paar vragen over de organisatie van de Gondelvaart. 
1. Wat was het oprichtingsjaar van de Gondelvaart?
2. Wat kost het organiseren van een Gondelvaart?
3. Hoeveel gram papierwerk aan veiligheidsplan-

nen, bijlages en draaiboeken heeft de Gon-
delvaart vorig jaar bij de gemeente Alkmaar 
ingeleverd?

4. Hoeveel bezoekers komen er, naar schatting van 
de politie, de Gondelvaart bekijken? Dit is inclu-
sief betalende en niet-betalende bezoekers. 

De antwoorden kunt u vinden op de website www.
gondelvaartkoedijk.nl. Enthousiast geworden om te 
helpen? E-mail naar contact@gondelvaartkoedijk.nl of 
bel na 17.00 uur met 0627244725

Hartverwarmend was de enorme 
belangstelling tijdens het afscheid 
van 

JOOP
Dat er zoveel dorpsgenoten zijn 
geweest, bewijst dat ons kleine 
dorp op zulke momenten groot 
is in saamhorigheid!

Ontzettend bedankt!
Gre Masteling
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen

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

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

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

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

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling
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eeRste edItIe dIjkLoop gRoot suCCes
Het kon zondag 10 april allemaal niet beter tijdens de 
eerste editie van de Dijkloop. De zon scheen volop, er 
waaide een verkoelend licht briesje en er waren vooral 
veel, heel veel blijde en enthousiaste deelnemers. Nou 
waren de voortekenen al goed, want ruim voor de slui-
tingstermijn van inschrijven bleken alle vier de afstan-
den al vol geboekt. En dus zag het publiek bij De Riet-
schoot als eerste de jongste lopertjes voor hun Kidsrun 
van 650 meter blij vertrekken, waarna de iets grotere 
kinderen net zo opgewekt van start gingen voor hun 
1200 meter. 

Vervolgens was het de beurt aan de grote mensen 
om hun beste beentje voor te zetten. Een prachtig 
gezicht, al die getrainde en minder getrainde hard-
lopers over de dijk te zien rennen of joggen. Terwijl 
de fans op het terras bij de Rietschoot heerlijk in 
het zonnetje op hun manier met een kop koffie ge-
noten van de Dijkloop. En de enthousiaste wijze 
waarop ze bij de finish werden toegejuicht. Al met 
al een geslaagd sportief evenement waar we met trots 
op terug kunnen kijken en wat mij betreft een te-
rugkerende traditie wordt. En bij mooi weer ben ik 
zeker weer van de partij. Op het terras van De Riet-
schoot. De uitslagen vindt u op de volgende pagina.  
(Tekst Rien Berends, foto’s Hans Petit)

De moeite waard
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Sport en Spel voor mensen 
met een verstandelijke beperking

Mogelijk gemaakt door het I.O.B.
Dankzij haar professionele medewerkers wordt 
er een gezellige avond van gemaakt.
info@iob.nu www.iob.nu 06-246 067 
b.g.g  06-436 769 09

Samen sporten
Voor mensen met een verstandelijke beperking 
die onder begeleiding willen sporten en een 
gezellige avond willen hebben. 

Wanneer en waar
Per 02-05-2016 iedere maandagavond van 
19.00 uur tot 20.00 uur in De Rietschoot
Saskerstraat 22 1831 CR Koedijk

Proe�es
Bij het inleveren van deze advertentie kun je 
gezellig een keer meedoen. Graag even vooraf 
laten weten i.v.m. aantal begeleiders

Individuele Ondersteunende Begeleiding voor kinderen 
en volwassenen met een verstandelijke beperking.
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uItsLagen dIjkLoop

het aLkmaaRs stRaatoRkest – “geknIpt vooR u”
Een keer per jaar komt het Alkmaars Straatorkest naar 
De Rietschoot met een muziekverhaalprogramma, 
waarin ze al hun nieuwe liederen hebben verwerkt. 
Hun muziek gaat over allerlei zaken waar ze zich door 
geraakt voelen  en waar de mensen zich mee bezig 
houden in deze woelige tijd. De ruim 20 leden van 
het “ASO” zingen uit volle borst en begeleiden zichzelf 
daarbij ook instrumentaal. Alle teksten en muziek zijn 
door henzelf gemaakt.

“Geknipt voor U” speelt zich ergens in Alkmaar af. 
Een nieuwtje op Facebook gaat als een lopend vuurtje 
rond en zo komen allemaal personen hierop af. Maar 
ja, je zal dan de laatste maar zijn en achterin de rij 

moeten aansluiten. Dat overkomt de hoofdpersoon in 
deze voorstelling en dat geeft haar voldoende tijd om 
een hele avond te mijmeren over van alles wat er hier 
en nu gebeurt. Dat kan dicht bij huis zijn over hele 
kleine wensen of ergernissen of het nieuws uit verre 
landen dat ons wordt voorgeschoteld. Er komt van 
alles langs: Een dikke proleet, de blauwe envelop, de 
nieuwe zorgrobot, de presentatrice van heel Holland 
bakt.  Maar één ding is zeker: “Het is van belang dat je 
er bent” bij “Geknipt voor U”. Een voorstelling waar 
veel valt te lachten en te leren, te overpeinzen of in de 
huid van een ander te kruipen. Zaterdag 21 mei in De 
Rietschoot – aanvang 20.30 uur – entree € 7,50

De moeite waard

650 meter 1,2 kilometer 5 kilometer 10 kilometer

Meisjes Dames

1.Jet Kok 1. Jane Bruin 1. Yvonne Doelman 1. Karin Box

2.Rosalie ten Bruggencate   2. Lisanne Wijkhuisen 2 Marijke Metzelaar 2. Chantal vd Wal

3. .Kate Bruin 3. Morgan Beemsterboer 3. Maura vd Molen 3. Anja Kroon

Jongens Heren

1. Kris Cingel 1. Finn Zandbergen 1. Michael Emmerik 1. Walter Klanker

2. Joel Vreeker 2. Max Koopman 2. Stephen Otten 2. Remco Bruin

3. Teun Conjong 3. Mike Bruin 3. Jelle Evertsen 3. Sidney Kobe



18

Ondernemer van de maand
Tim Duin: ‘Zwitsers kerkje kwam ons zomaar aanwaaien’

uItvaaRtveRZoRgIng duIn
Door Rien Berends/foto’s aangeleverd

‘Al heel lang verzorgen wij uitvaarten in Koedijk. In opdracht van de De Laatste Eer of voor bewoners in 
Alkmaar-Noord. Die kunnen bij een overlijden gebruik maken van onze Aula Noord, het Zwitserse kerkje 
aan het Daalmeerpad.’

Tim Duin geeft als derde generatie leiding aan het fa-
miliebedrijf Uitvaartverzorging Duin in Alk-
maar. Al op heel jonge leeftijd was het 
duidelijk dat de 42-jarige, geboren en 
getogen, Alkmaarder in de voetspo-
ren van zijn opa en vader zou treden. 
‘In een verslag van de kleuterschool 
stond dat ik de blokken uit de kar 
haalde en er een pop inlegde. Ver-
volgens moesten vier kinderen, twee 
aan twee, naast de kar met mij meel-
open die ik voort 
trok. Dat had ik 
gezien van mijn 
grootvader.’

BeRoep met afstand

Het werken met overledenen is een vak apart, zo legt 
Tim Duin uit. ‘Het kwam vroeger vaker voor 

dat dit werk door volgende generaties werd 
voortgezet. Het beheerste in principe volledig 
een gezinsleven. Toen er nog geen mobiele 
telefoons waren, ging mijn vader nooit mee 
naar het strand of een dagje uit. Hij moest 
altijd beschikbaar zijn. We hadden als eerste 
zo’n apparaat dat je in de auto mee kon ne-

men. Als de enorme antenne was uitgescho-
ven en goed gericht dan was mijn vader via 
zo’n draagbare telefoon in een straal van 15 

kilometer rond het kantoor bereikbaar. 
Kon hij alsnog een stukje van huis. 

Zoals gezegd, alles bij ons thuis 
draaide om de dood. Wij 
wisten niet beter, maar het is 
wel degelijk een beroep met 
enige afstand.’

BasIs

Als begin twintiger ging Tim 
Duin werken in de kleding-
zaak The Sting. ‘Ik wilde een 
jaartje of tien me lekker kun-
nen uitleven om daarna in de 
uitvaart aan de slag te gaan. Dat 
liep inderdaad iets anders. Ik 
was nog maar net 21 toen er een 

werkplek vrijkwam in ons bedrijf 
en mijn vader vroeg of ik interesse 

had. Anders was hij op zoek gegaan 
naar een ander.’ Tim verruilde de 

mode voor de uitvaart en ging aan de 
slag. ‘En bij het begin dus. 
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Ondernemer van de maand

aan de BasIs. 
Ik ging de overlijdensdocumenten halen en brengen bij 
artsen en het gemeentehuis voor aangiftes. Regelde de 
proefdrukken voor de rouwbrieven bij de Duinstreek 
in Bergen en zorgde dat die foutloos gedrukt werden. 

‘Vanaf mijn vier en twintigste mocht ik zelf 
alles gaan regelen, dus vanaf het eerste mo-
ment na overlijden tot en met de uitvaart, 
crematie of begrafenis. In feite ben je dan 
de regisseur van beging tot einde.’

Na verloop van tijd ging ik mee om de overledenen 
op te halen, uit huis, ziekenhuis of verzorgingste-
huis. Hielp bij de verzorging, het in de kist leggen, 
op baren, condoleances, avondwakes, begrafenissen en 
cremeren. Ik ging met anderen mee en hielp bij het 
uitvoeren van de taken. Vanaf mijn vier en twintigste 
mocht ik zelf alles gaan regelen, dus vanaf het eerste 
moment na overlijden tot en met de uitvaart, crematie 
of begrafenis. In feite ben je dan de regisseur van be-
ging tot einde.’

de Laatste eeR

Uitvaartonderneming Duin onderhield al lang goede 
contacten met De Laatste Eer in Koedijk. ‘De toen-
malige voorzitter Lies Smit trad in haar tijd ook op als 
uitvaarleider. Al zij verhinderd was, dan namen wij het 
over. Er werd toen nog gebruik gemaakt van het rouw-
centrum in het bejaardentehuis Zonnehof en van de 
boerderijkerk Onze Lieve Vrouwe Nood Gods aan de 
Kanaaldijk. Die kerk is afgebrand waardoor wij onze 
spullen en locatie kwijt raakten. Toen ook het bejaar-
dentehuis plaats moest maken voor het huidige woon-
complex hadden wij en De Laatste Eer geen geschikte 
ruime meer voor condoleances en uitvaartplechtighe-
den. Tot Maakelaardij Van der Borden ons het Zwit-
serse kerkje in 2003 te koop aanbood. De Nederlands 
Hervormde gemeente wilde het verkopen en wij waren 
op zoek naar een geschikte ruimte. Het kwam ons dus 
gewoon aanwaaien. Gemiddeld wordt het tien keer 
per jaar gebruikt voor een uitvaart. Uiteraard voor de 
geboren en getogen Koedijkers die vaak in hun eigen 
boerderijen voldoende ruimte hebben om overledenen 
op te baren. 

Van links naar rechts uitvaartleiders Martijn Buitenhuis, Tim Duin, Frans Agricola
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Zorgeloos Schiphol Vervoer

Waarom Taxi Tervoort Alkmaar?

Taxi’s en taxibusjes tot 8 personen.

Nette en verzorgde voertuigen.

Kinderstoeltjes en extra adressen mogelijk.

Betaling vooraf, contant of per PIN.

Eenvoudig online reserveren.

Uw eigen privé taxi tegen de scherpste prijs.

AT T
Schiphol taxi

al vanaf

Professioneel taxivervoer, groepsvervoer 
Schipholtaxi en meer...

U kiest toch ook voor perfect geregeld Schipholvervoer?

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

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

per voertuig

€ 50,00

TAXI TERVOORT ALKMAAR

072-220 1393

AT T
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En het is ook geschikt voor de inwoners van Alkmaar 
Noord die niet naar het centrum willen voor een con-
doleance. Het is een sfeervol plekje waar ongeveer 
veertig mensen kunnen zitten. Er kunnen toespraken 
worden gehouden en er kan muziek worden gespeeld.’

‘En dat veel mensen moeite hebben met het 
feit dat het een donker, afgesloten gebouw 
achter een gesloten hekwerk is met weinig 
aantrekkingskracht snap ik ook.’

vandaLIsme

Dat het voor veel Koedijkers een bijzondere plek is, 
weet Tim Duin uit eigen ervaring. ‘En dat veel men-
sen moeite hebben met het feit dat het een donker, 
afgesloten gebouw achter een gesloten hekwerk is met 
weinig aantrekkingskracht snap ik ook. Ik zet ook veel 
liever de luiken open en had het allemaal wat toegan-
kelijker gezien. De eerste jaren waas dat ook zo. Met 
als resultaat dat elk weekend de nodige raampjes waren 
ingegooid, er fietsen tegen het gebouw waren gekwakt, 
van alles op het hout was geschilderd en het stonk naar 
de urine. Vanwege al dat vandalisme en de hoge kosten 

moesten we maatregelen nemen. Tot onze grote spijt. 
En nog steeds gaat het niet altijd goed. In het bord aan 
de achterkant van het gebouw zit een enorm gat. Hoe 
dat er in is gekomen, zou ik niet weten. Binnenkort 
wordt dat weer hersteld.’

InteRessant

Verrast en vol belangstelling luistert Tim Duin naar 
het verhaal over de geschiedenis van de Hervormde 
Kerk in Koedijk, de sloop en de komst van het Zwit-
serse Kerkje. Dat in december 1995 de laatste kerk-
dienst er is gehouden en hoe het gebouw nog steeds de 
gemoederen in het dorp bezig houdt. ‘Heel interessant 
allemaal. Ik begrijp dat na de realisering van de molen 
er ook weer een wens is bij velen om een echte kerkto-
ren te kunnen zien. En dat er velen zullen zijn die meer 
toegankelijkheid het kerkje toejuichen. 

‘Mijn eerste advies is om contact te zoeken 
met de gemeente, want de grond waar de 
klokkentoren op staat is van Alkmaar.’ 

Ik vind het ontwerp zoals dat in de Coedijcker Ban 
staat afgebeeld met een voorgevel in de stijl van vroe-
ger als een soort toegangspoort erg inspirerend. In elk 
geval de moeite waard om nader te onderzoeken. Daar 
wil ik graag aan meewerken. 

Mijn eerste advies is om contact te zoeken met de ge-
meente, want de grond waar de klokkentoren op staat 
is van Alkmaar. En het lijkt me goed om samen met 
alle belangstellenden en degenen die bij de realisatie 
een rol van betekenis kunnen spelen eens bij elkaar te 
komen. Om de haalbaarheid van de plannen te peilen. 
Dat zou dan in het kerkje kunnen. De meest voor de 
hand liggende locatie.’

Ondernemer van de maand

Ik vind het ontwerp erg inspirerend



22

In de maand mei serveren wij een heerlijk 
3 gangen keuze menu voor €25,-

Krokante gamba’s met frisse salade en pepermayonaise 
of

Rosbief carpaccio met truffelmayonaise

********
Op de huid gebakken zeebaars
met puree en seizoensgroenten

of
Asperges flamande met puree, ham 

gekookt ei en geklaarde boter

******
Chocolade soufflé met vanillesaus

of
Koffie met gebak naar keuze 

Kanaaldijk 236 | Koedijk | Tel. 072 - 56 13 947 | www.molenschuur.nl

Genieten van lekker eten, 
drinken en meer in een
ongedwongen sfeer. 
Dat is De Molenschuur. 
Gelegen op een unieke 
locatie, pal naast de prachtige 
molen De Gouden Engel. 

• pedicure behandelingen
• deelbehandelingen
• benen harsen

 
 
 
 

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

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

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

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

Bel voor een afspraak, u bent van harte welkom!

Marieke Honout-Oudmaijer

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



23

openIngstIjden de RIetsChoot

Maandag 08:30 – 00:00 uur
Dinsdag 08:30 – 00:00 uur
Woensdag 08:30 – 00:00 uur
Donderdag 08:30 – 00:00 uur
Vrijdag  08:30 – 00:00 uur
Zaterdag  Op basis van verhuur
Zondag   Op basis van verhuur
De volgende dagen zijn we in de maand mei gesloten. 
Woensdag 5 mei Hemelvaart,  Zondag 15 mei en maan-
dag 16 mei Pinksteren

samen eten

Voor €7,50 kunt u de tweede dinsdag en vierde dins-
dag in de maand genieten van een overheerlijk drie-
gangenmenu. In mei kunt u samen met uw familie, 
vrienden of buurtgenoten komen eten op 10 en 24 
mei. Het diner begint om 18:00 uur. Het is belangrijk 
dat u zich van te voren aanmeldt, zodat De Rietschoot 
voldoende ingrediënten kan inkopen. Aanmelden kan 
bij de bar bij één van de medewerkers, via telefoon 
072-5615595 of via e-mailadres info@rietschoot.nl

kLusCafé

Iedere maand kunt u op de tweede zaterdag (14 mei) 
van de maand, tussen 14:00 – 16:00 uur, terecht bij 
handige buurtgenoten in het kluscafé van De Riet-
schoot. U kunt hulp krijgen bij het herstellen van kle-
ding, het repareren van apparaten, fietsen, computers 
… Heeft u moeite met het gebruik van uw tablet, of 
heeft u vragen over het gebruik van social media, ook 
dan kunt u terecht bij één van de deskundigen.

dIsCo

Elke maand, op de laatste zaterdag, 28 mei, is er een 
discoavond. De disco is gestart als disco voor mensen 
met een beperking maar iedereen is welkom! Deze dis-
coavond is er een optreden van The Witches samen 
met DJ Davidoff. Om 19:00 uur is de zaal open en om 
11:00 uur is de afsluiting. De toegangsprijs bedraagt 
€2,50, met gratis toegang voor begeleiders. 

Achter De Rietschoot is de eindhalte van de buslijnen 
2, 3 en 4. Voor meer informatie kijk op de website: 
www.rietschoot.nl of kijk op https://www.facebook.
com/rietschoot.

optReden van het aLkmaaRs stRaatoRkest 
De voorstelling op zaterdag 21 mei 2016 begint om 
20.30 uur  Kaarten kosten € 7,50 en zijn te bestellen 
via mail suleikavanholland@gmail.com  (zie blzd 19).

optReden theateRgRoep 072
‘Hotel Boslucht’ van Theatergroep 072 wordt zon-
dagmiddag 29 mei om 13.30 uur opgevoerd in De 
Rietschoot in Koedijk. Kaarten à 10 euro zijn online 
te bestellen op www.theatergroep072.nl en zo lang de 
voorraad strekt vanaf een uur voor de voorstelling bij 
de ingang van de zaal.  (Zie bladzijde 11)

WIst u dat ...
Er in de Rietschoot veel Verenigingen actief zijn zoals 
Badminton, Voetbal, Biljart, Muziek, zang, Gymnas-
tiek en Internationaal Dansen, Pilates, Conditietrai-
ning, Judo, Klaverjassen en Schaken? Bij de Rietschoot 
kunt u ook verschillende zalen huren, voor een (per-
soneels)feest, een bruiloft, een vergadering, een cur-
sus, congres of toernooi. De deskundige medewerkers 
van de Rietschoot zorgen ervoor dat u en uw gasten 
zich meteen thuis voelen. Kom eens langs en overtuig 
uzelf van de talloze mogelijkheden die De Rietschoot 
u biedt. Voor meer informatie neemt u contact op met 
de Rietschoot via 072-5615595 of info@rietschoot.nl.

1 mei klaverjassen
10 mei Samen eten
14 mei Kluscafe
21 mei Optreden Alkmaar straatorkest
22 mei klaverjassen
23 mei inloopavond Woonwaard 18:00 -21:00
24 mei Samen eten
28 mei Disco met optreden van The Witches
29 mei Optreden theatergroep 072: Hotel Boslucht
30 mei Voorlichtingsavond Partners in Verloskunde

Agenda De Rietschoot
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Er is de afgelopen tijd al veel bereikt
op Zoek naaR enthousIaste vRIjWILLIgeRs
Door Marga Riekwel/fotografie Hans Petit

Wil jij je ook inzetten voor de wijk Koedijk/Daalmeer, samen met andere enthousiaste vrijwilligers?Bewo-
nersonderneming De Rietschoot is namelijk op zoek naar vrijwilligers die de bewonersonderneming een 
warm hart toedragen en die mee willen helpen.

Wat doet een BeWoneRsondeRnemIng? 
Een bewonersonderneming is een wijk- en buurtge-
richte organisatie, door bewoners gestuurd, die zich 
richt op de instandhouding en verbetering van het 
sociale klimaat en de economie van de buurt of wijk. 
De Rietschoot doet dat aan de hand van vijf uitgangs-
punten.

vIjf uItgangspunten

Er wordt gewerkt vanuit 5 gekozen programma’s:
1. Jeugd (jongeren krijgen de kans om goed, 

gezond en veilig op te groeien en zich positief te 
ontwikkelen) 

2. Welzijn en zorg in de buurt (dichter bij huis, 
zorg voor elkaar en goede, toegankelijke voorzie-
ningen voor iedereen) 

3. Sport (sport en bewegen om in alle opzichten fit 
te blijven) 

4. Kunst en cultuur (kunst en cultuur laten zien 
wie we zijn en dragen bij aan onze persoonlijke 
ontwikkeling) 

5. Creativiteit, recreatie en natuur (iedereen is 

Bewonersonderneming De Rietschoot

De zomerspelen: 2015 veel kinderen genoten van  de spelletjes ... voor herhaling vatbaar..
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creatief, we brengen graag onze tijd door in de 
natuur en dragen zorg voor een beter milieu) 

Wat Is eR aL BeReIkt?
• Al enige jaren is Youth for Christ actief met 2 

huiskamerprojecten in De Rietschoot (The Mall). 
De relaties die de afgelopen jaren zijn opge-
bouwd met jongeren in Koedijk worden nu al 2 
jaar succesvol voortgezet onder verantwoording 
van bewonersonderneming De Rietschoot. 

• Het uitgeven van de Coedijcker Ban, het maand-
blad voor Koedijk.

• Samenwerking met Artiance.
• Het stimuleren van de gehandicaptensport door 

de samenwerking aan te gaan met IOB (indivi-
duele ondersteuning en begeleiding).

• De Sinterklaasintocht, waarvan 500 kinderen 
hebben genoten.

• Het film kijken op een groot scherm, waarbij 100 
kinderen hebben mogen genieten van “De 
Minions”. 

• De Zomerspelen, toen binnen één dag een hele 
zeskamp is georganiseerd. Ca. 130 kinderen 
kregen de mogelijkheid om zich de hele dag te 
vermaken op verschillende springkussens en met 
allerlei leuke spellen. In 2016 krijgt dit een ver-
volg en zal het worden georganiseerd in samen-
werking met de JOL, wederom in de feestweek 
van de Gondelvaart.

• De kunstroute en een eenakterfestival georgani-
seerd door Maarten Boerebach.

• Kluscafé Koedijk, het klusteam staat klaar om 
mensen te helpen bij het repareren van kapotte 

spullen, die zo weer een nieuw leven krijgen.  
• Disco voor mensen met en zonder beperking. 

Maandelijks, op de laatste zaterdag, is er een dis-
coavond. DJ Davidoff zorgt voor sfeer en goede 
muziek waar heerlijk op gedanst kan worden.

• De Herfstvakantiespelen, die gelijk een enorm 
succes werden door de 100 kinderen die er op af 
kwamen. Daarom hebben we besloten om dat 
elke vakantie terug te laten komen.

• NL Doet heeft ervoor gezorgd heeft dat het terras 
een stuk mooier en uitnodigender is geworden.

• De Samenwerking met Alkmaar Sport, waar-
door de sociaal-cultureel werker Frank Smit de 
mogelijkheid krijgt om als Buurtsportcoach het 
sporten in onze wijk te stimuleren.

• De Samenwerking tussen De Rietschoot en Alk-
maarEnergie. Op 6 februari jl., tijdens een druk 
bezochte energiebeurs, hield André Kuipers 
voor een tot op de laatste stoel gevulde zaal een 
boeiende lezing.

• De Gondelvaartwerkgroep van de Rietschoot. Voor 
de 4e keer op rij wordt er dit jaar meegedaan 
door een groep enthousiaste vrijwilligers.

• De Dijkloop, die voor het eerst wordt gehouden 
in Koedijk, was binnen 22 uur helemaal uitver-
kocht.

• Het vernieuwen van de toneelzaal met tal van pro-
fessionele mogelijkheden voor licht en geluid., 
het aanpassen van de hal.

Bewonersonderneming De Rietschoot

In 2013 de eerste keer meedoen met de Gondelvaart!

Scilderij Suze Gerritsen, deelnemer kunstroute
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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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• Gezellig Samen Eten voor € 7,50 op elke tweede 
en vierde dinsdag van de maand met een heerlijk 
driegangenmenu. Vanaf 18.00 uur.

pLannen

• De Peutergym, waarmee we in mei zullen starten. 
• Het opstarten van Wandelvoetbal voor senioren
• Samenwerking tussen de Hofstaete en de Riet-

schoot om het activiteitenaanbod voor senioren 
voor de Hofstaete te behouden.

BeWoneRsondeRnemIng de RIetsChoot Zoekt

• Gastvrouwen en gastheren: Mensen die overdag 
in De Rietschoot bezoekers ontvangen, een kopje 
koffie inschenken en dergelijke. 

• Beheerder apparatuur: Voor De Rietschoot is in 
de loop der tijd veel apparatuur aangeschaft om 
te kunnen voldoen aan de wensen van de klan-
ten. Voor deze apparaten, niet alleen computers 
met toebehoren, maar ook licht- en geluidsap-
paratuur, dienen goede gebruiksaanwijzingen te 
worden geschreven. Ook dient er iemand te zijn 
die eventuele storingen kan oplossen.

• Bestuursleden: De vacature die is ontstaan door 
het vertrek van de voorzitter, Hans Petit, is nog 
niet vervuld. 

• Ook de bestuurstaak personeelszaken blijft op dit 
moment liggen, wat ook geldt voor het coördi-
neren van vrijwilligerswerk en het begeleiden van 
vrijwilligers. Voor al deze bestuursfuncties wordt 
gezocht naar enthousiaste, ambitieuze vrijwilli-
gers.

• Coördinator Kunst en Cultuur en een Co-
ordinator Creativiteit, Recreatie en Natuur: 
Vrijwilligers die in nauwe samenwerking met 
de sociaal-cultureel werker van De Rietschoot 
activiteiten op deze gebieden organiseren.

Wat Is het doeL

Een organisatie die langzaam maar zeker verandert 
van, oneerbiedig gezegd, een zalenverhuurbedrijf naar 
een onderneming die wordt geleid door de bewoners 
van Koedijk en omgeving. Een flinke uitdaging, maar 
die er uiteindelijk voor kan zorgen dat De Rietschoot 
nog flink wat jaren kan blijven bestaan. Zonder vrijwil-
ligers zal het niet lukken een bewonersonderneming te 
vormen en is de toekomst van De Rietschoot hoogst 
onzeker. De bewonersonderneming zoekt mensen die 
mee willen helpen De Rietschoot om te vormen en 
er nog meer de huiskamer van Koedijk van te maken.

Voor alle nieuwe vrijwilligers krijgen een goede bege-
leiding en na een inwerkperiode worden ze deel van 
de groep enthousiaste mensen die allerlei activiteiten 
organiseert vanuit de bewonersonderneming De Riet-
schoot. 

enthousIast en WIL je meeR Weten? 
Bel of e-mail ons.  072-5615595 info@rietschoot.nl

de mInI-RIetsChoot-BIeB
Wist u al dat in De Rietschoot een grote kast staat vol 

met boeken? In de kast staan boeken die iedereen gra-
tis mag lenen of omruilen tegen een ander boek. Als er 
door veel mensen geruild wordt, zal het aanbod steeds 
verrassend anders zijn en blijft de kast lekker gevuld.

De mini-Rietschoot-bieb vindt u bij de garderobe in 
de hal en is er voor iedereen. Ga eens kijken of er nog 
interessante boeken tussen zitten. Voel je vrij om te 
lenen, te lezen, of te ruilen. Of doneer uw eigen over-
tollige boeken, zodat anderen er ook nog van kunnen 
genieten. Doe mee en lees!

Bewonersonderneming

Kluscafé succes dankzij enthousiaste vrijwilligers
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Vijftigste dag na Pasen

pInksteRen 
Door Hans Faddegon

De naam van het pinksterfeest is een verbastering van een Grieks woord dat vijftig betekent. Het wijst 
op de vijftigste dag na Pasen. Klassiek Grieks is de taal van het Bijbelse Nieuwe Testament en klassiek 
Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. In deze talen zijn de woorden en de letters verbonden met 
symbolische getallen. Dat is niet algemeen bekend.

Zo is het getal vijftig verbonden met het Hebreeuwse 
woord dat vis betekent. Een vis zwemt altijd in het 
water. En de vis wordt er natuurlijk ook vaak uit ge-
vist. In deze Bijbelverhalen is de vis het (symbolische) 
beeld van de mens en het water het beeld van de tijd 
waarin de mens op weg gaat naar een doel. Tijdens die 
weg is het mogelijk dat de mens uit het water, dus uit 
de tijd, gevist wordt. Daar wordt in de eerste plaats 
mee bedoeld dat de mens de bedoeling van het leven 
ontdekt. En uiteindelijk vertrekt de mens ook werke-

lijk uit de tijd. Hij vertrekt uit deze wereld en arriveert 
in een nieuwe wereld. Dat kennen wij als sterven of 
geboren worden. 

Er wordt verteld dat het sterven en geboren worden 
twee gelijkwaardige gebeurtenissen zijn. Het sterven 
wijst op het vertrek uit de ene wereld en de geboorte 
wijst op de aankomst in een andere wereld. Het ver-
schil tussen sterven en geboorte hangt alleen af vanuit 
welke wereld het waargenomen wordt.

Cultuur

Vis, het (symbolisch) beeld van de mens en het water
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Met deze kennis zal het u nu niet meer verbazen dat er 
in het Nieuwe Testament diverse verhalen staan over 
vissen en vissers.

LevensvRaag

In de oude kerkelijke traditie draagt de priester een 
bijzonder hoofdbedekking. Als we op de televisie een 
programma over de Paus en het Vaticaan aantreffen, 
herkennen we met een beetje fantasie gemakkelijk dat 
het hoofddeksel van de priester de vorm heeft van de 
kop van een vis die met open bek naar boven kijkt. Nu 
begrijpen we dat deze vis het beeld van ons weergeeft, 
terwijl we op weg zijn naar het levensdoel.

De verhalen wijzen er op dat de priester een beeld geeft 
van ons zoeken naar een antwoord op de levensvraag. 
De priester is de afbeelding van ons aanvoelen dat alles 
hier slechts tijdelijk is. Zodat we, bewust of onbewust, 
steeds op zoek gaan.

De priester draagt ook een staf in zijn hand. Het is een 
staf met een fraaie bovenkant. Deze staf symboliseert 
de combinatie van de Boom des Levens tezamen met 
de Boom van Kennis van het goede en kwade. Beide 
bomen vormen een eenheid. Want de Boom des Le-
vens is het symbool van de onzichtbare hemelse ach-
tergrond van ons bestaan, terwijl de Boom van Kennis 
het beeld is van de aardse kant van het leven, zoals wij 
het hier beleven. deze beide bomen symboliseren de 
ontwikkeling van het leven. 

Vaak zijn er ook blaadjes aan de bovenkant van de staf 
te zien. Deze blaadjes zijn de beelden van het hoogste 
punt van het groeien naar boven, het opstijgen naar 
de hemel.

thoRa

Op de pinksterdag, de vijftigste dag na Pasen, komt 
onze levensweg uiteindelijk bij het doel aan. We wor-
den symbolisch uit het leven gevist. Tussen Pasen en 
Pinksteren zijn ondertussen negenenveertig dagen 
voorbij gegaan. Het getal negenenveertig is het resul-
taat van het vermenigvuldigen van zeven keer zeven. 
Het getal zeven symboliseert het heden, het moment: 
nú. De vermenigvuldiging met zeven, dus met zich-
zelf, is het symbolische beeld van alle gebeurtenissen 
die tijdens het leven moeten plaatsvinden. Zeven keer 

zeven wijst op deze manier op de ontwikkeling en de 
voltooiing van het leven. Denk hierbij ook aan de bei-
de bomen. Het doel wordt bereikt op de vijftigste dag, 
de pinksterdag. Tijdens Pinksteren kan de betekenis 
van het leven duidelijk worden. In het verhaal heet 
het: ‘De Thora wordt op de berg Sinaï geopenbaard’. 
De naam Thora is de oorspronkelijke naam van de 
Bijbel. Thora betekent: leren. Daar wordt niet mee 
bedoeld dat we dan de een of andere cursus zouden 
moeten volgen. Het betekent dat we bewust kunnen 
gaan nadenken over de zin het leven. Het Hebreeuwse 
woord voor berg betekent, net als ons eigen Neder-
landse woord voor berg, verbergen. Daar wordt mee 
bedoeld dat er een verborgen geheim in het leven aan-
wezig is. Het levensdoel. De naam van de berg, Sinaï, 
wijst op de toekomst, de hemel. De plaats waar we de 
oplossing uiteindelijk vinden.

Pinksteren kan het levensdoel duidelijk maken. Dan 
kunnen we het aardse bestaan wat relativeren. Dat wil 
zeggen dat we niet meer zo eenzijdig aards gebonden 
hoeven te zijn. Dat is een geschenk. Een blijde bood-
schap!

Cultuur

.... Hoofddeksel met de vorm van de kop van een vis



32

Voor al uw verspreidingen: reclame, kranten,
postbezorging, pakketten en overige post

Snelle en professionele 
bezorging staan
bij ons voorop

Wij staan 24 uur 
per dag 
voor u klaar

Voor verdere informatie 
kunt u bellen naar:
072-5121636
06-36364667
06-36364890

GigaTrans Kamerlingh Onnesstraat 17-19 1821 BP Alkmaar



33

Ik kan u verzekeren het hoorapparaat werkt!
BaaIWuRp en hooRappaRaat
Door Jacob de Maijer (Inventarisatie commissie)

BaaIWuRp

Een paar maanden geleden schreef ik in deze rubriek 
een artikel over een togelhaak en een klauw. Bijzon-
der voor mij is dat ik door Klaas Bos, collega van de 
inventarisatiecommissie, te weten ben gekomen hoe 
de ring die de gereedschappen op de steel vast houdt 
heet. Waarschijnlijk in het West-Fries “Baaiwurp” en 
vertaalt naar het Nederlands denk ik ‘bijworp’. Klaas 
Bos kan dit weten want zijn ooms van de Smederij 
Bos verkochten deze dingen. U vindt ze bij ons in het 
museum op alle verbindingen van gereedschap. Aan 
de steel waarop kracht wordt gezet. Denk daarbij aan 
de wieder, de zeis, de kantafslaander, de togelhaak, de 
klauw en ook de zicht. Niet de schoffel niet. Daar gaat 
namelijk alleen om duwkracht en geen trekkracht

hooRappaRaat

Alweer een tijd staat een voorwerp in een kast in het 
museum, waar we weinig aandacht aan hebben besteed. 
Ik denk eigenlijk omdat we niet wisten wat het was. 
Nu wil het toeval dat Klaas Bos bij de audicien op 
bezoek was. Daar draaide een filmpje in de wachtka-
mer over de oplossingen voor gehoorverlies in vroeger 
tijden. In dat filmpje kwam ook ons voorwerp langs. 
Nota bene precies dezelfde. Om u een indruk van het 
formaat te geven hebben we de duimstok er maar even 
bij gehouden bij het maken van de foto. 

Ik heb hem uit geprobeerd, mijn vol elektronisch 
hoorapparaat uit gedaan en deze er in. Eerst even 
schoon gemaakt uiteraard. Nou, ik kan u vertellen het 
gehoorapparaat werkt. Maar ik hou het toch maar bij 
de elektronica.

Historische Vereniging
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Even voorstellen ....
BeRt ButteR vooRZItteR hIstoRIsChe veRenIgIng

Ron Westhof, fotografie Henk Veenstra

Op de museum zolder van de vereniging heb ik een gesprek met Bert Butter. Sinds de laatste jaarvergade-
ring van jl. 14 maart is Bert aangesteld als de tijdelijke voorzitter van de historische vereniging Koedijk.

Geboren en getogen Koedijker, van oorsprong tuinder 
tot aan de ruilverkaveling van 1968. Het bedrijf van va-
der en zoon Butter werd door de aanleg van het nieuwe 
kanaal naar het recreatie gebied Het Geestmerambacht 
in tweeën gesplitst. In de verkavelde polder moest er 
een nieuwe start met bijkomende investeringen ge-
maakt worden en dat was een aanleiding om met het 
tuindersbedrijf te stoppen. Er volgde een carrière bij de 
brandweer te Amsterdam en nu is Bert alweer 17 jaar 
een gepensioneerd brandweerman. Na zijn  pensione-
ring is Bert in de genealogie gedoken. Zijn stamboom 
heeft hij compleet tot aan de 17e eeuw, allemaal Koe-
dijkers die voorouders. Naast deze hobby dus ook een 
andere hobby, de historische vereniging Koedijk..

veeL Zaken uIt de smedeRIj van Bos

‘Iedere vrijdag zijn we hier op de museum zolder be-
zig, verteld Bert, er komen nieuwe stukken binnen en 
die worden dan door ons zorgvuldig beschreven . We 
kijken wat er in of uit depot kan, wat er naar de restau-
ratie commissie kan, kortom we zijn gezellig bezig op 
zo’n vrijdag. Er is in de oude maalderij nog een groot 
depot waar veel zaken liggen uit de oude smederij van 
Bos. Deze smederij zat vroeger op de plek waar nu de 
treinenwinkel LGB Grootspoor aan het kanaal is ge-
vestigd. Binnen de vereniging hebben we een aantal 
commissies: Hein Bakker en Martin van Wissen zijn 
van de restauratie commissie, Jacob de Maijer, Klaas 
Bos en ik zijn van de inventarisatie commissie.  

Met hart en ziel

Ons bouwland lag ten noorden van het nieuwe kanaal
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De evenementen die we als vereniging hebben worden 
door Ruud en Christiaan Schouten geregeld. Onder 
andere de lezing avonden in de molenschuur wordt 
door beide heren georganiseerd. Ook dat zij leuke 
avonden met uiteenlopende onderwerpen. Het kan 
gaan over een expeditie naar Jan Mayen in de Poolzee 
of over het Noord Hollands kanaal, de Russische inva-
sie van 1799, hele interessante onderwerpen mag ik wel 
zeggen het gehele jaar door. Het jaar programma voor 
deze avonden staat op onze website.’

ad InteRIm vooRZItteR.
‘Voorzitter ben ik geworden omdat Jac Muis er na 9 
jaar voorzitterschap mee gestopt is en ik  aanbood om 
het voorzitterschap tijdelijk waar te nemen. De positie 
van voorzitter is dus vacant en ik heb voor mijzelf een 
termijn gesteld van twee jaar als voorzitter. Jac heeft 
de zorg voor het verenigingsblad De Gouden Engel 
dat jaarlijks twee maal verschijnt. Hij spit samen met 
Walter Roering Warmolts in oude archieven naar leu-
ke stukjes uit geschiedenis van Koedijk. 

Het is vrij uniek wat wij met elkaar hier hebben neer-
gezet. In de regio zijn wel meer historische verenigen 
maar die hebben niet zo’n prachtige museumruimte 
als wij dat hebben. Het museum zolder naast de molen 
de Gouden Engel is trouwens ook voor mensen die 
minder goed te been zijn goed te bereiken omdat we 
zelfs een stoeltjes lift hebben. Onze museum openings-
tijden zijn gelijk aan de openingstijden van restaurant 
Spijs en IJs. Zomers dus iedere dag open en in de win-
ter gesloten op de maandag en dinsdag.’ 

mILjoen BeLgIsChe vLuChteLIngen.
‘Een bijzonder iets wat we hier op de zolder hebben 
staan is de oude motorfrees van mijn vader. We had-
den toen ongeveer 6 hectare land en dat werd met de 
frees allemaal omgegooid voordat het pootgoed de 
grond in ging. Aardappels, rode en witte bewaar kool 
verbouwden we daar. 

Rond 1900 is het hier pas een landbouwgebied gewor-
den. De vraag naar voedsel steeg dus de weilanden 
werden gescheurd en er kwam akkerbouw. Tijdens de 
1e wereldoorlog, toen er ruim een miljoen Belgische 
vluchtelingen in ons land waren, was er echt een piek 
in de landbouw voor deze contreien . 

Ons bouwland lag ten noorden van het nieuwe kanaal 
dat naar het recreatiegebied Het Geestmerambacht 
werd gegraven. Eind jaren 60 werd er verkaveld en 
daarmee is een heel stuk verdwenen van het rijk der 
duizend eilanden en is de tuinbouw logischer wijs af-
genomen.  In het museum ligt nog veel gereedschap 
wat aan die tijd doet herinneren maar die motorfrees 
vind ik zelf dus een heel bijzonder stuk.’

WaaR BLIjft ‘de jeugd’?
‘Als vereniging hebben we zo’n 345 leden die naar ik 
aan neem de vereniging een warm hart toedragen. Wat 
ik prettig zou vinden en dat is trouwens belangrijk 
voor de continuïteit van de vereniging is het verkrijgen 
van actieve jongere leden. Wij worden met elkaar en 
dan bedoel ik het bestuur toch wat ouder. We zijn ze-
ventig plus inmiddels en een wat jongere aanvulling is 
alleen maar goed in dat opzicht. De komende vijf jaren 
zal er nog weinig veranderen. 

We gaan op dezelfde voet verder en hopen dat we dit 
werk kunnen blijven voortzetten want dit erfgoed 
moet bewaard blijven voor de toekomst. Wij Koedij-
kers moeten toch weten waar we vandaan komen ?’

Met hart en ziel
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Streven naar balans tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren

vetten en oLIën (deeL 2)
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Alle vetzuren bestaan uit koolstofatomen die in ketens gerangschikt zijn. Er zijn vetzuren met lange ketens, 
met middellange en korte ketens. 

Vetzuren variëren niet alleen in lengte van ketens, maar 
ook in de manier waarop de atomen onderling verbon-
den zijn. Men onderscheidt verzadigde vetzuren en en-
kelvoudig-  en meervoudig onverzadigde vetzuren. 

Bij de verzadigde vetzuren worden alle koolstofatomen 
door een  enkele binding met elkaar verbonden. De 
enkelvoudig onverzadigde vetzuren bevatten een dub-
bele binding en de meervoudig onverzadigde vetzuren 
bevatten twee of meer dubbele bindingen. 

WaaRom Is dIt van BeLang? 
Verzadigde vetten gaan door hun structuur niet zo 
makkelijk reacties aan met andere stoffen en oxyderen 
daardoor niet zo gauw. We noemen ze stabiel. Enkel-
voudig onverzadigde vetten gaan iets makkelijker een 
verbinding aan met een andere stof en zijn iets minder 
stabiel. Meervoudig onverzadigde vetzuren zijn vrij 
instabiel, gaan makkelijk verbinding aan met andere 
stoffen en oxyderen daardoor snel. Dat hoeft niet altijd 
een nadeel te zijn. 

Gezondheid
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Vitamine E en astaxanthine beschermen tegen oxi-
datie van vetzuren. Astaxantine, een rode kleurstof, 
wordt in de voedselketen gebracht door een alg die 
gegeten wordt door in zee levende organismen zoals 
schelp- en schaaldieren en vissen. Het beschermt tegen 
schadelijke UV-straling onder water. 

Een milieuvriendelijker al-
ternatief is krillolie, dit 
zijn kleine schaaldier-
tjes die veel voorko-
men in de zeeën rond 
de Zuidpool en daar-
van schijnt voorals-
nog geen tekort aan 
te zijn.

Deze stof beschermt ons 
ook tegen schade door 
UV-straling aan de huid 
en de ogen. Alle vetten 
bevatten meestal alle soor-
ten vetzuren, maar in ver-
schillende hoeveelheden. Rijk 
aan verzadigde vetzuren zijn volle 
melkproducten, vet vlees, cacao, ko-
kos en palmvet. Rijk aan enkelvoudig on-
verzadigde vetzuren zijn olijven, olijfolie, pinda’s 
en arachide(pinda)olie, koolzaadolie, avocado, eigeel, 
noten en notenolie met uitzondering van walnoten. 

Rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren zijn za-
den en de oliën daarvan, zoals zonnebloem, lijnzaad, 
sesam, saffloer, tarwekiemolie, walnotenolie, druiven-
pitolie en vette vis. 

Het is belangrijk dat er in ons lichaam een balans is 
tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren. Met 
name vooral voor een goede functie van onze celwan-
den. 

De onverzadigde vetzuren zijn belangrijk voor de 
doorlaatbaarheid en soepelheid van de celwanden en 
maken daarmee een goede uitwisseling mogelijk van 
voedingstoffen en zuurstof naar de cel en afgifte van 
afvalstoffen en koolzuur naar de vloeistof die de cel 
omgeeft. 

omega 3 en 6
De essentiële vetzuren alfalinoleenzuur en linolzuur 
behoren tot de meervoudig onverzadigde vetzuren. 
De eerste behoort tot de Omega 3 vetzuur groep en de 
tweede tot de Omega 6 groep. Dit is een indeling die 

met de chemische structuur te maken heeft. 
Beiden hebben we nodig en een goe-

de verhouding tussen deze twee 
is belangrijk. Het Westerse 

voedingspatroon bevat 
veel teveel Omega 6 en 
te weinig Omega 3. De 
verhouding zou het 
beste zijn: Omega 3 
staat één tot drie á 
vijf Omega 6. De 
verhouding is echter 
1 staat tot 25. Beide 
Omega’s spelen een 
belangrijke rol in de 

keten van immuun-
reacties. De stoffen 

die gevormd worden uit 
Omega 6 kunnen ontste-

kingsbevorderend werken. Zij 
spelen een rol bij het ontstaan en 

in stand houden van chronische, laag-
gradige ontstekingen, chronische ziekten en 

auto-immuunziekten. Ze zijn niet de veroorzakers van 
deze aandoeningen, maar spelen wel een rol in het to-
tale mechanisme. De stoffen die gevormd worden uit 
de Omega 3 groep zijn juist ontstekingsremmend. 

kRILLoLIe

Culturen waar veel Omega 3 vetzuren in de voeding 
zitten hebben minder hart- en vaataandoeningen en 
andere aftakelingsziektes voor zover zij nog een traditi-
oneel voedingspatroon volgen. In deze culturen wordt 
veel vette vis gegeten. Om de ideale verhouding Ome-
ga 3 versus Omega 6 te bereiken zouden we meer ke-
ren per dag vette vis moeten eten. Dat zou een te grote 
wissel trekken op de visstand wereldwijd.  Daarnaast 
bevat vis tegenwoordig ook veel schadelijke stoffen 
zoals, zware metalen, kleine plastic deeltjes ed. Er be-
staan supplementen op basis van visolie. Voor een liter 
visolie moet gemiddeld 100 kg vis worden uitgeperst. 
Die vis is dan niet meer geschikt voor 

Gezondheid
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menselijke consumptie en kan alleen nog verwerkt 
worden tot kattenvoer en zo meer.  Een milieuvriende-
lijker alternatief is krillolie, dit zijn kleine schaaldier-
tjes die veel voorkomen in de zeeën rond de Zuidpool 
en daarvan schijnt vooralsnog geen tekort aan te zijn. 
Bovendien is er minder vervuiling en bevatten deze 
vetzuren het eerder genoemde gunstige astaxantine.  

Om de Omega 3 inname te verhogen zijn er 
ook nog plantaardige bronnen, zoals lijn-
zaadolie...

Al deze zeeorganismen produceren de Omega3 vetzu-
ren niet zelf. Ze worden oorspronkelijk gevormd door 
algen. Er bestaat inmiddels ook Omega 3 algenolie, dat 
is uiteindelijk de meest milieuvriendelijke oplossing. 
De algen worden gekweekt in daarvoor bestemde bas-
sins. 

pLantaaRdIge BRonnen

In de complementaire geneeskunde worden Omega 3 
supplementen op grote schaal toegepast zowel preven-

tief en als aanvulling op de behandeling van ziektes 
en kwalen. Om de Omega 3 inname te verhogen zijn 
er ook nog plantaardige bronnen, zoals lijnzaadolie, 
walnotenolie, hennepzaadolie en chiazaad. De Omega 
3 vetzuren werken ontstekingsremmend, beschermen 
onze cellen tegen oxydatie en daarmee voortijdige de-
generatie. ze bevorderen de celstofwisseling, bescher-
men hart en bloedvaten, ze zijn belangrijk voor een 
goede functie van de hersencellen, voorkomen stolsel-
vorming en de vorming van plaques in de bloedvaten. 
Ook verlagen ze het LDL-cholesterol, ook wel het 
slechte cholesterol genoemd en verhogen het HDL, 
het gunstige cholesterol. Dan bestaan er nog  trans-
vetzuren, dit zijn schadelijke vetzuren die zich in ons 
lichaam gedragen als het schadelijke LDL- cholesterol. 
Deze ontstaan tijdens het geheel of gedeeltelijk harden 
van vloeibare oliën in het productieproces van marga-
rines en bak- en braadproducten, het  hydrogeneren. 
Volgende keer over de praktische toepassingen van de 
diverse oliën en vetten.  

Gezondheid

dit zijn kleine schaaldiertjes die veel voorkomen in de zeeën rond de Zuidpool
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Zelf pasta maken ...
pasta met ChampIgnon Ragoutsaus

Recept en foto Arno Doejaaren

IngRedIënten 
250 gram bloem
2 eieren
Half theelepeltje zout
Halve eetlepel olijfolie

BeReIdIng

Maak van de bloem een 
bergje op een schoon en 
droog aanrecht en maak 
in het midden een kuil. 
Doe de eieren, het zout en 
de olijfolie in de kuil en 
werk vervolgens met een 
vork of de vingers steeds 
wat bloem door de eieren tot je korrelig deeg hebt. Daarna het deeg stevig met de handen kneden om het daarna 
steeds dubbel te vouwen en stevig plat te maken. Dit herhalen tot je een soepel zijdeachtig deeg krijgt na onge-
veer 10 minuten. Laat het deeg 30 minuten rusten. Ondertussen kun je een pastasaus maken.

Na het rusten deel je het deeg in stukken en rol je met de deegroller steeds een stuk heel dun uit. Zorg er voor 
dat het deeg niet aan de deegroller plakt door het deeg steeds met wat bloem te bestuiven. Als het deeg heel dun 
is uitgerold, rol je het vervolgens losjes op en snij je de rol in dunne plakjes. Rol de plakjes uit en doe de pasta in 
een ruime pan met kokend water.  Je kunt natuurlijk ook lasagne vellen maken, dan snij je het uitgerolde deeg 
in rechthoeken. Hou er rekening mee dat de verse pasta behoorlijk uitzet tijdens het koken. Kook de pasta circa 
6 minuten. Het deeg kan maximaal 2 dagen in vers-houd folie in de koelkast bewaard worden.

ChampIgnon Ragoutsaus, IngRedIënten

• 250 gr. champignons in plakjes
• 1 uitje fijngesnipperd
• 1 teentje knoflook fijn gesnipperd
• 25 gram boter
• 25 gram bloem
• Groente bouillon
• Peper en evt. Italiaanse kruiden

BeReIdIng

Bak de uitjes en de knoflook in een klein beetje boter of olie tot de uitjes glazig zijn, voeg de champignons toe 
en bak deze tot ze beetgaar zijn. Doe de 25 gram boter in een pan en laat de boter smelten, roer beetje bij beetje 
de bloem door de boter en warm goed door. Voeg dan beetje bij beetje de bouillon onder constant roeren toe 
tot een gladde massa en gewenste dikte. Meng als laatste het champignon/ui/knoflook mengsel door de ragout. 

Koken



40

Nu € 50  
cadeau bij een 
betaalrekening!*

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

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient.

Daarom blijft RegioBank ook in KOEDIJK.
Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.

Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.
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Na de sloop en voor komst houten kerk
even geen keRk op deZe pLek
Door Jacob de Maijer

Deze foto is nogal uniek. Hij is gemaakt in december 1947. Voor de mensen die de plek niet herkennen. Het is de 
locatie  waar in september tot november 1947 de Koedijker Kerk is afgebroken. In april 1948 is het houten kerkje 
opgebouwd. Dus deze lege plek heeft maar kort bestaan. De muur om het kerkhof staat er al. Die is gebouwd 
op de fundering van de noordmuur van de oude kerk. De mensen die op de foto staan zijn Cees Damiaans en 
zijn vrouw.

Nostalkiek

De Overtoom 2 Heerhugowaard
N242 Afslag Shellstation HHW

8.00 - 12.00 uurContainerservice

Gemakkelĳk online te bestellen

Ook voor particulieren

www.beelen.nl  072 - 5723 896

Openingstĳden maandag t/m vrĳdag 06.00 - 17.00
zaterdag 08.00 - 12.00
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Voorheen Hennie Sinkeler
Wij behandelen ook voeten met diabetes en reuma

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

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

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

Pedicure en Schoonheidssalon Anouk
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Rollebol kindercentra 
zet kinderen in beweging

Rollebol Kids Run 2016

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

Ook dit jaar is Rollebol kindercentra weer trotse hoofdsponsor van de Kids Run
2016. Wat is er leuker dan met je maatjes van de BSO ’s avonds het parcours
afleggen? Lekker door onze prachtige binnenstad in je running shirt?

Als beloning is er ook dit jaar weer een medaille en een Rollebol goodie bag vol met leuke 
musthaves, zoals een LED flash light. Maar dat is nog niet alles! Kijk in je goodie bag en zie wat 
je allemaal nog meer kunt doen en winnen. Dit jaar is er een extra cadeautje van Rollebol 
kindercentra, je kunt gratis je foto of video downloaden gemaakt langs het parcours tijdens de
Rollebol Kids Run 2016 via www.aktiefoto.nl - Dat is gaaf!

Onze pedagogisch medewerksters lopen ook mee op de 5 en 10 km met vier Rollebol business
teams. Als je nog mag wat later mag blijven, moedig ze dan aan. Nieuw is het Rollebol cheering
point bij de poort (Nieuwlandersingel 69) naar kindercentrum Skippybol. We zien uit naar 
vrijdagavond 6 mei!

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

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  11-04-16  15:18  Pagina 1
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1. Ander woord voor onverwacht
2. Stelen dwaardevolle dingen uit andermans 

huizen
3. Ben je als je geen partij kiest
4. Bijnaam voor Nederlander
5. Je kunt er mee knippen en het is een schijnbewe-

ging bij het voetballen
6. Lekkernij, als je jarig bent meestal met kaarsjes
7. Zakje waar je pennen en potloden in kunt doen
8. Inwoner van Rusland
9. In mei leggen vogeltjes er een (of meer)
10. 14e letter van het alfabet

Het meisje op de tekening hieronder is wat spulletjes 
kwijt: haar tennisschoenen, drie tennisballen, haar 
tennisracket, een zonneklep en haar sporttas. Kun jij 
ze vinden?

Zoekplaatje

Jeugdpagina

Christelijke
feestdag
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Hierboven zie je het visite kaartje van mevrouw Ter 
Stodes uit Assen. Als je de letters in een andere volg-
orde zet dan vind je het beroep van deze mevrouw. 

Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Di  3-05-2016 Meidenmall: groep 8 only 11 t/m 12 15:30/17:30
Wo 4-05-2016 Krans leggen in Alkmaar Alle leeftijden 19:30/21:00
Do 5-05-2016 Dicht wegens Hemelvaart en Bevrijdingsdag 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 6-05-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 6-05-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  10-05-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 12-05-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 13-05-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 13-05-2016 Dicht wegens Pinksteren 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   17-05-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do  19-05-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 20-05-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 20-05-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   24-05-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do  26-05-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrij 27-05-2016 Jongensmall 9 t/m 18 15.30/17.30
Vrij 27-05-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/22:30
Di  31-05-2016 Meidenmall: Thema 9 t/m 12 15:30/17:30

Er staat een meisje te huilen op straat komt er een 
man langs en vraagt: wat is er?  Zegt het meisje ik 
ben een euro kwijt geeft de man er een euro begint 
het meisje nog harder te huilen eigenlijk ben ik 5 
euro kwijt

Jeugdpagina K.I.T. ter Stodes
Assen
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Het beroep is doktersassistente

opLossIngenCoLofon
Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) Redactie: Rien Berends (in-
houd) redactie@coedijckerban.nl Hans Petit 
(jeugdpagina/vormgeving)info@coedijckerban.nl. 
Ciska Riekwel (eindredactie). Verkoop: Wim Smit: 
verkoop@coedijckerban.nl.  Coördinatie: Joop Sin-
ke: jsinke24@ziggo.nl. De redactie behoudt zich 
het recht voor om ingezonden kopij, zonder opgaaf 
van reden, niet te plaatsen. Ingezonden tekst kan 
worden ingekort. Druk Stichting Meo.  Kopij juni 
2016 inleveren uiterlijk 4 mei 2016  Verspreiding : 
Gigatrans. 

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

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

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

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


