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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

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

De Laatste Eer 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Robert de Boer 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 17 mei 2014

Jannie Lont Reaalstraat 6 1827 GR Alkmaar (Daalmeer NW)
e- m ai l:  i n f o @ ka p sa lo n r eaal. n l
w eb si t e: w w w . ka p sa lo n r eaal. n l

072-5614862

Eerste bezoek: 
20 % korting 
op het knippen

Dames-
en
herenkapsalon

K a p s alo n

R eaal
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Beste lezers,

Het jaarlijks terugkerende tijdperk ‘paaltje, paaltje’ 
is weer in alle hevigheid los gebarsten. Voor de be-
woners aan de Kanaaldijk althans. En dan heel spe-
ci�ek de ‘gelukkigen’ waar precies voor de deur een 
snelheidsvertragende wegversmalling is geplaatst. 
Met betonnen verhogingen, zes zwart/witte �exi-
bele palen en aan de kanaalkant grote blokken be-
ton, die in de tweede wereldoorlog werden gebruikt 
om pantservoertuigen de doorgang te belemmeren. 
Voor deze groep ‘uitverkorenen’ wordt al weer enige 
weken vooral de zaterdag- en zondagochtendrust van-
af een uur of zeven behoorlijk verstoord. Degenen die 
aan de dijkkant slapen worden letterlijk wakker ge-
schreeuwd door de grote groepen �etsers die voorbij 
razen. In hun snelle kleding op rappe �etsjes wanen zij 
zich in het peloton van een vermaarde klassieker. Nu is 
de West-Friese Omringdijk wel degelijk klassiek, maar 
dat is een ander verhaal. Los van het feit dat deze weg-
gebruikers het nodig vinden voortdurend naar elkaar 
te schreeuwen, doen ze daar nog een schepje bovenop 
bij een wegversmalling. ‘Paaltje, paaltje’ blèren de kop-
mannen waarna zo’n beetje de hele ploeg dit nog een 
keer herhaalt. Klaar wakker rest ons, dijkbewoners, 
niets anders dan tegen wil en dank op de vroege zon-
dagochtend maar op te staan. Met de wetenschap dat 
het beoogde vertragende e ect van de paaltjes  zowel 
op onze ochtendrust als de snelheid van de �etsers niet 
is gerealiseerd. En dat geldt ook voor de voortrazen-
de scooters en brommers. Terwijl menig automobilist 
juist het gaspedaal extra intrapt om nog net iets eerder 
bij de paaltjes te zijn dan die tegenligger. En dan heb 
ik nog niet over de twee �etsers en de brommerrijdster 
die voor onze deur op een paaltje zijn geknald. Hun 
snelheid was er uit. Zij lagen letterlijk voor paal.

Rien Berends   
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De Markante Koedijker
‘Miniatuur tuindersbedrijf vader is mijn levenswerk’

HAN MASTELING
Door Rien Berends/Fotogra�e Cees van Egmond

Tuinaanleg, boomsoorten enten, fuchsia’s kweken, kippen en parkieten, broedmachines, schaatsen, wiel-
rennen en sinds een paar jaar model bouwen op een wel heel bijzondere manier. Han Masteling is met 
pensioen maar zit nog lang niet achter de geraniums.

Hij werd 65-jaar geleden geboren op de Noord. Toen 
nog een eiland met talloze bruggetjes naar het ‘vaste’ 

land. Net als veel andere Koedijkers was vader Maste-
ling ook tuinder. Op jonge leeftijd, hij was peuter, ver-
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huisde Han met zijn familie naar de Oostwijk. Han: 
‘In de Burgemeester Kooimanstraat zette mijn vader 
het tuindersbedrijf voort. Ik ging naar de kleuterschool 
op de hoek van de Kanaaldijk en de Zonneweid waar 
vroeger de lagere school had gestaan. Daarna volgde 
de Zandloper en de tuinbouwschool in Broek op Lan-
gedijk. De bedoeling was dat ik het bedrijf van mijn 
vader zou overnemen.’ 

VERKAVELING

Dat liep anders. Een half jaar voor zijn eindexamen 
kreeg Han van zijn vader te horen dat het bedrijf werd 
opgeheven. Han: ‘Net als veel andere tuindersbedrijven 

in de regio vanwege de 
verkaveling. Doorgaan 
werd te duur. Pa ging 
voor het hoogheem-
raadschap werken en 
ik moest als 16-jarige 
op zoek naar een an-
dere baan. Precies op 
dat moment kwam 
de gemeente Alkmaar 
op school om zonen 
van tuinders een baan 
aan te bieden voor de 
aanleg van groenvoor-
zieningen in nieuw-
bouwwijken. Dat ben 
ik gaan doen. Heb een 
opleiding gekregen 
in Amsterdam. Vond 
ik heel zwaar. Voor-
al dat Latijns. Ik ben 
veel meer iemand van 
de praktijk. �eorie is 
aan mij niet besteed. 
Ik pakte wel alles aan, 
van boomchirurgie 
tot vaste planten. Zo 
breed mogelijk.’

BUXUS

Het werken voor de 
gemeente was voor 
Masteling een mooie 
maar tegelijk ook las-

tige tijd. Han: ‘Ik sprak de ambtenarentaal niet. Lag 
vaak dwars. Zag andere oplossingen. De bezuinigingen 
maakten het er ook niet eenvoudiger op. Voor mijn 
eigen ontwikkeling ben ik toen naast het werk voor 
de gemeente ook een eigen boomkwekerij, Buxus, in 
Bergen begonnen. 

‘Ik sprak de ambtenarentaal niet. Lag vaak 
dwars. Zag andere oplossingen. De bezui-
nigingen maakten het er ook niet eenvou-
diger op.’

Ik heb toen veel geleerd van kwekers in Boskoop. Ik 
wilde alles weten over zaaien en enten. Ondertussen 
werkte ik bij de gemeente op kantoor voor het maken 
van snoeiplannen en ontwerpen. Dat heb ik gedaan 
tot mijn 59e. Kon ik in de VUT. Ik ben daarna nog wel 
een poosje doorgegaan met de boomkwekerij, maar 
uiteindelijk gestopt vanwege lichamelijke klachten.’

IJSCLUB KOEDIJK

Han Masteling is altijd in Koedijk blijven wonen. 
Eerst aan het Laantje en later naar de huidige woning 
in de Sportlaan aan het water. Daar woont hij met 
huidig echtgenote Ria al weer zo’n dertig jaar. Aan de 
aanleg van de enorme en fraaie tuin is goed te zien 
dat er een hovenier/boomkweker woont. Zowel aan 
de voorkant, zijkant als achterkant van het huis. Naast 
zijn tuinderswerk was Han ook actief op het sportieve 
vlak in Koedijk. Schaatsen bijvoorbeeld. Han: ‘Toen 
in de jaren ’80 voor het eerst weer een Elfstedentocht 
plaatsvond, heb ik spontaan een paar schaatstochten 
georganiseerd voor de jeugd in Koedijk. Een jaar later 
vroor het weer enorm hard en werd de Elfstedentocht 
nog een keer verreden. Voor mij was dat het signaal 
om de IJsclub Koedijk weer nieuw leven in te blazen. 
Ik ben nog steeds voorzitter van deze vereniging.’ Ui-
teraard voetbalde Han Masteling vanaf de junioren tot 
in het eerste elftal van Koedijk met bekende Koedij-
kers als Jannes Nijholt, Han Slikker, Peter Klomp en 
Kees Bregman. Hij verruilde uiteindelijk de schaatsen 
voor een wielren�ets. Han: ‘Mijn ouders konden een 
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Dé adviseur
voor al uw

verzekeringen

www.otterlo-advies.nl

BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212
1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00
E  info@otterlo-advies.nl
I  www.otterlo-advies.nl
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trainingskamp in Gotenburg niet betalen. Dus had ik 
voor niks een jaar keihard getraind. Ik was er meteen 
klaar mee en ben vijf jaar gaan wielrennen, van C-klas-
se tot amateurs. Totdat knieklachten daar een einde 
aan maakte.’

TOIDVERDROIF

Zo’n drie jaar geleden werd Han Masteling geopereerd 
aan zijn knie. Om ondanks die tijdelijke handicap 
toch bezig te blijven ging hij mee met de ‘toidverdroif ’ 
groep die tochtjes maakte over de Oosterdel om men-
sen te laten zien hoe leuk en mooi het daar is op het 
water. Han: ‘Ik ben minstens vijf keer meegevaren en 
kwam in contact met Bram Pielkenrood. 

‘Zag mezelf weer staan op de schuit van 
mijn vader.’ 

Ik kwam een keer bij hem thuis en zag daar een model 
van een koolschuit. Die had hij zelf gebouwd. Ik was 
meteen verkocht. Zag mezelf weer staan op de schuit 
van mijn vader.  Pielkenrood wilde die boot voor mij 
nabouwen, schaal 1-10, aan de hand van een zwart/

wit foto en wat ik me nog aan details kon herinneren. 
Dat werd een schitterend exemplaar. Ik was gegrepen 
door dit werk en ben zelf allemaal accessoires tot in de 
kleinste details op dezelfde schaal gaan bouwen. Alle-
maal gereedschap als scho els, harken, kistjes, kool-
messen, frezen maar ook koolsoorten. Ik heb leren 
solderen en boren met tandartsboortjes. En het moet 
allemaal kloppen. Soms sta ik versteld van mezelf dat 
het zo goed lukt. Het wordt nu mijn levenswerk om 
het tuindersbedrijf van vader volledig op schaal na te 
bouwen. Daar ben ik nog wel behoorlijk lang mee be-
zig. Overal haal ik de informatie vandaan. Vooral uit 
historische boeken en allerlei andere documentatie. 
Het moet exact zo worden als het vroeger was. Ik ben 
nu op zoek naar een voorbeeld van een aardappelsor-
teermachine uit die tijd. Wanneer het project helemaal 
klaar is, schenk ik het aan het museum van de His-
torische Vereniging Koedijk in de molen De Gouden 
Engel. Zo blijft het voor altijd in Koedijk.’ 

Degenen die het miniatuurproject van Han Masteling 
willen volgen, dat kan op de website: miniatuurakker-
schuit.
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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%

 Yogalessen de Rietschoot 
Vrijdagochtend 10.15- 11.15u 

Rust en balans voor lichaam & 
geest 

 Lichaams-, adem- en 
ontspannings-oefeningen       

 Ervaren is dé manier om te 
ontdekken of iets bij je past! 

  Gratis proefles 

06-45100918                              
sonja@be-yoga.nl                         
www.be-yoga.nl 

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.

De redactie van 
de Coedijcker Ban
zoekt een

Redacteur 
Jeugdpagina

Je verzorgt iedere maand -naar eigen
inzicht- de jeugdpagina in de Coedijcker 
Ban. Je bepaalt de inhoud zelf. Je bij-
drage voldoet aan de eisen die aan druk-
werk worden gesteld. Je bent accuraat
en levert je werk iedere maand tijdig
in bij de redactie / vormgever.

Je bent vrijwilliger je werkt samen met 
vier andere vrijwilligers.
Interesse? 
Mail naar redactie@coedijckerban.nl
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De moeite waard
VREEMDE EEND IN DE BIJT
Op 30 maart, de dag dat de zomertijd in werking trad, 
verzamelde zich een bijzondere eendenfamilie zich in 
de sloot achter ons huis. Ter hoogte van de Speeltuin 
De Jeugdhoek  kroop een moedereend met haar zo-
juist uit hun eieren gekropen twaalf pulletjes op een 
drijvende boomstronk. Zo vroeg in het jaar al dit 
mooie tafereel. En dat is nog niet alles. Vader eend 
ging stoer op de uitkijk staan en waakte over moe-
der en haar kroost. Een wel heel bijzondere vader. De 
mandarijneend met zijn prachtige kleuren maakte dit 
spectaculaire tafereel helemaal af. Wat een plaatje. (Ria 
en Rien Berends)

KTV: RUIMTE VOOR NIEUWE LEDEN
Zowel jong als oud is van harte welkom op het ge-
zellige tennispark van de Koedijker Tennis Vereniging 
aan de Saskerstraat 171 te Koedijk. Er kunnen momen-
teel nieuwe leden worden geplaatst, zowel senioren als 
jeugd. Aanmelden kan bij de Ledenadministratie, le-
denadministratie@koedijkertv.nl. 

ACTIVITEITEN

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

De Jeugd Technische Commissie is heel creatief met 
het bedenken van nieuwe uitdagingen.

Het tennispark beschikt over vier french courtbanen 
en een gravelbaan, allemaal verlicht. De french court-
banen zijn in principe het hele jaar bespeelbaar, uit-
gezonderd bij strenge vorst. Ook ’s winters kan dus 
gebruik worden gemaakt van de tennisbanen. De ver-
eniging bestaat uit diverse commissies die alles rondom 
het reilen en zeilen van de vereniging regelen. Hieron-
der vallen de parkcommissie, de kantinecommissie, de 
technische commissie, de jeugd technische commissie 
en de commissie communicatie/pr. Met het prachti-
ge toernooi van vorig jaar nog in het geheugen is de 
KTV alweer druk bezig met het BCKM Open 2014. 
Dit toernooi vindt van zaterdag 21  juni t/m zondag 
29 juni. Buiten het tennis om is er een hoop gezellig-
heid. Iedere dag zijn er heerlijke hapjes en op vrijdag 
27 juni vindt er een feestavond plaats. Het toernooi zal 
een oranje tintje krijgen omdat er wordt gespeeld tij-
dens de Wereldkampioenschappen Voetbal in Brazilië.  
Aanmelden kan via: www.toernooi.nl. De inschrijving 
sluit op vrijdag 6 juni om 23.59 uur. En op de site 
www.koedijkertv.nl is alle informatie beschikbaar over 
tennisles, contributie, e.d.

VERWARRING ROND  ROMMELMARKT 
Er is verwarring ontstaan omtrent de datum van de 
rommelmarkt in De Rietschoot. De oorspronke-
lijke datum verviel omdat die samenviel met een 
ander evenement in het gebouw en de tweede da-
tum, 26 april, kon niet veel verkopers bekoren, om-
dat deze dag Koningsdag wordt gevierd en iedereen 
dus gratis op straat kan zitten. Toen de beslissing 
dit af te gelasten viel, lag het blad al bij de druk-
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ker en kon de tekst er niet meer uitgehaald worden.  
Excuus voor de verwarring! 

KVG EN VROUWEN VAN NU
De gezamenlijke avond van Vrouwen van Nu en het 
KVG was dinsdag 8 april een groot succes. Ruim 100 
vrouwen genoten met volle teugen van de eenakter  
“De Kleedster” van Marijke Kots, waarin zij, als kleed-
ster van het theater, verschillende typetjes van  arties-
ten, met veel humor, op het toneel neerzette.  Na de 
pauze speelden de dames een muzikale bingo: de Swin-
go Nostalgica. Veel  gingen met een leuk prijsje naar 
huis.  Kortom: Het was een geslaagde avond.                                                                                          

VROUWEN VAN NU: SEIZOENEINDE.
Op dinsdagavond 20 mei sluiten de Vrouwen van Nu 
het seizoen om 20.00 uur af in de Rietschoot. De heer 
Rekelhof komt dan alles vertellen over het “heerlijke” 
vak van   palingroken.  De partners mogen deze avond 
ook mee.  Er kan geproefd en gekocht worden. 

Ook de mensen, die de gratis waardebon hebben ge-
kregen op de Open Dag van de Rietschoot zijn  deze 
avond nog welkom. Mocht u als vrouw geen bon ge-
kregen hebben, dan mag u  toch een  avond bijwonen. 
Dat kost dan € 5,00, die afgetrokken wordt  van de 
contributie bij het besluit om lid te worden.  U kunt 
natuurlijk ook een cadeaubon van Vrouwen van Nu 
voor uw verjaardag vragen. Onze leden kunnen die ko-
pen voor € 7,50 en die geeft recht op het bijwonen van 
twee avonden. Informatie: Trijnie Bakker, secretaresse. 
(tfn 072 5315934)

EERSTE MICHAEL-WINGS VEILING
ZATERDAG 31 MEI

Michael-Wings events organiseert zaterdag 31 mei de 
eerste Michael-Wings veiling in haar bestaan. Met 

deze veiling van 
leuke artike-
len, uitstapjes en 
co l l ec tor - i tems 
proberen Mi-
chael-Wings Even-
ts en de aangeslo-
ten ondernemers, 
geld op te halen 
voor Stichting Mi-

chael-Wings. De veiling zal onder deskundige leiding 
staan van de zeer ervaren veilingmeester Kees Kroone 
en vindt plaats in de kantine van voetbalvereniging 
Kolping Boys.

BIJDRAGEN AAN HET GOEDE DOEL

Door privé of als ondernemer mee te doen aan de 
veiling draagt u bij aan dit goede doel. De veilingar-
tikelen variëren van een gezichtsbehandeling tot een 
vakantie in Frankrijk en Portugal. Zelfs een gesigneerd 
voetbalshirt van AZ en sc 
Heerenveen behoren tot 
het veilingpakket. Ook is 
er een kavel met één van 
de meest fel begeerde col-
lector-items ter wereld die  nog even geheim wordt 
gehouden. 

KAVELS OP DE WEBSITE

Binnenkort staan de kavels op de website van stichting 
Michael-Wings (www.michael-wings.nl).De veiling 
start om 20:30 uur en na a�oop  is er nog een gezellige 
nazit met livemuziek.

INTERNET AAN BED OP KINDERAFDELINGEN

Stichting Michael-Wings zet zich actief in voor de rea-
lisatie van internet aan bed op de kinderafdelingen van 
ziekenhuizen en zorgcentra in Nederland. 

VEEL GEDAAN, NOG VEEL TE DOEN

Tot op heden zijn er 19 ziekenhuizen en twee zorgin-
stellingen voorzien van het Michael-Wing System en 
wachten er nog ruim 48 zorginstellingen op de steun 
van Stichting Michael-Wings. 

SLOTINSTUIF GAIDA 
Gaida, Centrum voor Internationale dans,zang en 
muziek houdt haar 
jaarlijkse slotinstuif 
in de Rietschoot op 
zaterdag 17 mei van 
20.00 tot 23.00 uur.  
De dansleiding is in han-
den van Frits Meijer en 
Vlasta Bakker. Entree € 
6,00 (voor de cursisten 
van Gaida  gratis).
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Binnenschipper
We staan met ons drieën bij de bushalte. Bus 156 
rijdt niet om deze tijd en bus 23 komt over 20 mi-
nuten. Hebben we net van de chau eur vernomen.

Nu bezitten we onze ziel in lijdzaamheid en mijn 
jongste dochter doodt de tijd door aan de knopen 
van mijn jas te friemelen. “Mam, weet je wat mooi 
staat bij witte knopen? Wit!” Ze zegt het alsof ze 
het buskruit heeft uitgevonden en ik glimlach om 
dit staaltje van kinderlogica. De man die verderop 
staat, glimlacht ook. Hij komt wat dichterbij ons 
staan. “Uw bus is zeker net weg he? Ja. Dat is al-
tijd zo. Als de trein binnenkomt, rijdt de bus naar 
Noord net weg. Met de bus uit Beverwijk is het al 
net zo. Je snapt niet dat ze dat niet beter regelen. 
Je moet altijd een half uur eerder van huis omdat 
de verbindingen zo slecht zijn. Bij de spoorwegen 
kunnen ze het toch ook? Daar wacht de ene trein 
ook op de andere. Ik begrijp niet dat die chau eurs 
daar zelf niet over beginnen met hun baas.”

De man moppert nog een tijdje door en ik glimlach 
maar eens vriendelijk naar hem. Mij persoonlijk zal 
het een zorg zijn. Ik laat mijn humeur er niet door 
bederven. Deze meneer was nog lang niet waar hij 
wezen wilde zijn met zijn verhaal. “Dat had je vroe-
ger niet te doen. Ik heb in de binnenscheepvaart 
gezeten. Als ik beloofde dat ik op maandag klaar 
zou liggen met mijn schip, dan was ik er op maan-
dag.” Het verband tussen de busdienstregeling en 
de binnenscheepvaart vind ik niet zo voor de hand 
liggend, maar dat is voor deze man geen probleem. 
Hij is nu bij het onderwerp wat hem het meest na 
aan het hart ligt en daar gaat het om. “Als ze het me 
vriendelijk vroegen, dan deed ik het altijd. Al moest 
ik er zondags voor doorvaren,. Maar als ze zeiden 
“je moet” dan gebeurde het niet. Ik moet niets.

Ik ben wel eens doorgevaren voor iemand en die 
heeft me twee dagen laten wachten tot ik mijn la-
ding kreeg. De keer daar op heb ik hem laten wach-
ten. Ik laat me niet ringeloren. Ik kan evengoed 
werk genoeg krijgen. Ze vragen me nog wel eens. 

Dan willen ze wel een schip voor me kopen, maar ik 
begin er niet meer aan. Nee.  Ik ben honderd pro-
cent afgekeurd.” Ik verwacht nu een verhaal waar-
om hij is afgekeurd, maar daar is deze man het type 
niet naar. Onze bus is er inmiddels en de man gaat 
tegenover ons zitten en praat zonder onderbreken 
verder. “Ze hebben me gevraagd  jonge jongens les 
te geven. Dat heb ik aangenomen. Maar op mijn 
voorwaarden, het salaris verdriedubbeld en ik werk 
part time.”

Ik ben inmiddels overgegaan op liplezen, want de 
bus rijdt nu de stad door en dat maakt zoveel la-
waai dat ik de man tegenover me niet meer kan 
verstaan. Hij heeft er geen erg in en gaat gewoon 
door. Telkens als de bus bij een halte of stoplicht 
stopt, vang ik weer een nieuwe �ard op. “Ze weten 
niets meer van tarieven. Ze rommelen maar wat. Ik 
heb nooit onder het tarief hoeven te werken. Ik ken 
alle rivieren op mijn duimpje. Ik ben op mijn elfde 
begonnen. Tegenwoordig zitten ze tot hun drie en 
twintigste op school en dan kunnen ze nog niks. Je 
vraagt je af wat ze geleerd hebben.” De bus onttrekt 
zijn stem aan het gehoor en ik bepeins dat de ge-
neratiekloof blijkbaar hoofdzakelijk wordt gevormd 
door het verschil in ervaring tussen de generaties. 
Kennis kun je overdragen. Maar de ervaring van ie-
mand als hij, die door de jaren vergroeid is met zijn 
vak, gaat verloren, zodra hij uit het vak stapt. We 
zijn bij de eindhalte. Veertig minuten is deze man 
een eersteklas binnenschipper geweest.Als hij thuis 
komt, is hij weer honderd procent afgekeurd.

Eva van Baar.

Even Van Baar
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Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen

Kinderopvang
Broer Konijn
Van 0 - 12 jaar

Een plek waar iedereen
zich prettig, veilig

en welkom voelt.
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t op 
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taan!

Kanaaldijk 196
1831 BD Koedijk
Tel: 072-5600214
www.kdv-broerkonijn.nl

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

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
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De moeite waard

OPEN DAG IN DE RIETSCHOOT EEN GESLAAGD FEEST

Tekst Rietje van Luijn/ foto’s Hans Petit

De wijk- en buurtcentra in Alkmaar worden omgevormd 
tot ‘bewonersondernemingen’. Om de bewonersonderne-
mingen  onder ieders aandacht te brengen organiseerde 
de gemeente Alkmaar ‘De week van de bewonersonder-
nemingen’. De Rietschoot deed mee met een Open Dag.

LANGZAAM OP GANG

De open dag  kwam langzaam op gang, maar toen 
ging het ook los. Resultaat: een gezellige dag met alle-
maal vrolijke mensen en blije kindergezichten. Er was 
voor iedereen voldoende te doen, te zien, te horen en 
te proeven. De insteek was iedereen om lekker actief 
bezig te laten zijn, het gros  wilde eigenlijk alleen maar 
lekker ondergaan wat er geboden werd. Volgende keer 
misschien een andere mix maken. 

STRIPPENKAART EN MUNTJES

Jammer was wel dat de strippenkaart/muntenactie van 
de gemeente Alkmaar in het water viel omdat zeker 
driekwart van de mensen aangaf dit setje niet gekregen 
te hebben. Maar ook zonder muntjes mocht iedereen 
meedoen aan de activiteiten, dus geen probleem.

SAAMHORIGHEID

Tekenend voor de saamhorigheid deze dag was het 
schilderproject van de Schilderclub. Vier doeken ston-
den klaar om beschilderd te worden. Wie wilde mocht 
er een stempel op drukken. Daar werd druk gebruik 
van gemaakt. Zo leuk te zien hoe iemand het werk van 
z’n voorganger veranderde of zelfs weg schilderde en er 
een eigen stempel op drukte. Het resultaat mocht er 
zijn en de doeken werden ter beschikking gesteld voor 
de verloting van de slotmanifestatie in Hal 25. 

FILMIMPRESSIE

Tijdens de open dag is door één van onze jonge vrijwilli-
gers een �lmimpressie gemaakt, die op de website (www.
rietschoot.nl) gezet zal worden en op de facebookpagina.  
Alle   verenigingen die meegedaan hebben, de mede-
werkers van De Rietschoot en natuurlijk de mensen 
van de organisatie: Bedankt! 

Sheila’s showballet gaf een spetterende voorstelling

Jong schaaktalent

Schilderen onder deskundig toezicht
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Coedijckertjes

Ci-Da-Ri
TEKST, PR, PRESENTATIE, CONFLICTBEMIDDELING, ACTEREN

Kanaaldijk 155, 1831 BB Koedijk
T: 072 561 57 82  -  M: 06 53 20 34 51
E: rien.berends@gmail.com

Studio Petit
Fotogra�e - Websites
Drukwerk - Restauratie

www.studiopetit.com
info@studiopetit.com
06-83114470

Een Coedijckertje plaatsen? 
Drie regels voor Є 2,50 / extra regels Є 0,50 per regel

Informatie www.coedijckerban.nl / verkoop@coedijckerban.nl

Te koop: HP Photosmart C4580.Print,scant en ko-
pieert.Wegens overcompleet: € 25,—.Tel. 5647358.
Gitaarles in Daalmeer/Koedijk door gediplo-
meerd leraar.Akoestisch en elektrisch. Beginners 
en gevorderden.Gratis proe�es! Ton Oudejans,tel 
06-10338021.e-mail:tonoudejans@online.nl

Ben je een meisje in de leeftijd van 6 t/m 12 
jaar?  Dan nodigt sv Koedijk je uit om op woens-
dagmiddag 7 mei kennis te maken met de voetbal-
sport.Onder begeleiding van trainers en begeleiders 
worden er verschillende trainingen en spelvormen 
uitgevoerd vanaf 13.00 uur. Wil je meedoen, zien 
we je graag verschijnen om 12.00 uur.Ook Telstar, 
waarmee we een samenwerkingsverband hebben, le-
vert een bijdrage door twee speelsters van Vrouwen 1 
aanwezig te laten zijn op deze middag. Ook krijgen 
jullie  en jullie ouders vrijkaarten om een wedstrijd 
van Telstar (de witte leeuwinnen) bij te wonen.In-
schrijven kan op de site van sv Koedijk  en er zullen 
op korte termijn inschrij ormulieren aanwezig zijn 
op de scholen in Alkmaar Noord en de Vronermeer.

Lichtmeditatie Vanaf maandag 12 mei start ik weer 
met een volgende meditatiegroep. Het thema van 
deze bijeenkomsten is:  Meditatie in ons dagelijks 
leven. Aan de hand van de gebeurtenissen van alle-
dag wil ik u samen met u kijken naar het hoe, wat 
en waarom van de dingen die “ons overkomen”. Wat 
gebeurt er nu eigenlijk, waarom gebeurt het en hoe 
kan ik er in het vervolg misschien anders mee om-
gaan. Door bij deze vragen op een rustige en medi-
tatieve manier wat langer stil te blijven staan, komen 
we er misschien achter dat we zelf een grotere in-
vloed op ons eigen leven uit kunnen oefenen dan we 
denken. Om Parels te vinden heeft het geen zin om 
aan de waterlijn te zoeken en te zeggen dat er geen 
parels zijn. Voor parels moeten we diep duiken. Wie 
duikt er mee?? Locatie:  het oude badhuis ( Volks-
badhuis)  Kwerenpad 11  Alkmaar tijd : 9.30 – 1100 
Data 12/19/26 mei en 2 juni. kosten : 40 euro bij 
opgave te voldoen Ben Baltus;. Tel 06- 4183 26 16 
of  072 – 5644610 Email: ben43@live.nl
Bingo in De Rietschoot, De bingomiddag in mei 
gaat niet door. Op zondag 27 september is de eerst-
volgende Bingo

Coedijckertjes
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De moeite waard
Een voorstelling uit het niets, geen tekst, geen plan

PAPAVER SPEELT THEATERSPORT
Stelt u zich voor… Zes tot acht spelers op een rij, on-
voorbereid, geen tekst, geen plan. Ze staan klaar om 
het verhaal te spelen dat ú wilt zien. Slechts één of 
twee vragen worden aan u, het publiek, gesteld. Dan 
dimt het ligt, de muziek zwijgt, de spanning stijgt en 
het spel begint…

Vanuit het niets begint een toneelstuk waarin wordt 
kennis gemaakt met bijzondere personages, warme re-
laties, humor, verbazing en ontgoocheling. Binnen en-
kele minuten is de toeschouwer vergeten dat het om ge-
improviseerd theater gaat, maar wordt hij meegevoerd 
in het verhaal, de spanning van het plot. Dan opeens is 
daar het einde. Een tragische a�oop, of een Happy End.  
Zomaar is er een eind gekomen aan een vertelling die 
nooit van te voren bedacht is, die nooit geschreven had 
kúnnen worden. Zomaar een Lange Vorm, geheel ge-
improviseerd. Beleefd en ervaren alsof het zojuist écht 
gebeurd is… …en dat was het ook. Het is allemaal 
écht gebeurd! 

Kom vrijdagavond  6 juni om 20.15 uur naar De Riet-
schoot in Koedijk en beleef prachtig improvisatiespel 
van 8 ervaren Papaverianen. De voorstelling is voor alle 
leeftijden en begint om 20.30 uur.  De entree is €5,–.  
Zie ook  http://www.papaver.info.

Historische Vereniging opent haar poorten.

NATIONALE MOLENDAG
Tijdens de nationale molen - en gemalendag is er ui-
teraard ook de mogelijkheid om (weer) eens een kijkje 
te komen nemen bij ‘De Gouden Engel’. De molen 

aan de Kanaaldijk 236 is dan vrij te bezichtigen en de 
molenaar zal desgewenst tekst en uitleg geven.

De thuisbasis van de Historische Vereniging Koedijk 
bevindt zich naast de molen. U kunt dus   twee vlie-
gen in één klap slaan door een bezoek aan de molen te 
combineren met een bezoek aan de verenigingszolder. 
Tussen 11 en 16 uur zijn er leden aanwezig voor zomaar 
een gezellig praatje of om wat tekst en uitleg te geven 
over de lopende exposities.

Bent u al een tijdje niet geweest, kom dan zeker, want 
er is steeds weer wat nieuws te zien “bij de historische 
vereniging op zolder”.

ENGEL VAN KOEDIJK UITGESTELD
De geplande openluchtvoorstellingen van de Engel 
van Koedijk, eind mei bij de molen De Gouden Engel, 
zijn uitgesteld.  Diverse externe factoren waren dusda-
nig van  invloed dat het onmogelijk werd om de thea-
terproductie met toneel, dans, zang en muziek binnen 
de gestelde termijn door te laten gaan. De complete 
groep heeft vervolgens aangegeven te kiezen voor kwa-
litatief verantwoorde voorstellingen later dit jaar. De 
voorlopige planning is medio september. 

IPAD MINI: 100 GEGADIGDEN
Op het moment van drukken van de Coedijcker Ban is 
het vragenformulier 100 x ingevuld. In mei zal de iPad 
mini onder de deelnemers worden verloot. De uitslag 
vindt u in het juninummer van de Coedijcker Ban.
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D E B O H R A
S A L O N

salon debohra: schoonheidssalon, kapsalon én pedicure onder één dak!
Wij zijn professionals met elk ons eigen specialisme: huidverbetering- en verzorging, 
kleur- en kniptechnieken, creatieve styling, behandeling van de diabetische- en reuma-
tische voet en/of massages. Kijk op onze website voor alle informatie.

www.salondebohra.nl

Kanaaldijk 193  |  1831 BD Koedijk  |  072-5600152  |  info@salondebohra.nl
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Beeldbericht

D E B O H R A
S A L O N

salon debohra: schoonheidssalon, kapsalon én pedicure onder één dak!
Wij zijn professionals met elk ons eigen specialisme: huidverbetering- en verzorging, 
kleur- en kniptechnieken, creatieve styling, behandeling van de diabetische- en reuma-
tische voet en/of massages. Kijk op onze website voor alle informatie.

www.salondebohra.nl

Kanaaldijk 193  |  1831 BD Koedijk  |  072-5600152  |  info@salondebohra.nl

WIND GEEFT REURING AAN DE DIJK

Tekst en foto Cees van Egmond

Binnenkort is het Molendag. Binnen een kilometer kunnen we er in Koedijk maar liefst twee gaan bekijken. En 
als het die dag waait, des te beter. 

Binnenin molens kun je horen hoe hout werkt, soms kreunt en ro elt het. Schijven met tanden draaien als een 
tierelier. Hoe steviger het waait, des te mooier wordt het. Buiten suizen de wieken met veertig of meer ‘enden’ 
per minuut aan je voorbij. Indrukwekkend allemaal. Zeker als de deur waarachter een scheprad draait, openstaat. 
Mocht de elektriciteit uitvallen dan hebben we altijd de Sluismolen bij de Koedijkervlotbrug achter de hand. Bij 
windkracht vier kan deze poldermolen in theorie 50 woensdagse grijze bakken gevuld met water van de Klare-
weid per minuut in het kanaal kwijt. 

Een antwoord op de vraag waarom de wieken van poldermolens altijd dezelfde kant opdraaien - rechtsom als je 
voor de molen staat met je gezicht naar de voorbij draaiende wieken - is niet gemakkelijk te geven. Er is een aan-
tal factoren in het geding, zoals de vorm van de roeden en het hekwerk waar de zeilen op gezet worden. Maar het 
is de wind die het ‘m doet zodat in de molen gebeurt wat molenaars graag hebben: werk in uitvoering. Desnoods 
‘voor de prins’ (vragen aan de molenaar). Wind geeft reuring aan de dijk. En wat is mooier dan Koedijk in een 
notendop: molens, stolpen en vlotbruggen zo dicht bij elkaar.

Ik hoop dat de wind in je oren ruist, wieken suizen en dat er bij de ene molen volkorenmeel in zakken dwarrelt 
om er thuis brood van te bakken en dat het bij de andere molen spettert, borrelt, straalt, klotst, gulpt, plenst, 
bruist en schuimt.
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Ondernemer van de maand

‘Ontzorgen in de digitale wereld’
AVC COMPUTERS & PCDEFECT.NL GEHEEL IN BALANS

Door Rien Berends/fotogra�e Cees van Egmond

‘Doe het goed en anders maar niet. Dat is ons credo. We gaan voor kwaliteit. Regelen alles voor de klanten. 
Die behoren steeds vaker niet tot de jongste generatie. Die willen gemak. Dat alles voor ze wordt geregeld. 
Van server, hard- en software tot internetaansluiting. Ontzorgen in de digitale wereld. Daar gaan we voor.’

Terwijl collega Charley Tesselaar een dame op leeftijd 
helpt met een laptop die niet doet wat zij wil, vertelt 
Paul Faure over AVC computers en PCdefect.NL. Zijn 
levensverhaal dus. 

‘Op mijn zestiende, dertig jaar geleden, 
ben ik de�nitief in deze wereld terechtge-
komen.’

Tussen de hightech randapparatuur, midden in de 

winkel aan een ruime tafel met de ko�e binnen 
handbereik. Op de achtergrond trekt een enorme vi-
deo-wall met �itsende vliegtuigacties af en toe de aan-
dacht. Welkom in de IT-wereld aan de Kanaaldijk. 
Paul Faure: ‘Op mijn zestiende, dertig jaar geleden, 
ben ik de�nitief in deze wereld terechtgekomen. Mijn 
vader had in Opmeer een groothandel in audio/visuele 
apparatuur. Hij leverde aan winkels. Techniek zat bij 
mij dus in de genen. De informatie technologie fas-
cineerde me. Op mijn twaalfde had ik al een VIC20 

Charley Tesselaar en Paul Faure
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Ondernemer van de maand
computer. Boekje er bij en maar uitproberen. Ik maak-
te eigen computerspelletjes. Mijn vriendjes vonden dat 
prachtig. Achteraf gezien best wel bijzonder voor die 
tijd. Toen ik zestien was schreef ik al programma’s op 
een IBM clone-computer. Gelukkig vonden mijn ou-
ders het leuk en mocht ik met mijn IT-knobbel mijn 
gang gaan. Op school was ik inderdaad bovengemid-
deld. Alles ging vrij soepel. 

‘Een toekomst in de IT of iets met ruimte-
vaart’

Voor mij werd het een toekomst in de IT of iets met 
ruimtevaart. Het werd IT. Een techniek die nog in de 
kinderschoenen stond, maar wel heel booming was.’

GOUDEN TIJD

In de heerste helft van de jaren ’80 was er sprake van 
een economische dip. De AV handel kreeg daar ook 
een tik van mee. Paul Faure: ‘Ik had als puber mijn va-
der al geadviseerd om de AV-zaken met computers uit 
te breiden. Zomaar opeens besloot hij dit te doen. Het 
roer ging om. De garage bij ons huis werd omgebouwd 
tot showroom en winkel. We gingen home computers 
en Apple II computers verkopen naast AV-artikelen. 
Vandaar de bedrijfsnaam AVC computers. 

We verkochten toen o.a. Apple kloons uit Taiwan. 
Moesten we vooruit betalen en dan maar hopen dat 
de container werd afgeleverd.’ AVC computers in 
Opmeer groeide als kool. En daar was niet iedereen 
even blij mee. Paul Faure: ‘De overlast in een woon-
wijk werd te groot. De winkel trok veel bezoekers. We 
kregen signalen van de gemeente. Toen een vader van 
een vriend van me via de biljartvereniging hoorde dat 
het schildersbedrijf Kooiman in Koedijk er mee stop-
te, zijn we direct gaan kijken. De combinatie van een 
bedrijfs/winkelpand met woonhuis was perfect.’ Het 
gezin Faure verhuisde 25 jaar geleden naar Koedijk 
waar vader het bedrijf voortzette. Paul Faure: ‘Omdat 
we een behoorlijke klantenkring in Opmeer hadden, 
ben ik nog een aantal jaren daar door gegaan. We had-
den een ruimte gehuurd bij een bevriende AV-winkel. 
Voordat ik mijn rijbewijs had gehaald, reed ik elke dag 
met de brommer naar Opmeer en weer terug. We had-
den klanten in heel Noord-Holland. Wat we verkoch-
ten was uniek. Een gouden tijd.’

PC PRIVÉ

Uiteindelijk werden de verkoopactiviteiten in Opmeer 
beëindigd, stapte vader op 50-jarige leeftijd uit de zaak 
en bouwde Paul samen met een vaste medewerker in 
Koedijk het bedrijf uit. Er werd afscheid genomen van 
de AV-producten om plaats te maken voor IBM-achti-
ge computers zoals de X80 en X86. De Personal Com-
puters met DOS besturingssystemen en daarna Win-
dows deden hun intrede. Ook de randapparatuur zoals 
modems, printers, muizen en toetsenborden kwamen 
in het assortiment. Paul Faure: ‘Alle besturingssyste-
men hebben we meegemaakt. Daardoor beschikken 
we over veel achtergrondkennis. Maar de ontwikke-
lingen in de IT-wereld volgen elkaar razendsnel op. 
Je moet wel alert blijven, alles volgen en veel lezen.’ 
De periode voor Pc-privé projecten voor werknemers 
pakte ook voor AVC computers goed uit. Paul Faure: 
‘We kregen veel opdrachten van bedrijven en gemeen-
ten. Daarbij ging het vaak om 50 tot 150 Pc’s die gele-
verd moesten worden. Dat zorgde voor veel aanloop en 
nieuwe klantencontacten. We konden optimaal service 
leveren en informatie verstrekken. Internet was toen 
nog niet zo intensief aanwezig als nu. Tegenwoordig is 
de klant goed op de hoogte dankzij internet.’

De periode voor Pc-privé projecten voor 
werknemers pakte ook voor AVC computers 
goed uit.

MILLENNIUM

In de aanloop naar 2000 gingen de zaken erg goed. 
Vooral ook vanwege de vrees voor de millennium bug, 
die overigens uitbleef. Daarna zakte de economie in. 
Er werd niet  veel verdiend met de verkoop van hard-
ware. Het serviceniveau moest echter wel op peil blij-
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Nu € 50  
cadeau bij een 
betaalrekening!*
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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
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Ondernemer van de maand
ven dus er moest iets gebeuren. Het fenomeen ‘dozen 
schuiven’ diende zich aan. Paul Faure: ‘Reden voor mij 
om samen met een compagnon op 1 april 2000 een 
nieuw bedrijf te beginnen met als speerpunt de zake-
lijke klanten van A tot Z te ontzorgen. En als peilers 
mijn grote kennis van hardware en de enorme experti-
se op internetgebied van mijn compagnon. Inmiddels 
beheren we daar zo’n 3000 werkplekken en hebben we 
grote bedrijven en instellingen als klant. We regelen 
alles voor deze klanten, van glasvezelverbindingen, vir-
tuele servers tot VOIP telefonie.’

We werken met telesupport functionaliteit 
en kunnen dus de computer vanaf hier aan-
sturen. 

FAMILIEGEVOEL

Wat betreft de winkel geldt nog steeds het credo van 
totaalleverancier met veel service. Zo’n zeventien jaar 
geleden is Charley Tesselaar als nieuwe medewerker in 
dienst getreden. Hij runt grotendeels de winkel. Paul 
Faure: ‘Charley helpt de klant van begin tot eind. Dus 
de juiste keuze voor het product en alles wat daarbij 

hoort en zorgt voor de goede aansluiting bij de klant 
thuis. We werken met telesupport functionaliteit en 
kunnen dus de computer vanaf hier aansturen. Er zijn 
veel klanten die geen a�niteit hebben met computers. 
Die helpen wij. Dan ontstaat er een soort familiege-
voel als het gaat om de zorg voor de computer.’

BALANS

Tot slot. PCdefect.NL. Paul Faure: ‘Dit bedrijfsonder-
deel past ook binnen onze �loso�e om meerwaarde en 
extra service te leveren. Veel problemen met compu-
ters zijn internet gerelateerd. Die kunnen vaak alleen 
bij de mensen thuis worden opgelost. Dus hebben we 
een bedrijfsbus gekocht, heeft Charley zijn rijbewijs 
gehaald en gaat hij naar de klanten toe om de proble-
men te verhelpen. We waren tien jaar geleden de eer-
ste die deze service aanboden en hadden er veel succes 
mee. Nog steeds gaat het goed, maar er zijn diverse col-
lega’s die de service aan huis concept hebben gekopi-
eerd. AVC computers en PCdefect.NL zijn perfect in 
balans. De eerste is de winkel voor verkoop, service en 
reparatie en de tweede is actief op locatie. ‘s Ochtends 
is Charley op pad en ’s middags is hij in de winkel.’
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Vereniging van de maand

Tijdperk van eilandjesvorming voorbij
SV KOEDIJK BLOEIT WEER HELEMAAL OP
Tekst en foto Peter Kommas, SV Koedijk 

Het is alweer een tijd geleden dat er een artikel in de 
‘Coedijcker Ban’ is gepubliceerd over de SV Koedijk. 
In de tussenliggende periode is er  enorm veel gebeurd 
binnen de totale vereniging. Met de nadruk op totale 
vereniging. 

‘Er was geen tot zeer weinig beleid. De ver-
eniging zakte steeds verder af ’

Een aantal jaren geleden was er binnen de SV Koedijk 
sprake van zogenaamde eilandjesvorming. Iedereen 
deed wat hij zelf leuk vond. Er was geen tot zeer wei-
nig beleid. De vereniging zakte steeds verder af. Tegen-
woordig doet iedereen het allemaal weer samen.

Met onder andere de aanstelling van Rein Lakeman, 
een zeer ervaren hoofd opleidingen, is langzaam maar 
zeker de goede weg weer ingeslagen. Hoewel men er 
nog niet is, is er al veel bereikt. Vooral structuur, beleid 
en niet onbelangrijk, een enorme groep vrijwilligers. 
Uit deze vrijwilligers is onder andere een activiteiten-
commissie en een beleidstechnische commissie ont-
staan. Ook is er in de persoon van Ewout Pijpker een 
nieuwe veldvoetbalvoorzitter aangetreden.

‘Het einde is gelukkig nog niet in zicht. 
Er begint zich een volledige nieuwe groep 
scouts te vormen’ 

ACTIVITEITEN

En het einde is gelukkig nog niet in zicht. Er begint 
zich een volledig nieuwe groep scouts te vormen, de 
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Vereniging van de maand

Pr-commissie begint langzaam weer vorm te krijgen en 
er worden steeds meer activiteiten georganiseerd bin-
nen de Koedijker voetbalvereniging. 

‘De jeugdteams beginnen weer een hoger 
niveau te bereiken’

TRAININGSDAG

Zo was er in het najaar, voor het tweede jaar op rij, 
de trainingsdag voor de 
recreatieve jeugd. Ook 
de mini- en F-pupillen 
werden weer getrakteerd 
op een voetbaltoer-
nooi, waarbij ook Hans 
de Koning, voormalig 
keeper van AZ’67 en nu 
hoofdtrainer van FC Vo-
lendam, alle pupillen als 
toetje een training gaf. 
De jeugdteams begin-
nen zoetjes aan weer een 
hoger niveau te bereiken 
maar de  doelstellingen 
worden goed onderzocht 
en waar nodig bijgesteld. 
Er wordt beleid uitgezet 
voor meerdere jaren.

DAMES

Eén van de volgende stappen is om de vrouwen/
meisjes tak een boost te geven. In Nederland 
gaan steeds meer vrouwen en meisjes voetballen.  
SV Koedijk wil daarbij niet achterblijven. Inmiddels is 
er al een samenwerkingsverband met Telstar en kunt 
u op de dinsdagmiddagen vanaf 17.00 uur een trai-
ning van de Telstar-meiden op ons complex bekijken.  
Om meisjes kennis te laten maken met voetballen 
wordt er een vriendinnendag georganiseerd.

Ben je een meisje in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar? Dan 
nodigt sv Koedijk je uit om op woensdagmiddag 7 mei 
kennis te maken met de voetbalsport. Onder begelei-
ding van trainers en begeleiders worden er verschil-
lende trainingen en spelvormen uitgevoerd vanaf 13.00 
uur. 

Wil je meedoen, zien we je graag verschijnen om 12.00 
uur. Ook Telstar, waarmee we een samenwerkingsver-
band hebben, levert een bijdrage door twee speelsters 
van Vrouwen 1 aanwezig te laten zijn op deze mid-
dag. Ook krijgen jullie  en jullie ouders vrijkaarten 
om een wedstrijd van Telstar (de witte leeuwinnen) 
bij te wonen. Inschrijven kan op de site van sv Koe-
dijk  en er zullen op korte termijn inschrij�ormulieren 
aanwezig zijn op de scholen in Alkmaar Noord en de 
Vronermeer

In Nederland gaan steeds meer meisjes voetballen (Foto Shutterstock)
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Bewonersonderneming Koedijk
Nieuwe gezichten in De Rietschoot
WELKOM LIA, SHALIMAR EN CONOR

Door Rien Berends, fotogra�e Cees van Egmond

Sinds begin april is De Rietschoot drie nieuwe mede-
werkers rijker. Shalimar, Conor en Lia zijn elke woens-
dagmorgen en –middag druk bezig in het ontmoe-
tingscentrum. Op hun tweede werkdag maakten ze 
tijdens de lunch even tijd vrij om zich voor te stellen. 

Terwijl Shalimar druk bezig is met haar specialiteit   
in de keuken, appeltaart te bakken voor de verkoop, 
vertelt de 23-jarige Conor Catney dat hij het gewel-
dig vindt om in De Rietschoot te mogen werken. Een 
week eerder had hij glazen mogen spoelen, was hij 
bezig geweest met de vaatwasser en ko�ezetten. De 
tweede dag staat geheel in het teken van glazen was-
sen. Ook dat vindt hij geweldig. Hij is blij dit werk 
te mogen doen en trots op zijn Ierse achtergrond. 
Lia Uyen heeft haar lunch zorgvuldig voorbereid en 
schuift aan om te vertellen dat dit werk voor haar een 
thuiswedstrijd is. Na 22 jaar in de Daalmeer te heb-
ben gewoond, heeft ze nu alweer twee jaar haar plek in 
Koedijk gevonden. Ze heeft er anderhalve dag schoon-
maakwerk opzitten en mag die middag voor het eerst 
achter de bar werken. Daar kijkt ze vol enthousiasme 
naar uit. 

En Shalimar? Die heeft het te druk met appeltaart 

bakken en dus geen tijd voor de Coedijcker Ban. 
Tja. Werk gaat voor alles. Wel willen ze alle drie nog 
even kwijt dat ze blij zijn met hun begeleiders Peter 
Vriendjes en Marcel Ruijs. En dat ze bedrijfsleider 
Lars heel aardig vinden.

De Rietschoot kan onderdak bieden aan nieuwe en bestaande initiatieven

ONDERSTEUNING EN ZORG IN DE BUURT

Door Wim van Veen

In 2015 komen veel zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Nu nog valt dagbesteding onder de AWBZ, 
maar straks onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ook de Jeugdzorg en arbeidspartici-
patie komen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. 

Deze decentralisaties worden ook wel in één adem de 
transitie van de 3D’s genoemd. In dit artikel wordt na-
der ingegaan  op de veranderingen in de zorg en een 
oproep gedaan aan iedereen om daarover na te denken 
en met initiatieven te komen. 

Initiatieven die bijdragen aan de zorg in de buurt. De 
verschuiving van taken naar de gemeenten gaat gepaard 
met bezuinigingen. Het Rijk is van mening dat de ge-
meenten met minder geld de taken kunnen uitvoeren. 
Zij zitten namelijk dichter bij de burger en kunnen 
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gemakkelijker maatwerk leveren. De gemeente Alk-
maar bereidt zich samen met de regio-gemeenten voor 
op de zorgtaken die zij erbij krijgt. De gemeente voert 
daarover gesprekken met zorgorganisaties en vertegen-
woordigers van cliëntenorganisaties. Eén ding is zeker: 
vanaf 2015 verandert er heel wat. Niet direct voor de 
cliënten die nu al zorg krijgen, want 2015 is voor hen 
een overgangsjaar. Wel voor personen die voor het 
eerst een beroep doen op ondersteuning. Bij de beoor-
deling van de vraag om ondersteuning zal de gemeente 
eerst kijken naar de mogelijkheden die de cliënt en zijn 
netwerk hebben om de problemen op te lossen en of er 
voorzieningen in de buurt zijn waar de cliënt zonder 
indicatie terecht kan. Als deze mogelijkheden er niet 
of onvoldoende zijn, kan de hulpvrager in aanmerking 
komen voor professionele ondersteuning.

INITIATIEVEN

De gemeente en zorgorganisaties zitten niet stil. Dat 
kan ook niet, want de veranderingen zijn daarvoor te 
omvangrijk. Zorgorganisaties gaan meer op zoek naar 
alternatieve vormen van dagbesteding en betrekken 
daarbij ook organisaties in de directe woonomgeving 
van hun cliënten, zoals De Rietschoot. De gemeen-
te op haar beurt stimuleert organisaties en inwoners 
van Alkmaar om met ideeën te komen over hoe de 
zorg anders opgezet en organiseerd kan worden. Zij 
kunnen dat bijvoorbeeld doen door deel te nemen aan 
Slimmere Zorg, waarmee zij het draagvlak van hun 
idee kunnen vergroten, maar ook kans hebben op een 
�nanciële bijdrage van de gemeente. Hierover is infor-
matie te vinden op de site: www.slimmerezorg.com. 
Ook WonenPlus Noord-Holland heeft een ‘wedstrijd’ 
uitgeschreven voor initiatieven die bijdragen aan het 
langer thuis kunnen blijven wonen van kwetsbare bur-
gers, zie: www.lokalekracht.info (wedstrijd best prac-
tice). Op vrijdag 23 mei organiseren zij rondom dit 
thema ook een symposium in �eater De Vest. 

ROL VAN DE BEWONERSONDERNEMING 
De bewonersonderneming Koedijk heeft een mooie ac-
commodatie (De Rietschoot) om nieuwe en bestaande 
initiatieven onderdak te bieden. De ondersteuning die 
bewoners nodig hebben, kan daardoor dichtbij huis 
plaatsvinden. Het bestuur volgt de ontwikkelingen 
daarom op de voet en wil ook graag in contact komen 
met initiatiefnemers. Daarbij kunnen ook initiatiefne-

mers met elkaar in contact worden gebracht. Ook kan 
er worden bekeken welke ondersteuning er geboden 
kan worden. Daarvoor kunt u contact opnemen met 
Wim van Veen, 06 85257466. Hij coördineert -in op-
dracht van de bewonersonderneming (De Rietschoot) 
de initiatieven op het gebied van de WMO.

Netwerktafel ZZP-ers
Bent u ZZP-er en bent u geïnteresseerd in een 
vorm van samenwerking met andere ZZP-ers?    
Bijvoorbeeld als een klus te groot is of er as-
pecten aanzitten waar u geen expertise in hebt. 
Wilt u kennis uitwisselen met andere ZZP-ers? 
Leuke tips krijgen? Wilt u wel eens een sparring-
partner om uw ideeën te toetsen?  Mist u vergader-
ruimte of een plek om klanten te ontvangen? 

De Rietschoot is bezig ZZP-ers in Alk-
maar-Noord in kaart te brengen om tot een soort 
netwerktafel te komen. Lijkt dat u wat? Heeft 
u ideeën hoe dit vormgegeven kan worden?  
Stuur dan een email naar De Rietschoot: info@riet-
schoot.nl

Vrijwillige bijdrage 2014

NL77 INGB 0000 091754
tnv De Rietschoot

onder vermelding van
Bijdrage CB 2014

Nieuwe cliënten: eerst kijken naar het eigen netwerk
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Autobedrijf
De HertogAutobedrijf De Hertog biedt aan:

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,-
INCLUSIEF : BTW, Afmeldkosten, Viergastest

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autobedrijfdehertog.nl

Wegens enorm succes geprolongeerd

APK KEURING IN COMBINATIE
MET EEN KLEINE 
ONDERHOUDSBEURT
IN MEI EN JUNI SLECHTS € 100,-
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Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)

Autobedrijf
De Hertog

OPEL MERIVA COSMO 1.6 16 v  
2010

35.804 km 
zeer luxe 
€ 11.950,-

HYUNDAI IX 35 2.0 i
I-CATCHER 4WD

2011
30101 km
€ 27.995,-

FIAT 500 1.2 LOUNGE
automaat  2009

47.709 km 
€ 9.950,-

Een greep uit ons assortiment

SKODA FABIA 2.0 
ELEGANCE PLUS 2007  

90.145 km 
€ 6950,-   

SEAT LEON 2.0 TURBO DIESEL 
BUSINESSLINE 

NAVIGATIE 2007 
173.196 km /  €6950,-

RENAULT MODUS 1.6 16V 
INITIALE 2006 
110.768 KM  

€ 6450,- 
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Agenda Rietschoot

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Op maandag: Beter bewegen voor ouderen (9:00-10:00); Pilates (9:00-10:00); Hobbyclub 15;30 - 16:30; Au-
rora (16:30-1730); Sheila’s Showballet ((16:30-17:15); Zaalvoetbal (17:45-18:45);Sheila’s Showballet (18:00 
-20:00); Fotoclub Koedijk (twee maal per maand van 20:00 - 22:00); EHBO (sept t/m mei 19:30 - 21:30); 
Badminton De Stolp (sept t/m april van 19:45-22:15); Toneelvereniging De Roos (sept t/m maart 20:00-
23:00); Biljartvereniging De Kneus (sept t/m mei 18:30 - 23:00); Alkmaarse Big Band (sept t/m juni)
Op dinsdag: Pilates (9:00-10:00); Hobbyclub (18:30-19:30); Judo Randers de Geus (sept t/m juni); Capoeira 
Topazio (19:00-20:00); Samen Eten (sept t/m april  iedere vierde dinsdag van de maand 18:00-20:00); Hand-
bal SV Koedijk (okt t/m maart 19:00-21:00); Conditietraining (19:30-20:30); Accordeana repetities (sept t/m 
juni 20:00-22:00);Schaakgroep Koedijk (sept t/m oktober 20:00 - 23:00); Badmintonvereniging Coedijck 
(sept t/m juni 20:00-22:30); Vrouwengilde (sept t/m mei 1 x per maand 20:00 - 22:30); Vrouwen van Nu sept 
t/m mei 1x per maand 20:00-22:30);
Op Woensdag: Pilates (9:00-10:oo); Soos 55 + (sept t/m mei 13:00-16:30); Sportinstuif voor de jeugd (13:30-
15:30); Handbal SV Koedijk (16:00-18:00; Sheila’s Showballet (18:00-20:00); Jeugdtoneel De Roos (18:45-
19:45); Badminton (sept t/m april 19:00-21:00); Damesgymnastiek (sept t/m juni 19:00 - 21:00 / 20:00 
- 22:00); Sayonara toneelrepetities (sept t/m juni 20:00 - 22:30).
Op donderdag: Conditietraining (19:00-20:00); Schilderclub Koedijk (13:00-16:00); Biljart (13:30-17:00); 
Biljart De Poedel (18:30-22:30); Tai Chi /Qi gong (20:00-21:30)
Op vrijdag: Internationaal dansen (mei t/m juni); be Yoga (10:00-11:15); Capoeira Topazio (16:00-17:00); 
Wijktheater Meer (19:00-20:00); Muziekvereniging Aurora (19:00-22:15); Pop- & Showkoor Heartbeat 
(20:00-22:15); Badminton De Stolp (19:30-22:30).
Op zaterdag: Capoeira 10:30-11:30); Jeugdbadminton De Stolp (13:30-16:30); Zaalvoetbal Bijpost (17:00-
18:00); Zaalvoetbal ‘Het �eater’ (17:00-18:00).
Op zondag: Badmintoncompetitie De |Stolp (sept t/m jan 10:00-18:00); Klaverjassen (iedere 1e en 3e zondag 
van de maand 13:30-17:00); Cultuurtje (iedere tweede zondag van de maand 15:00 - 17:30),

AGENDA IN MEI

Kluscafé 10 mei en 7 juni. Wilt u iets laten repareren, 
heeft u vragen over het verstellen van kleding, het ge-
bruik van uw iPad: deskundige vrijwilligers staan klaar 
om uw probleem op te lossen!

Gaida, Centrum voor Internationale dans,zang en 
muziek houdt haar jaarlijkse slotinstuif in de Riet-
schoot op zaterdag 17 mei van 20.00 tot 23.00 uur.

Vrouwen van Nu Op dinsdagavond 20 mei seizoen-
einde om 20.00 uur in de Rietschoot.

Europese verkiezingen 22 mei In De Rietschoot is 
een stemlokaal gehuisvest.

Vitaliteitsbeurs 50+ Op zondag 25 mei vindt zowel 
in de Rietschoot de Vitaliteitsbeurs voor 50plussers 

plaats. Deze Beurs de start om 13.30 uur en eindigt 
om 17.00 uur en wordt mede geïnitieerd door de ge-
meente Alkmaar.

Meditatiecursus: Ontspannen voor Beginners  8 les-
sen van 60 minuten Data zaterdag 3, 10,17, 24 en 31 
mei, 7, 21 en 28 juni. Tijd 9.00 – 10.00 uur, website: 
www.erzijn.nu  (nieuw in De Rietschoot!)

DISCO

31 mei disco voor mensen met een beperking. De laat-
ste disco van dit seizoen.

Attentie: Geen Bingo-
middag in mei, eerstvol-
gende Bingo in septem-
ber.

B

I
N

G O
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OVERLAST DOOR VERBOUWING

Tekst en foto Hans Petit

De Rietschoot  is in 1980 gebouwd. In die tijd was open 
metselwerk modern met als bijkomend voordeel dat het 
ook  onderhoudsarm is.  Ideaal voor een ontmoetingscen-
trum waar dagelijks veel bezoekers komen. 

AANSLUITEN OP HUIDIGE TIJD

Het bestuur heeft besloten om de inrichting van de hal 
grondig aan te pakken. De uitstraling van de hal (de 
entree van De Rietschoot) moet aansluiten op de hui-
dige tijd. Modern, licht, strakker zonder dat de sfeer 
daarbij geweld wordt aangedaan. 

KANTOOR EN HAL

Als eerste wordt het (te) kleine kantoor van de bedrijfs-
leider groter gemaakt. Daarna, in de maanden mei tot 
en met augustus, wordt het plafond verwijderd, de te-
gels in de hal vervangen voor een pvc vloer, de muren 
gestuukt. Kortom veel bouwactiviteiten in de hal. Na-
tuurlijk wordt  alles in het werk gesteld om onze gasten 
zo min mogelijk overlast te bezorgen. Gezellig is het 

niet, maar het levert uiteindelijk een gebouw op dat er 
weer tegen kan en dat meer aansluit op  de 21ste eeuw! 
De verbouwing wordt begeleid door een bouwteam 
bestaande uit: Antoine van Hoorn, Freddy Ploeger, 
Joep van Putten, Jan Turkstra en Lars Manten.

EEN SLAG OM DE ARM

Er zijn wat problemen met vocht onder de vloer waar-
door het leggen van andere vloerbedekking niet moge-
lijk is. Het vocht wordt veroorzaakt door de verouder-
de tegelvloer in de doucheruimte. Technisch gezien is 
dat probleem op tijd op te lossen. De gemeente Alk-
maar is aan zet en doet haar best om dit tijdig te rea-
liseren. Als de gemeente niet op tijd levert, zou er een 
streep kunnen gaan door onze ambitieuze plannen.

ZONNEPANELEN
De zonnepanelen zijn op het dak van De Rietschoot 
geplaatst. Als je naar De Rietschoot loopt vallen ze 
meteen op! De meter loopt al terug. Iedereen is erg 
benieuwd hoeveel er op de energierekening zal worden 
bespaard. In de hal van De Rietschoot wordt binnen-
kort een monitor geplaatst waarop u kunt zien hoeveel 
energie de zonnepanelen opleveren. 

De hal heeft een gedateerde uitstraling

Verbouwing
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Cultuur
1 mei, dag van de arbeid
DE TWEEDE NARRENDAG
Door Hans Faddegon

Weet u nog dat  de vorige maand  1 april  ter sprake kwam? Narrendag. Want het is een dag die gevuld 
wordt met humor. Narrentag in het Duits. Een Nar is het beeld van de Opgewekte Mens. De mens, die de 
levenshumor, de lach en de traan, de zin van het leven, ontdekt heeft.

Maar dan is 1 Mei toch eigenlijk ook een soort Nar-
rendag? Ga maar na. 1 Mei wordt meestal de Dag van 
Arbeid genoemd, terwijl bijna iedereen dan van een 
vrije dag geniet. De Dag van de Vrijheid…

Waar komt die ‘vrije’ Dag van de Arbeid 
eigenlijk vandaan? 

Zo herinner ik me, dat een paar studenten in de ze-
ventiger jaren een wetenschappelijke conferentie in 
Moskou bezochten. In de toenmalige Sovjet Unie. De 
1 Mei dag viel er precies middenin en ze verheugden 
zich op die onverwachte vrije dag, want dan konden 
ze rustig zelf Moskou gaan bekijken. Hun hotel stond 
midden in het centrum. Na het ontbijt liepen de stu-
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denten de voordeur uit. Ze waren volledig onbewust 
van de belangrijkheid van de Dag van de Arbeid in de 
Sovjet Unie. En nu werden ze vrolijk verrast door de 
aanblik van de massa’s  mensen, die langs beide kanten 
van de weg naar de indrukwekkende  1- Mei - Parade 
stonden te kijken. Voor een groot deel gevuld met mi-
litaire krijgsmiddelen. U kent het beeld waarschijnlijk 
wel van de TV.

PARADE

Een paar jonge dynamische Hollandse studenten. En 
dan langs de kant blijven staan? Weet je wat? We lopen 
lekker mee! Ze glipten tussen de dikke rijen mensen 
door en even later maakten ze zelf deel uit van de fan-
tastische  Parade. Maar ja, na enige tijd is de ‘slagroom’ 
er toch een beetje af, en de gedachte aan een bak ko�e 
is ook een aantrekkelijk lokmiddel! Het besluit viel al 

snel. We stappen er weer tussen uit 
en zoeken een cafeetje op!

HELAAS.
In sommige landen functioneert  
het gezag van de politie toch iets 
anders dan bijvoorbeeld in Koe-
dijk. Een paar militaire politieagen-
ten schoten op de Hollandse ont-
snappers af. Dat mag niet! Je mag 
de parade niet verlaten! Er bleef 
niets anders over dan verder mee te 
gaan. Nog drie uur verder… Hoezo 
Vrije Dag?

Nee, denk nou niet dat ze na de 
terugkeer van hun reis een treurig 
verhaal vertelden. Integendeel. Zo 
zijn studenten niet. Ze vertelden 
natuurlijk met dikke pret aan ieder-
een  hun komische belevenis!

GEDENKDAG

Waar komt die ‘vrije’ Dag van de 
Arbeid eigenlijk vandaan? Tijdens 
de middeleeuwen begonnen de 
steden in Europa te groeien. De 
stedelijke bevolking nam toe te-
genover de voorheen voornamelijk 
op landbouw gerichte bevolking. 

Bovendien werd de stedelijke bevolking langzaam 
maar zeker zelfbewuster. Een geschiedkundige drukte 
het ooit als volgt uit: ‘De middeleeuwse mens leefde 
met zijn voeten in de modder en met zijn hoofd in 
de hemel.’Maar binnen de stedelijke wereld kwam een 
nieuwe vorm van bewustzijn op gang. De toenmalige 
�loso�sche gedachtenontwikkeling wees erop dat de 
mens het aantal dagelijkse arbeidsuren zou moeten 
beperken om tot een meer evenwichtige levensstijl te 
komen. Daar werd mee bedoeld dat de mens ook enige 
tijd voor zichzelf zou kunnen krijgen. Het leidde in 
de zeventiende, achttiende eeuw en negentiende eeuw 
langzaam maar zeker tot de invoering van de achturige 
werkdag. 

En ook nu bestaat de algemene Zwitserse 
werkweek nog uit drieënveertig uren!

En die ontwikkeling  is tegelijk de bron van het in-
voeren van een Gedenkdag voor de Arbeidende bevol-
king. Uiteraard zijn er natuurlijk enige verschillen in 
de diverse landen. Herinnert u zich bijvoorbeeld dat 
het nog maar een paar decennia geleden is dat de vijf-
daagse werkweek hier werd ingevoerd? Zo ging ik in 
de vijftiger en zestiger jaren op zaterdagmorgen nog 
gewoon naar school. En ook nu bestaat de algemene 
Zwitserse werkweek nog uit drieënveertig uren!

De tijd rond 1 Mei is hier in Nederland in ieder geval 
een bijzondere periode. Denk maar aan de Dodenher-
denking op 4 Mei. Een belangrijke dag om diepzinnig 
over na te denken. De dag van een traan. En ook de 
blijde Koning(s)(inne)dag . Dit jaar op 26 April. Een 
tijd van een lach en een traan, een tijd van humor. En 
dan is het in die periode meestal ook nog eens mooi 
weer!  Ik denk dat we 1 Mei de Tweede Narrendag 
kunnen noemen. Veel plezier! 

De middeleeuwse mens: ‘met zijn hoofd in de hemel’
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Entree  is gratis, iedereen is welkom in De Rietschoot
VITALITEITSBEURS 5 0 + 
Door Renee Rademacher

De 50plusser van nu heeft andere wensen en prioriteiten 
dan vroeger.  Tijdens de Vitaliteitsbeurs op zondag 25 mei 
in De Rietschoot  is van alles te vinden waar de interesse 
van de huidige 50plusser naar uit gaat. Een greep uit de 
onderwerpen: arbeidsoriëntatie, netwerkgroepen, vrijwil-
ligerswerk,  maatschappelijke ontplooiing, vitaliteit, ge-
zondheid, hobby, sport, vrije tijd, ontspanning, cultuur,  
relaties en netwerken.  

Op uitnodiging van de gemeente  Alkmaar zal 2e 
kamerlid Michel Rog om 14.00 uur een toelichting 
geven op de landelijke actuele ontwikkelingen die 
invloed hebben op het leven van de 50plussers, zoals 
de kansen op de arbeidsmarkt en de toekomst van de 
zorg. Ook wethouder Victor Kloos,  aanspreekpunt 
op het thema werk vanaf  50 jaar  en wethouder Jan 
Nagengast,  aanspreekpunt voor vrijwilligers werk en 
mantelzorg, zullen aanwezig zijn. Zij horen graag wat 
u nodig vindt, wat u (eventueel) mist en wat u wellicht 
zelf wilt oppakken om zaken te anders te benaderen of 
te optimaliseren 

WORKSHOP

Vitaal blijven, je lichaam sterk houden, tegen een sto-
tje kunnen, conditie opbouwen, mensen ontmoeten: 
allemaal voordelen die je als vijftigplusser ondervindt 
bij regelmatig sporten. Onder begeleiding van een 
vakkundige trainer van Ben Rietdijk kunt u gedurende 
deze beurs een uur werken aan uw conditie en algehe-
le spieropbouw. Daarnaast doet u oefeningen om de 
spieren en gewrichten soepel te houden. De les wordt 
afgesloten met een gezamenlijke cooling-down. Naast 
het fysieke aspect van de les is het tevens een heel ge-

zellige training. U kunt gewoon meedoen in wat u 
draagt, maar andere kleding meenemen is mogelijk.  
Gymschoenen zijn wel gewenst. De oefensessie start 
om 15.00 uur.

STANDHOUDERS

Heeft u zelf een leuk initiatief, activiteit en/ of be-
drijfsinformatie wat  ook aansprekend is voor  bezoe-
kers? Als u interesse heeft om standhouder te zijn, dan 
kunt contact opne-
men met Renee 
Rademacher. 
Email: info@
mp-partners.
nl of telefoon 
06 129 11515.

kers? Als u interesse heeft om standhouder te zijn, dan 
kunt contact opne-
men met Renee 
Rademacher. 
Email: info@
mp-partners.
nl of telefoon 
06 129 11515.
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Vrijwilligers van harte welkom
MAAK KENNIS MET WOONZORGLOCATIE DE DIJCKHOEVE

Het is u vast niet ontgaan, woonzorglocatie De Dijckhoeve aan de Kanaaldijk, onderdeel van Magenta-
zorg, is zo goed als gereed. De laatste werkzaamheden aan de tuin worden nu gedaan. Inmiddels hebben de 
eerste bewoners hun intrek genomen. Team coördinator Fietje licht de nieuwe woonzorglocatie in Koedijk 
graag toe.

‘Half maart zijn de eerste bewoners komen wonen en de 
reacties zijn positief ’, zegt Fietje. ‘De verwachting is dat 
rond de zomer alle 24 plaatsen bewoond zijn door oude-
ren met dementie. Het is een heerlijke plek om te wonen. 
Voor de bewoners is het belangrijk dat ze zich veilig en 
vertrouwd  voelen in hun huis. Als je dementie krijgt, is 
de wereld al minder vanzelfsprekend en dan is een ver-
trouwde woning belangrijk. Het is mede door de grote 
ramen, een zonnig huis.’ 

WONEN ZOALS THUIS

‘We passen hier het kleinschalig zorgen toe’, vertelt 
Fietje. ‘De woonzorglocatie bestaat uit vier woningen 
en de ouderen wonen in een kleine groep van zes be-
woners. Ze vormen met elkaar een huishouden.  Ze 
hebben een eigen zit/slaapkamer en maken gezamen-
lijk gebruik van de woonkamer en de keuken.  

De mensen wonen zoveel mogelijk zoals ze thuis ook 
woonden. Met als enige verschil dat onze zorg dicht-
bij is. De bewoners bepalen de eigen dagindeling. Ze 
geven bijvoorbeeld zoveel mogelijk zelf aan hoe laat 
ze willen opstaan, wanneer ze willen douchen en wat 
voor activiteiten ze willen ondernemen. Ook proberen 
we de mensen te betrekken bij de dagelijkse huishou-
delijke taken, als het opvouwen van de was, of het hel-
pen bij het koken. Het helpt de bewoners actiever te 
blijven. Familie en vrienden zijn van harte welkom en 

kunnen net als thuis, binnenlopen wanneer ze willen.’ 

VRIJWILLIGERS

‘De inwoners van Koedijk gaan ons zeker tegenkomen 
tijdens een wandeling door het dorp. Inmiddels heb-
ben we tijdens een gezellige avond ook kennis gemaakt 
met onze buren en we hebben ons voorgesteld bij een 
verenigingsavond in De Rietschoot. Waar we heel blij 
mee zijn, is dat vrijwilligers zich al hebben aangemeld 
om ons te helpen bij diverse activiteiten. Vrijwilligers 
zijn voor ons van enorme waarde om net dat beetje 
extra te bieden. We kunnen onder andere vrijwilligers 
gebruiken voor hulp bij het wandelen, kaarten, voor-
lezen of begeleiding bij diverse activiteiten. En als de 
tuin straks gereed is en het hok voor de konijnen en 
kippen, kunnen we heel goed hulp gebruiken bij de 
verzorging van de dieren. Heeft u belangstelling voor 
vrijwilligerswerk in De Dijckhoeve? Dan willen wij u 
vragen een e-mail met uw gegevens te sturen naar: de-
dijckhoeve@ . Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met u op.’

Nieuwe Koedijkers
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Bel : 072-8442357
of boek online in 

drie simpele stappen

SCHIPHOL TAXI LAND

SchipholTaxiLand en Schipholtaxi Exacta zijn onderdeel van Taxi Services Exacta

www.SchipholTaxiLand.nl
Stap 1: Vul uw postcode in en bekijk uw prijs.
Stap 2: Bent u het eens met de prijs, vul uw gegevens in
Stap 3: Verstuur en ontvang een bevestiging van uw boeking

Vanaf elke plek in het land bieden wij kwalitatief hoog- en 
betaalbaar taxivervoer van- of naar vliegveld Schiphol. 
Wij proberen net dat beetje meer te geven dan andere taxi-
bedrijven. Zoekt u een betrouwbaar taxibedrijf uit de regio 
voor uw rit naar Schiphol, boek dan nu en laat u verrassen 
door onze goede service en dienstverlening. 
Bij ons is de taxi altijd privé en dus niet gedeeld met andere 
mensen. Geen zorgen geen stress en altijd op tijd. 
Boek vandaag nog.

Dagelijks Last Minute Deals vanuit Koedijk 
Voor een kleine prijs met een privé taxi van of naar Schiphol
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Dagelijks Last Minute Deals vanuit Koedijk 
Voor een kleine prijs met een privé taxi van of naar Schiphol

Maakt u voor de eerste keer ONLINE een afspraak,
dan trakteren wij u eenmalig op 25% KORTING  

op al onze kappersbehandelingen.

Afspraak maken via de computer kan op
www.palazzo.salonware.nl

Afspraak maken via mobiele telefoon?
Download dan de GRATIS APP  

‘kapsalon palazzo’ in de AppStore
*Vraag naar de voorwaarden

 

  

Waar we zitten? Inpandig bij Sportinstituut TToToT m van der Kolk
Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar. T: 0772 - 76 76 103

072 - 76 76 103
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Gezondheid
Een addertje onder het gras in de zomer
DE ZIEKTE VAN LYME
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

In de zomer  trekken we er lekker op uit de natuur in. Heerlijk en ook heel goed voor ons humeur om 
te ontspannen en om te genieten van de zon en al het moois wat de natuur in het voorjaar en zomer te 
bieden heeft.  Het kan dan  een �inke domper zijn als je thuisgekomen, merkt dat je een tekenbeet hebt 
opgelopen.  

In onze natuurgebieden komen steeds meer teken 
voor die besmet zijn met de ziekte van Lyme en andere 
co-infecties,  virussen en bacteriën die tegelijkertijd in-
gebracht worden. De ziekte is sinds begin jaren ‘90 van 
de vorige eeuw een steeds grotere plaag geworden die  
op een epidemie gaat lijken. Het is een slopende ziekte 
die meer orgaansystemen kan aantasten en steeds vaker 
schade daaraan kan toebrengen. 

‘Vaak is en wordt de ziekte ook niet onder-
kend, omdat de ziekte moeilijk aantoon-
baar is in het bloed’

SYMPTOMEN

Vaak is en wordt de ziekte ook niet onderkend, om-
dat de ziekte moeilijk aantoonbaar is in het bloed 
en  omdat de symptomen die het veroorzaakt  ook 
voorkomen bij andere ziektes. Zo zijn er inmiddels in 
Nederland waarschijnlijk al heel wat mensen die een 
diagnose gekregen hebben zoals reuma, reumatische 
artritis, multiple-sclerose , verlammings- en uitvalsver-
schijnselen  en ook M.E.,  het chronisch vermoeid-
heidssyndroom. De verschijnselen zijn hetzelfde. Het 
probleem zit hem in het feit dat de Lyme bacterie een 
spirocheet is,  verwant  aan de veroorzaker van de 
syphyllis . Een bacterie die voorkeur heeft voor een 
zuurstofarme omgeving, zoals gewrichtskapsel, pezen, 
bindweefsel, de schedes van zenuwweefsel e.d. In deze 
weefsels is er  weinig bloedvoorziening  en daardoor 
ook weinig zuurstof. Daar kan de spirocheet zich lang 
schuilhouden zonder actief te worden.  Het feit dat de 
spirocheet zich schuil houdt in weefsels die niet rijke-
lijk van bloed worden voorzien, zorgt er tevens voor 
dat de behandeling daardoor extra moeilijk is. Immers, 
medicijnen zoals antibiotica kunnen de spirocheet 
daar maar spaarzaam bereiken.  Daarom worden in de 

reguliere geneeskunde de antibiotica altijd langere tijd 
gegeven om alle uithoeken van het lichaam te kunnen 
bereiken. Ik heb weleens gehoord van iemand die een 
jaar lang antibiotica heeft moeten slikken.

PROGRESSIEF

De ziekte is een multisysteemziekte met een progres-
sief verloop: in het acute stadium is er alleen een te-
kenbeet met een rode rand , daar kan ook koorts bij 
optreden, een paar dagen tot weken na de tekenbeet. 
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Gezondheid
Deze verdwijnt meestal weer spontaan. Bij een groot 
deel van de met Lyme besmette patiënten verschijnt 
deze rode kring niet. Deze laatste groep herinnert 
zich een tekenbeet vaak niet. Dan is men  ook nog 
minder geneigd om aan de ziekte van Lyme te denken 
als mogelijke veroorzaker van de klachten. In een la-
ter stadium kunnen klachten ontstaan die met Lyme 
in verband gebracht kunnen worden, maar ook vaak 
niet als zodanig herkend worden. Bijvoorbeeld grie-
pachtige verschijnselen, algehele malaise, hoofd-en 
nekpijnen, lichte koorts en pijn in de ledematen. Kan 
op een gewone griep lijken dus, maar met dit verschil 
dat een griep  meestal niet van lange duur is.  Deze 
verschijnselen kunnen weer overgaan.  Nog later kun-
nen klachten ontstaan  zoals uitstralende pijn  door 
overprikkeling van een zenuw  of  van de hersenvlie-
zen met verlammingsverschijnselen in het verloop van 
zenuwen. 

‘Het is zoals een van mijn patiënten, die 
aan het herstellen was van Lyme zei: ‘een 
sloper’’

Ontstekingen van zenuwen met als gevolg verlammin-
gen en gevoelsstoornissen. Gewrichtsontstekingen met 
pijn en zwelling soms verspringend, afwijkingen in het 
prikkelgeleidingssysteem van het hart. Deze worden 
allemaal nog tot het acute stadium gerekend. Chro-
nische Lyme borreliose, geeft verschijnselen die doen 
denken aan multiple sclerose, �bromyalgie, hersenont-
steking, chronische vermoeidheid, algehele verzwak-
king, koorts, transpireren, ontstekingsverschijnselen 
in spieren, pezen en gewrichten. Stemmingswisselin-
gen, prikkelbaarheid,geheugenproblemen, vermin-
derde concentratie, problemen met woordvinding, 
overgevoeligheid voor prikkels zoals licht en geluid en 
slaapstoornissen. Ook psychiatrische stoornissen kun-
nen voorkomen in een laat stadium zoals persoonlijk-
heidsveranderingen, dementie, ADHD, angst, stem-
mingsstoornissen en psychotische stoornissen. Het is 
zoals een van mijn patiënten, die aan het herstellen 
was van Lyme zei: ‘een sloper’.  Dit slopende karakter 
is tevens ook de overeenkomst met het ziektebeeld van 
de syphyllis.

VOORKOMEN

Het is dus zaak om, wanneer je de natuur in gaat wel 

bedacht te 
zijn op de 
moge l i j k -
heid van 
een teken-
besmetting.  
Voorkomen 
is zeker in dit geval beter dan genezen. Hieronder 
volgen wat adviezen om een tekenbeet te voorkomen.  
De teken leven  op de grond in de begroeiing. Als u 
in de natuur bent, blijf zoveel mogelijk op de paden 
en ga niet door de begroeiing lopen en zeker niet met 
blote benen.  Ga niet zomaar ergens  in het gras of 
in de struikjes of op het mos liggen.  Broekspijpen in 
de sokken stoppen bij wandelen in de vrije natuur. 
Gebruik insectenwerende middelen zoals  etherische 
oliën van o.a.  geranium, palmarosa, lavendel, euca-
lytus of pepermunt. Deze geuren schrikken de teken 
af.  Controleer bij thuiskomst of je geen tekenbeet 
hebt opgelopen. Dit laatste is vooral ook belangrijk 
bij kinderen. Die worden nogal eens gebeten op plek-
ken waar je het niet zou verwachten: bijv. hals, nek, 
en achter de oren, hoofdhuid   omdat die in hun spel 
over de grond rollen en door de struiken sluipen. Als 
je toch gebeten bent  door een teek, verdoof de teek 
dan nooit voor verwijdering bijv. door te ontsmetten 
met alcohol of andere ontsmettingsmiddelen. Door  
het gebruik hiervan bestaat de kans dat de teek de 
inhoud van  de speekselklieren de darm direct in de 
huid inspuit, waardoor juist een infectie ontstaat. De 
teek kan verwijderd worden door hem met een pincet 
voorzichtig omhoog te trekken totdat hij loslaat. Na 
de verwijdering wel de huid ontsmetten met bijv. al-
cohol of jodium. 

‘Als je toch gebeten bent  door een teek, ver-
doof de teek dan nooit voor verwijdering 
bijv. door te ontsmetten met alcohol of an-
dere ontsmettingsmiddelen. ‘

GEREEDSCHAPPEN

Er zijn handige gereedschappen ontwikkeld om teken 
te verwijderen bijv. een tekenkaart of tekenlasso. Bij 
apotheek, dierenwinkel, buitensportwinkel  of drogist 
te verkrijgen.  Je kunt de teek laten onderzoeken bij 
ProHealth laboratorium in Weert, in dat geval moet 
je de teek opsturen.  Daar kun je  tevens je bloed la-
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ten onderzoeken met 99% zekerheidspercentage op de 
uitslag wel of geen Lyme besmetting. In ieder geval is 
het raadzaam om je te melden bij de huisarts voor ver-
der onderzoek.  In Nederland loopt het onderzoek en 
de behandeling  van Lyme achter bij de landen om ons 
heen.  Inmiddels zijn er wel in Nederland een paar Ly-
me-behandelingscentra opgericht o.a. in het AMC in 
Amsterdam en de universiteitskliniek van Nijmegen. 
De reguliere behandeling bestaat grotendeels uit an-
tibioticakuren, die lang volgehouden moeten worden.  
Om dat de spirocheet zo moeilijk te bereiken is voor 
antibiotica  via de bloedbaan komen vaak daarna toch 
nog klachten voor die veroorzaakt worden door de 
ziekte van Lyme. In de complementaire geneeskunde  
is de behandeling gericht op het versterken en active-
ren van het immuunsysteem , waardoor het immuun-
systeem zelf actief de ziekte te lijf gaat. Dat wordt o.a. 
gedaan met fysiotherapeutische (geneesmiddelen op 
basis van planten en kruiden )  middelen die   speci�ek 
op het immuunsysteem werken en tevens middelen 
die functie van de uitscheidingsorganen stimuleren 
met name de lever en de nieren, omdat  de spirocheten 

afsterven er veel afvalsto en vrijkomen en mensen zich 
daardoor extra ziek gaan voelen. Vaak ontstaat er in 
het proces ook koorts. Dat is gunstig, door de hogere 
verbranding in het lichaam komt er ook meer zuurstof  
op de plekken waar de bacterie zich schuilt houdt en 
dat vermindert zijn levenskans. 

‘Bij al deze therapieën geldt toch wel een 
lange behandelingsduur’

Homeopathische middelen werken meer speci�ek op 
de klachten die iemand heeft zoals, gewrichtsontste-
king, gewrichtspijn, zenuwpijn, slechte concentratie, 
geheugenverlies, moeheid. Ik gebruik vaak een com-
binatie. Er bestaan ook zg. zappers een soort zender-
tjes die frequenties uitzenden waar de Lyme bacterie 
niet tegen kan en afsterft. Een methode die al begin 
20e  eeuw is ontwikkeld en met succes werd toege-
past om insecten, parasieten, schimmels, bacteriën te 
elimineren. Voor deze therapieën geldt een lange be-
handelingsduur, minimaal een jaar, maar vaak langer. 
Herstel duurt lang,  maar is wel mogelijk.

Uw Arbo opleider dicht bij huis: Opleidingen in De Rietschoot Koedijk

* HVK-begeleiding bij verontreinigde grond
* Ontwikkeling van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen 
* Risico-Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) 
* Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen
* Bouwplaatsveiligheid/veiligheidsadviesbezoek
* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

17-03-2014: BHV (herhaling), 20-03-2014: Basisveiligheid (VCA), 
20-03-2014: Leidinggevenden (VCA),  21-03-2013: MVO, kennismaking ISO-26000, 
25-03-2014: DLP (verontreinigde grond) 27-03-2014: Herhaling VCA (1 dag)

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

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

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

Cursussen in maart

HÈT ADRES VOOR
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Koken

Nancy’s Beauty Room

Uw pedicure: voor deskundige 
voetbehandeling, ook voor diabetisch & 
reuma clienten. Aangesloten bij Provoet

Uw schoonheidsspecialiste: de salon voor 
huidverbetering, ontspanning & wellness

Bij uw eerste bezoek aan de salon geniet u 
een korting van 10% op een behandeling 
naar keuze

Dukaatstraat 23, 1827 GN  Alkmaar
06-23940819 www.nancysbeautyroom.nl
Pedicure- & Schoonheidssalon 
Uw adres in Daalmeer

a atie edrij a ij
Fluorietweg 19 d
1812 RR Alkmaar
Tel: 072 - 515 87 17

ra ij u
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

k e ec iek
a i air

e e er ie

d ie er erk
e ad ec iek

e ti atie

ce ra e er ar i
airc diti i

VIS-GARNALENCURRY

Door Janny van Straten

Een hoofdgerecht voor twee personen.

INGREDIËNTEN

ca. 260 g kabeljauw�let, 2 eetlepels citroensap, 
1 grote ui, ½ rode peper, 2 eetlepels, roombo-
ter, 2 teentjes kno�ook, 1 theelepel gemberpoeder,  
1 theelepel koenjit, ¼ theelepel chilipoeder, 1 theele-
pel gemalen koriander (ketoembar), 2 theelepels ker-
riepoeder, 1 eetlepel, tomatenpuree, 2 eetlepels man-
gochutney, 125 g cocktailgarnalen, 200 ml. slagroom, 
1 takje verse koriander, zeezout

BEREIDEN

Kabeljauw in blokjes snijden. Besprenkelen met 1 eet-
lepel citroensap. Ui pellen en heel �jn snipperen. Peper 
wassen, halveren, zaadjes en zaadlijsten verwijderen en 
�jn snijden. Helft van de boter verhitten en de kabel-

jauw heel kort 
bakken, paar mi-
nuten is genoeg. 
De vis uit de 
pan nemen en in 
de achter geble-
ven boter de ui, 
peper, kno�ook 
even aanbakken.  
Dan gemberpoe-
der, koenjit, chi-
lipoeder, korian-
der en kerriepoeder toevoegen.

Evenals de tomatenpuree, mangochutney, garnalen 
en slagroom.  Goed doorroeren.Visblokjes en restant 
boter erdoor. Eventueel  op  smaak  brengen met wat 
zeezout. Bestrooien met �jngeknipte verse koriander. 

Heerlijk met rijst er bij.  
 
Eet smakelijk! 
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Jeugdpagina

Zoek de vijf verschillen

Jeugdpagina

VAN LINKS NAAR RECHTS (HORIZONTAAL)
1 In een f...... worden dingen gemaakt. 8 Verzin je als 
je te laat komt door je eigen schuld. 10 Getij (vloed en 
...) 12 Maak je van de vacht van een schaap. 13 Zegt 
een geit. 14 Sprookjes �guur en een getal. 16 Krijg je 
van een agent als je zonder licht �etst. 17 Verdien je 

met werken. 18 Een Engels woord voor een afspraakje, 
begint met een d. 19. Op een �es zit een... 21 Mo-
dern licht, begint met een l en eindigt op een d. 22 
Hetzelfde als 6 verticaal (van boven naar beneden). 23 
Ander woord voor erg, staat ook in een café: b.. 25 
Muzieknoot. 26 Ander woord voor kweken, begint 
met een t. 28 Als je in een auto rijdt, b........ je de auto.

VAN BOVEN NAAR BENEDEN (VERTICAAL)
2 Blijft over na verbranden 3 Duits automerk (afkor-
ting) 4 Bloem. 5 Ander woord voor klein. 6 Boom.  
7 Stenen �guren: (stand)b..... 11 Ik b.... als ik verle-
gen ben 13 Smeer je op een boterham. 15 F..(speen).  
16 Met dit voorwerp speel je voetbal. 20 Stop!  
23 Vrucht (bos)b.. 24 Mannetjes hond. 26 Als ik niet 
op tijd ben, ben ik .. laat. 27 Niet straks maar ..!

Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem. 
Dus de juf zegt: “jantje wil je even ophouden” Waarop 
jantje door blijft gaan “broem broem broem broem” 
En dan zegt de juf: “Jantje ga nu maar naar  de gang”“ 
Nee” zegt Jantje “dat kan niet mijn benzine is op”.

Oplossingen puzzels op bladzijde 47!

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

14 15

17 18

19 20 21

22 23 25

26 27

28

24

16

13

puzzel

Mopje



41

Jeugdpagina

Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijven?

Ma. 5 mei Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Di 6 mei Inloop 10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Do 8 mei Zaalvoetbal/Meidenmall  10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij. 9 mei Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Ma. 12 mei Activiteit 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Di 13 mei Inloop 10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Do 15 mei Jongensmall & meidenmall 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 16 mei Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Ma 19 mei Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Di 20 mei Inloop 10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Do. 22 mei Zaalvoetbal/ Meidenmall  10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij. 23 mei Activiteit: Zwemmen! 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Ma 26 mei Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Di 27 mei Inloop 10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Do 29 mei Jongensmall & meidenmall 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 30 mei Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
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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 & Schoonheidssalon Hennie Sinkeler
voetverzorging voor diabeet en reuma en sportmassage

HAUSCHKA-, MAVALA-, GEHWOL-, & CAMILLE       
Verkoop van

producten

Daalmeereiland 4 - 1827 Alkmaar (in de Hofstaete)
Woensdag  donderdag en vrijdag aanwezig en maandagavond vanaf 17:00 uur

Bel voor een afspraak: 072 - 5645 313
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Snel en relaxed je rijbewijs scoren!

Ontdek nu zelf het voordeel van een  
rijschool bij jou in de buurt en krijg 
tijdelijk de eerste 3 uur rijles voor 
slechts € 80 en daarna ook nog jouw 
theorieopleiding helemaal gratis!

Check onze website voor meer informatie over 
deze actie of bel en regel snel jouw eerste rijles!

3 uur rijles voor
slechts € 80,00

Telefoon  072  531 74 16Telefoon  072  531 74 16Telefoon  072  531 74 16Telefoon  072  531 74 16

RijbewijsExpress is lid van BOVAG Rijscholen en deelnemer van het 
BOVAG Garantiefonds Rijscholen. Je ontvangt de gratis theorie- 
opleiding wanneer je jouw hele rijopleiding bij ons volgt.

Dé autorijschool bij jou in de buurt!

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
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Molen De Gouden Engel

De Gouden Engel ondersteunt nieuwe schaapskooi in Bergen
NATIONALE MOLENDAGEN IN TEKEN EERSTE LUSTRUM

Tekst en foto’s Vincent Kraan

Het vroeg begonnen voorjaar nodigt uit voor heerlijke �ets- en wandeltochten in de wijde omgeving van 
De Gouden Engel.  Op korte afstand van elkaar is een enorme afwisseling aan verschillende landschappen 
te zien.

De oude polders tussen Bergen en Schoorl, de duinen 
of het Geestmerambacht, waarvan de ontwikkeling 
ondanks de crisis en de vertraging nog gestaag door-
gaat. Nieuwe attractie en doel voor een leuke �etstocht 
is de onlangs geopende schaapskooi in Bergen.  

De vele natuur- en recreatieterreinen die onze omge-
ving rijk is, worden vaak aantrekkelijk gehouden door 
vee in te scharen. Van het Geestmerambacht kennen 
we de Schotse Hooglanders en vorige zomer liepen 
er regelmatig schapen rond. Ook grote delen van het 
duingebied worden met begrazing aantrekkelijk ge-
houden door begrazing. Naast Schotse Hooglanders  
en Konikpaarden worden ook schapen voor dit doel 
ingezet. Door de decimering van de konijnenstand 
dreigde de afwisselende duinvegetatie te verruigen. 
Gerichte begrazing kan dit tegengaan. Vandaar dat 
er al sinds een aantal jaren schapen in het duingebied 
lopen. Om de schapen een goed onderkomen te ver-
scha en is onlangs aan het begin van de Zeeweg een 
nieuwe schaapskooi geopend. Deze fraai vormgegeven 
stal met een sedum of vegetatiedak biedt tevens onder-

dak aan een kleine bezoekersruimte waar uitleg gege-
ven over o.a. het e ect van begrazing. De schaapskooi 
wordt onderhouden door de stichting schaapskooi 
Bergen. Wij van De Gouden Engel ondersteunen dit 
initiatief van harte. Wilt u meer weten: www.schaaps-
kooi-bergen.nl

VOORTGANG MAALDERIJ

 In de maalderij is de afgelopen periode voornamelijk 
gepuzzeld aan de aandrijving van de maalstoel. De 
oude elektromotoren die nog uit de oude maalderij 
van Bos komen en in prima conditie verkeren, zullen 
hiervoor gebruikt worden. Het is alleen zoeken hoe de 
juiste overbrenging tot stand te brengen om de stenen 
straks het juiste toerental te laten draaien. Bij de mo-
lenmaker wordt gewerkt aan de jakobsladder. Hiermee 
vullen we de silo op zolder met graan. Vanaf hier wordt 
het kaar boven de molensteen gevuld en kan het malen 
beginnen.      

MOLENDAGEN 
De Molendagen zijn op 10 en 11 mei. Dit jaar grijpt 

De Gouden Engel de nati-
onale molendagen aan als 
start voor de viering van het 
eerste lustrum. Voor het be-
zoek van de molen hoeft op 
deze dagen geen entree te 
worden betaald. Net als vorig 
jaar zijn er op beide dagen 
gratis rondleidingen met de 
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Molen De Gouden Engel
molenaar. Deze starten op beide dagen om 12.00 uur 
en om 15.00 uur. Natuurlijk is dan ook de maalderij 
open en kunt u de nieuwe maalstoel bewonderen. 

Op zondag 11 mei is er een speciale kinderactiviteit in 
het teken van het lustrum.  Er wordt begonnen  met 
het bakken van pompoenbroodjes. Onder het mot-
to “Wie zaait zal oogsten” zal er vervolgens tarwe en 
pompoenen worden gezaaid. De activiteit start om 
14.00 uur en kost € 2,50 per kind. 

ETEN WAT DE POT SCHAFT 
Op de vrijdagen 16 en 30 mei is er weer “Eten Wat 
de Pot schaft”. Dus vanaf nu weer twee avonden per 
maand. De nieuwe formule is inmiddels  bekend maar 
de gerechten zijn iedere keer weer nieuw. Heerlijke 
warme gerechten op tafel, vegetarisch en met vlees of 
vis en veel groenten. Voor iedereen is er van alles te 
proeven. De aanvangstijd  is �exibel. Er kan tussen 
18.30 en 19.30 uur worden aangeschoven voor het  
eten en vanaf 19.30 uur kan er een nagerecht geser-
veerd worden.

De prijs van het maaltijdbu et en het nagerecht is  
€ 18,50 Evt. drankjes en ko�e of thee komen er dan 
nog bij. Reserveren bij Karlijn (06-26086705) vooraf 
is handig, maar niet strikt nodig!  We hebben plaats 
voor 30 gasten per keer. 

OPENINGSTIJDEN

Woensdag tot en met zondag. Van juni t/m augustus 
ook de dinsdag. Van 11.00 tot 17.00 uur bent u van 
harte welkom. Zaterdags zelfs een uurtje eerder ,  om 
10.00 uur.  Voor groepen kan op afspraak ook  buiten 
de openingstijden een bezoek aan de molen worden 
gebracht.  Maandag is de molen gesloten. 
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Kom langs:

Kanaaldijk 171

Bel: 072-8446167

Mob: 06-50579572

youwellness.nl
wellness just for you

Wellness - Geuren, Accessoires en Onderhoud.

Colofon 
Uitgever De Rietschoot Koedijk, Saskerstraat 22, 
Koedijk, Bewonersonderneming in oprichting 
(www.coedijckerban.nl / www.rietschoot.nl)
Coördinatie: Joop Sinke
T:06-39337837 /  E: jsinke24@hetnet.nl
Redactie: Rien Berends
T: 0653203451 / E: redactie@coedijckerban.nl, 
Advertenties: Wim Smit 06-43166559
E: verkoop@coedijckerban.nl
Vormgeving: Hans Petit, E: info@studiopetit.nl 
Oplage: 2000 Druk: Stichting MEO. 
Inlevertermijn kopij  voor het juni nummer  sluit 
op 14 mei 2014 . Aanleveren in MS Word per 
e-mail: redactie@coedijckerban.nl De Coedijcker 
Ban wordt in juni op 4,5 of 6 juni bezorgd 
De redactie behoudt zich het recht voor inge-
zonden kopij zonder opgave van reden niet te 
plaatsen. Tekst kan worden ingekort. 

Reacties van lezers
De inzending van Marion Walta en Annemarie Kus-
ter,in nummer 4 van de Coedijcker Ban, was mij uit 
het hart gegrepen. Al eerder heb ik in ons lijfblad mel-
ding gemaakt van irritaties – en dan met name op de 
‘rustdag’, aan het begin of zoals u wilt het eind van de 
week – over hinderlijk lawaai van diverse apparaten in 
achtertuinen. Het trieste is, dat de Koedijkers die daar 
verantwoordelijk voor zijn, geen benul hebben wat ze 
teweeg brengen. Beste mensen hou je aan de tip van 
beide dames: apparaten op zaterdag – vogels op zon-
dag. Met dank voor uw begrip.  Robbert Koorn.

Alle eer met de mooie stukjes van de echte Koe-
dijkers, het blad ziet er keurig uit top. Ga zo door.  
Joop en Gre Masteling

Ik ontvang de CB tegenwoordig tweemaal. Zit er er-
gens misschien een foutje? Tineke van 38
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Vijf verschillen: 
Zoutkorreltjes, 
puntjes op hand, 
wenkbrauw, bo-
venkant melkpak, 
mouw

Een artikel plaatsen  in
de Coedijcker Ban?
Ga naar:
www.coedijckerban.nl

Tip: lever eventuele afbeeldingen
zo groot mogelijk aan



Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar • Tel. 072 - 76 76 100 • www.tomvanderkolk.nl • info@tomvanderkolk.nl

GezelligheidKwaliteit Vernieuwend TopsportSporten van 3,5 tot 80 jaarRespect Persoonlijkheid

*Vraag naar de voorwaarden. 

NU METGRATIS* SPORTTAS!

 
 
 

FITNESSCLUB VAN 2012 EN 2013

in de gemeente Alkmaar! 

HERHALING MEGA ACTIEHERHALING MEGA ACTIEHERHALING MEGA ACTIEKOM LANGS OP

 
NU METMETGRATIS

GRATIS
GRATIS*SPORTTAS!
SPORTTAS!

aag naar de voorwaarden.

SPORTTAS!

NU METGRATISSPORTTAS!

Nieuw Nieuw Nieuw NieuwNi  

Voor iedereen die hard wil trainen

Dames en heren

Voor scholieren 

voor scholen

Voor verenigingen

1 week gratis proberen




