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Beste Koedijkers,

Nog even en dan gaat de Gondelvaart deze maand tra-
ditiegetrouw van start. Al vele jaren een hoogtepunt in 
ons dorp waarover in deze uitgave van de Coedijcker 
Ban uiteraard alle informatie. Het belooft weer een 
fantastisch spektakel te worden op het Noord-Hol-
landskanaal en uiteraard de kanaaldijk. Na dit mooie 
evenement staat ook weer een nieuw schooljaar voor 
de deur. In hoeverre daar door alle kinderen reikhal-
zend naar wordt uitgekeken is een vraag die we niet 
willen of kunnen beantwoorden. Feit is wel dat twee 
vertrouwde gezichten niet meer in De Zandloper te 
zien zullen zijn. Adjunct-directeur Jan Groeneveld en 
meester Piet de Ruiter gaan van hun welverdiende pen-
sioen genieten. Meester Piet maar liefst na veertig jaar 
op ‘onze’ basisschool. Als markante Koedijkers vertel-
len beide mannen hun eigen schoolverhalen verderop 
in deze editie. Daarnaast veel aandacht voor alles dat 
‘de moeite waard’ is in Koedijk en natuurlijk de vaste 
rubrieken van onze correspondenten. Waarbij opge-
merkt dat fotograaf Cees van Egmond wegens drukke 
werkzaamheden helaas zijn bijdrage aan de Coedijcker 
Ban heeft beëindigd. Ook Janny van Straten is gestopt 
met het schrijven van recepten voor de kookrubriek. 
Namens het hele team van de Coedijcker Ban en alle 
lezers bedanken wij Cees en Janny voor hun medewer-
king. En mochten er lezers zijn die het leuk vinden om 
hun taken over te nemen, dan zou dat zeer welkom 
zijn. We zien de reacties graag tegemoet.

Veel leesplezier, namens de redactie,

Rien Berends
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Met pensioen na veertig jaar trouwe schooldienst
Jan Groeneveld en PIet de ruIter

Door Rien Berends, foto’s Hans Petit

‘Er is een groep die les kreeg van twee meesters die sa-
men ook nog eens in dat schooljaar honderd jaar oud 
werden. Dat waren wij dus.’

Het is de laatste week van het schooljaar 2014-2015. De 
afscheidsavond van groep 8 in De Rietschoot is een 
paar dagen eerder uitgegroeid tot een groot succes. In 
De zandloper staat alles in het teken van de vakantie. 
Er wordt hier en daar met dozen gesjouwd en geboend. 

Maar veel staat ook in het teken van het afscheid van 
meester Piet en meester Jan. Zij komen na de zomer-
vakantie niet meer terug. Gaan na veertig jaar school-
werk met pensioen. Jan Groeneveld de laatste vijftien 
jaar als adjunct-directeur op De Zandloper en Piet de 
Ruiter alle veertig dienstjaren onafgebroken voor de 
klassen op de basisschool in Koedijk. ‘Ik heb heel wat 
tweede generaties les mogen geven.’

De gespreksronden met beide ervaren ‘Zandlopers’ 
zijn logistiek verantwoord en logisch ingedeeld. Zo-
als het hoort op een school. Eerst Jan Groeneveld in 
de directiekamer (meester Piet staat dan nog voor zijn 
groep), vervolgens samen op de foto voor het karakte-
ristieke schoolgebouw (duurt vanwege de onervaren-

heid met fotoshoots iets langer dan gepland) en dan 
ter afsluiting in het lege klaslokaal van meester Piet.

uItdaGInG

De schoolloopbaan van Jan Groeneveld begon 
veertig jaar geleden op de toenmalige Theo Thijs-
senschool. ‘Dat is nu de Jules Verneschool in Huis-

waard 1. Ik heb daar 15 jaar les gegeven. Daarna 
heb ik de overstap gemaakt naar de Cocon in 
de Daalmeer om mede leiding te gaan geven 

als bouwcoördinator, adjunct-directeur en uit-
eindelijk waarnemend-directeur. Dat was een enor-

me uitdaging want de Cocon groeide vanaf de start  
in negen jaar naar een basisschool met 635 kinderen. 
In het tiende jaar had ik als waarnemend directeur te 

maken met 55 collega’s, ging ik van vergadering naar 
vergadering en zag eerlijk gezegd geen kind meer. Het 
klinkt misschien wat raar maar gelukkig was er af en 
toe wel eens een collega ziek en kon ik niet zo snel 
een plaatsvervanger krijgen. Ging ik zelf weer voor de 
klas staan.’ Dat Jan Groeneveld extra genoot van zulke 
momenten bleef niet onopgemerkt. ‘Ik had een keer 
een dag les gegeven en liep door de gang naar mijn 
kantoor. Komt een collega me tegemoet die me vroeg 
of ik net voor de klas heb gestaan. Ik reageerde nog-
al fel met “hoe zo?”. Want dacht dat ik iets fout had 

gedaan. Zegt hij lachend: “Je loopt te fluiten.” Toen 
wist ik het. Ik moest weer terug naar de kinderen.’

De markante Koedijker
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CombInatIe

En zo verhuisde Jan Groeneveld vijftien jaar geleden 
naar De Zandloper om daar als adjunct-directeur ook 
weer voor de klas te staan. ‘Een combinatie de me pri-
ma beviel. Ik heb dat negen jaar gedaan. Les geven en 
directiewerk. Dat laatste is trouwens veelomvattend. Je 
moet verstand hebben van gebouwen, arbo, vergun-
ningen, financiën en ga zo maar door. Op den duur 
kwam ik ook op de Zandloper niet meer aan les geven 
toe. Je bent verantwoordelijk voor de hele organisatie 
en hebt te maken met ouders, leerlingen en collega’s. 
Bovendien liet mijn gezondheid me ook een beetje in 
de steek en was ik aan het einde van een dag les geven 
behoorlijk moe.’

De Zandloper is landelijk gezien een gemiddeld grote 
school met het afgelopen schooljaar 292 leerlingen in 
tien groepen en 21 leerkrachten (full- en parttimers). 
Volgend jaar wordt begonnen met 270 leerlingen in elf 
groepen. ‘Daar komen in de loop van het schooljaar 
weer kinderen bij in groep 1. Al met als is het best 
een grote school voor een dorp als Koedijk. Elke 
twee jaar houdt een gespecialiseerd bureau een 
groot onderzoek onder ouders, leerkrachten, scho-
lieren en directie over wat ze van de school vin-
den. We scoren altijd een ruime voldoende (8). 
De Zandloper is een school met een dorps karak-
ter in een relatief oud gebouw maar met moderne 
middelen. Er zijn geen andere basisscholen in de 
directe omgeving of aan De Zandloper vast gebouwd. 
Dat maakt het allemaal speciaal en charmant in een 
echte dorpsomgeving. De Zandloper maakt inmiddels 
deel uit van de stichting “Ronduit” waar vijftien scho-
len bij zijn aangesloten.’

SPeCIaal

Nadat de foto’s zijn gemaakt en Jan Groeneveld nog 
in overleg moet, is het woord aan Piet de Ruiter. 
‘Veertig jaar les geven op één school is waarschijnlijk 
niet uniek, maar wel speciaal. Het zal steeds min-
der voorkomen, vermoed ik. In elk geval zag ik na 
mijn opleiding en de invulling van de dienstplicht 
in november 1974 een advertentie in de krant dat 
ze in Koedijk een leerkracht zochten Ik woonde 
in Zuid-Scharwoude, waar ik ook ben geboren. 
Dat was dus in de buurt. Op 1 januari 1975 ben 
ik begonnen met een gecombineerde klas 3 en 4 

met 31 leerlingen van 10 en 11 jaar. De school was toen 
nog een stuk kleiner en had maar vijf lokalen. In die 
tijd had je geen groepen, maar klassen en ging je op je 
zesde naar de lagere school. Kinderen van vier en vijf 
jaar gingen naar de kleuterschool. Nu werken we met 
groepen (totaal acht) op een basisschool. In 1975 waren 
er allemaal gecombineerde klassen, behalve de zesde 
klas (nu groep 8). In dat jaar zaten er 150 kinderen 
op de Zandloper. Mijn grootste klas had in totaal 40 
leerlingen. Dat was een lokaal met schuifwand. Aan 
de ene kant zaten tien kinderen en aan de andere kant 
dertig. Ik zat precies op de scheiding. Af en toe moes-
ten dan die tien bij de rest gaan zitten om de uitleg 
goed te kunnen volgen.’ 

De markante Koedijker
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Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Vraag Internet Bankieren aan  
en krijg twee unieke zomerglazen.*

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

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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Net in een nieuwe werkomgeving ga je niet direct weer 
solliciteren. Dat gold ook voor meester Piet. ‘Na ver-
loop van tijd denk je wel eens aan iets anders, maar 
ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad. De school 
groeide gestaag terwijl het dorpse karakter bleef. Dat 
zorgt voor een leuke en speciale sfeer die mij heel erg 
bevalt. In mijn beginperiode hield de bebouwing op 
bij de vlotbrug. Dat maakte van Koedijk echt een 
dorp. Pas een paar kilometer verderop begon de Huis-
waard. Aan de Saskerstraat stonden nog maar een paar 
huizen. Verder was er alleen maar weiland en water. 
Achter de school lagen de voetbalvelden.’

landSkamPIoen

Piet de Ruiter heeft uiteraard veel leerlingen zien gaan 
en komen. Een weer zien terugkomen. Maar dan als 
vader of moeder van hun kinderen. ‘De eerste oud-leer-
ling die ik terug zag keren als ouder was Richard van 
der Ham met zijn dochter Ilja. Ondertussen is Richard 
opa geworden en dient de volgende generatie zich aan. 
Dat is extra leuk. Ik heb heel veel kinderen als vader 
en moeder terug zien komen of vader en moeders als 
opa’s en oma’s.’ Wat betreft aantallen kinderen scoorde 

de Zandloper het hoogste met ooit 480 leerlingen. En 
dat biedt weer andere mogelijkheden. ‘Klopt. In dat 
jaar konden we putten uit heel veel talentvolle voet-
ballers. We werden toen kampioen van de Langedijk, 
daarna van Noord-Holland en vervolgens landskampi-
oen. De hele school is toen met bussen naar de finale 
in Zeist gekomen. Dat was een absoluut hoogtepunt 
in mijn loopbaan op de Zandloper. Maar dan moet ik 
tegelijk ook melden dat ik heel trots ben op de mei-
den van groep 8 van vorig jaar en dit jaar want die 
zijn twee keer tweede geworden op het Cruijff Court 
voetbaltoernooi. Wat ik minstens zo belangrijk vind is 
dat vooral door invallers lovend wordt gesproken over 
onze groepen. Ze zijn leuk, geen lastige kinderen. En 
dat terwijl we uit dezelfde vijver vissen als andere scho-
len in de regio.’

beStuurlIJke funCtIeS

Naast het lesgeven bekleedt Piet de Ruiter ook de no-
dige bestuurlijke functies. ‘In het bestuur van de me-
dezeggenschapsraad heb ik diverse functies gehad en 
ik ben secretaris van de stichting “Ronduit”. Voor dat 
werk ben ik een dag in de week vrij geroosterd. 

De markante Koedijker
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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%

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419
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Net als Jan vind ik de combinatie van 
les geven voor kinderen en het werken 
op organisatorisch niveau heel prettig. 
Het vraagt steeds weer om een andere 
manier van denken. Daarnaast speelt 
de sport een belangrijke rol. Zelf voet-
bal ik graag, maar waterpolo is mijn 
favoriete sport. Dertig jaar heb ik me 
vanwege mijn liefde voor de sport 
ingezet voor de organisatie van de 
sportschooldagen. Eerst regionaal en 
later alleen voor De Zandloper. En na 
mijn pensioen zal er nog meer sport 
op mijn weg komen als lid van het 
stichtingsbestuur dat de tennishal bij 
de Groene Voet beheert. Wat er verder op mijn pad 
komt, wacht ik rustig af.’

StuIf eenS In

Opeens schieten ter afsluiting van het gesprek nog een 
paar Zandloper-hoogtepunten meester Piet te binnen. 
‘In mijn eerste jaar dat ik op school kwam werken 

deed ik met mijn klas mee aan het televisieprogramma 
“Stuif eens in” in ’t Spant in Bussum. Vorig jaar deed 
ik met mijn groep 7/8 mee aan Zapp-live en kreeg toen 
tijdens de quiz, die we verloren ,een bak van die groene 
smurrie over me heen.’ Inderdaad een hoogtepunt dat 
je niet mag vergeten na veertig mooie dienstjaren in 
het onderwijs. 

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

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl

De markante Koedijker
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Klaar voor gepersonaliseerd onderwijs, het nieuwe leren
roer om bIJ m@tthIeu WIeGmanSChool 
Na de grote zomervakantie is de metamorfose een feit. 

Waarom?
Er is behoefte aan andersoortig onderwijs dat beter 
aansluit aan de veranderende behoeften en eisen van-
uit de maatschappij. Het “gepersonaliseerd onderwijs” 
is een uitdagende vorm van leren en ontdekken die 
aansluit bij het individuele kind. Vanuit kleine over-
zichtelijke stamgroepen krijgt een kind hieruit volop 
die ruimte. De leerdoelen van o.a. taal en rekenen blij-
ven hetzelfde, maar de manier waarop de leerlingen 
zich de stoffen eigen maken is verschillend. Samen met 
de ouder(s)en stamgroepsleider worden kinderen actief 
en bewust betrokken bij hun eigen leerdoelen. Hier-
door leren kinderen bij de M@tthieu Wiegmanschool  
eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Er wordt 
zowel met I-pads als met “echt” leermateriaal gewerkt. 
Engels wordt gegeven vanaf 4 jaar. Een andere (maar 
rijke) leeromgeving met functionele ruimtes, verleide-
lijk ingericht, zoals reken- taal- wereld- en kunstateliers 
naast verschillende flexplekken en uitdaging buiten zo-
als de natuurspeeltuin ”Saene” en het groenteparadijs 
(schooltuin). De school kiest bewust voor werken met 
een continurooster (samen lunchen) en met combina-
tiefuncties vanuit de inpandige opvang. Dat betekent 
dat kinderen bij de school van 07.30 −19.00 uur vanuit 
dezelfde geborgenheid, structuur en duidelijke kaders, 
begeleid de wereld kunnen ontdekken. Geheel in lijn 
met het Alkmaarse SAKS (SAKS 2020) start directeur 
Peggy de Boer en een speciaal samengesteld team van 

innovatieve, gemotiveerde leerkrachten de M@tthieu 
Wiegmanschool in Bergen - één van de eerste scholen 
in de regio met dergelijk onderwijs dat aansluit bij de 
“persoon” achter het lerende kind. Wilt u meer weten? 
Bezoek dan de website www.matthieuwiegman-saks.nl 
of mail / bel met Peggy de Boer p.de.boer@saks.nl / 
072-5894716 

Gondelvaartboeket 
Debby’s Bloemen heeft speciaal voor gondelvaart een 
prachtig boeket samengesteld dat alleen in de week 
van gondelvaart te koop is. Ga een kijkje nemen bij 
haar gezellige bloemenkraam in de Saskerstraat en 
vraag naar de prijs. We willen deze keer ook weten wat 
voor boeket het is. Debby legt het met alle plezier uit. 
Stuur de prijs en beschrijving naar redactie@coedijc-
kerban.nl. Onder de goede inzenders wordt een gratis 
gondelvaartboeket verloot. 

WIJkSteunPunt “de hofStaete“
“De Hofstaete“ is een wijksteunpunt waar vele acti-
viteiten speciaal voor senioren worden georganiseerd. 
Zo ook de warme maaltijdvoorziening.  De maaltijd 
wordt in groepjes, verdeeld over verschillende tafels, 
gebruikt in de grote zaal. Iedere werkdag kunt u hier 
van 11.45 uur tot ongeveer 13.15 uur terecht voor een 
warme maaltijd. Alleen op vrijdag is er geen soep, 
maar een ander voorafje en als toetje warme pap. 

De moeite waard

foto's Priscilla van Orden
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Een maaltijd kost u € 7,- euro per keer. Heeft u een 
Alkmaar–pas dan krijgt u 10 % korting per maaltijd. 
Wilt u eens een maaltijd uitproberen? Dat kan altijd, 
maar bel ons even van tevoren om een afspraak te ma-
ken. 

Wilt u vaker gaan deelnemen aan een maaltijd? Dat 
kan altijd. 1,2 of meer keren per week, alles is mogelijk 
in overleg. In de maanden juli en augustus is er een 
vakantieperiode. De maaltijden worden dan slechts 

3 maal per week verzorgd, nl. op maandag, woensdag 
en vrijdag.

“De Hofstaete“ is bereikbaar met het openbaar ver-
voer, de bus stopt voor de deur. Het adres is Daalmee-
reiland 40 te Alkmaar–Noord. Voor meer informatie 
kunt u op werkdagen bellen naar 072-5624521 en vra-
gen naar Karen, Jannie of Elles. U kunt mailen naar: 
edekker@alkcare.nl

haal nu Je ehbo-dIPloma In 3 daGen!

EHBO vereniging Koedijk organiseert – bij voldoende 
deelname – in september een driedaagse cursus waarin 
de cursist volledig wordt opgeleid volgens de normen 

van het Oranje Kruis, inclusief reanimatie en AED. 
Aan het eind van de derde dag volgt een examen. De 
cursus is geschikt voor personen vanaf ± 16 jaar. 

De cursus vindt plaats op 12, 19 en 26 september 2015 
van 9.00 tot 16.00 uur in de Rietschoot, Saskerstraat, 
Koedijk. De kosten bedragen € 225, inclusief boek, 
materialen en examengeld. Veel zorgverzekeraars ver-
goeden uit een aanvullend pakket (een deel van) de 
kosten voor een EHBO-cursus; informeer daar dus 
naar bij uw verzekering.

InformatIe en aanmelden

Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
van de vereniging: www.EHBOKoedijk.nl. Aanmel-
den kan tot uiterlijk 15 augustus via e mailadres info@
ehbokoedijk.nl of telefoonnummer 06-12 11 35 81.

uWv SCholInGSvouCher en ICtS
iCTS Opleidingen is een instituut voor opleidingen, 
trainingen en workshops. iCTS heeft voor iedereen 
een passende training, omdat zij vier verschillende 
werkvormen hanteren: klassikale trainingen, Open 
Leer Centrum, Maatwerk trainingen en workshops. 

uWv SCholInGSvouCher

Vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen bie-
den wij, in samenwerking met het UWV, de scho-
lingsvoucher aan. Bent u werkzoekende, zit u in de 
WW en bent u 50 plus? Dan heeft u recht op de 
UWV scholingsvoucher ter waarde van €1.000,- in-
clusief BTW. Met deze voucher kunt u zich, in sa-

menwerking met het iCTS, laten bij- of omscho-
len. iCTS helpt u met het invullen van de UWV 
scholingsvoucher en het maken van een leerplan.  
Elke dinsdag is er de gehele dag een inloopspreekuur 
voor het invullen van de UWV scholingsvoucher bij 
iCTS Opleidingen zelf aan de Edisonweg 14C  

De moeite waard
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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

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
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te Alkmaar. Elke eerste donderdag van de maand zit 
iCTS van 13.00 tot 15.00 uur in de Centrale Biblio-
theek in het centrum van Alkmaar. 

de rIetSChoot

Nu komt iCTS Opleidingen ook naar de wijk-
centra om daar samen met u uw UWV scholings-
voucher in te vullen. U bent 9 september tussen 
14.00 en 16.00 uur welkom in De Rietschoot. 
De medewerkers van iCTS hopen u dan te zien! 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
www.ictsopleidingen.nl. 

thnx! 2015: ‘ontzettend alkmaar’
Gemeente biedt Alkmaarse vrijwilligers groot feest aan 
in Grote Kerk Ook voor vrijwilligers Graft-De Rijp en 
Schermer. Op vrijdag 2 oktober biedt de gemeente de 
Alkmaarse vrijwilligers een groot feest aan in de Grote 
Kerk Alkmaar. Vanaf dit jaar zijn ook de vrijwilligers 
van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Scher-
mer van harte welkom. Met ‘THNX!’ 2015 spreekt de 
gemeente Alkmaar niet alleen haar waardering uit voor 
het vele werk dat vrijwilligers verzetten, maar wordt 
ook de onderlinge verbondenheid benadrukt. 

ontzettend alkmaar

Het feest vindt op de vrijdag voorafgaande aan Alk-
maars Ontzet plaats en daarom is gekozen voor het 
thema ‘Ontzettend Alkmaar’. Dit thema biedt ‘oude’ 
en ‘nieuwe’ Alkmaarders ook de mogelijkheid om el-
kaar beter te leren kennen. En waar kan het feest dan 
beter gehouden worden dan in het hart van Alkmaar: 
De Grote Kerk. Vrijwilligers kunnen tijdens ‘THNX!’ 
genieten van een ruim aanbod op cultureel, historisch 
en culinair gebied uit de gehele gemeente Alkmaar. 
Het programma bevat allerlei muziek- en dansvoor-
stellingen, natuurlijk de nodige lekkere hapjes en 

drankjes en diverse andere activiteiten. Gratis kaarten 
zijn aan te vragen via www.vcra.nl of bij Vrijwilligers 
Centrale Regio Alkmaar, Bagijnenstraat 11 in Alkmaar 
(naast de Grote Kerk), 072 519 16 00. Wees er wel snel 
bij, want het aantal kaarten is beperkt

nIeuW SeIzoen mood & mInd 
De mindfulness lessen van Mood & Mind zullen ook 
het komende seizoen elke donderdagavond onder de 
inspirerende leiding van Rianne Berends worden ge-
houden in De Rietschoot.

Rianne laat de deelnemers kennis maken met een 
combinatie van verschillende oefeningen en bewe-
gingen die betrekking hebben op yoga, meditatie, 
ontspanning, mindfulness, ademhaling en aarden. Ze 
leert deelnemers zich af te sluiten voor niet prettige 
sferen en energieën. Door de lessen te volgen kunnen 
eventuele slaapproblemen verminderen of verdwijnen, 
wordt het mogelijk om beter om te gaan met licha-
melijke spanningen en die zelfs los te laten door het 
lichaamsbewustzijn te vergroten. Het heeft een posi-
tieve invloed op de concentratie, de aandacht en het 
denken. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk op 
elk gewenst niveau. De eerste les in het nieuwe seizoen 
in De Rietschoot is donderdagavond 3 september van 
20.15 tot 21.15 uur. De investering in jezelf bedraagt 8,5 
euro per losse les, vier lessen voor 25 euro en acht lessen 
voor 45 euro. 

Naast de Mood & Mind lessen houdt Rianne Berends 
ook inspirerende stiltewandelingen in het natuurge-
bied bij Groet. De eerstvolgende wandeling is op zater-
dag 22 augustus vanaf 10.00 uur bij het Groeter kerkje. 
website www.mood-mind.nl 

De moeite waard

Rianne Mood  Mind (foto Lisa Muller)
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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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Vraag en aanbod op het gebied van zorg en welzijn
zoek elkaar en vInd elkaar vIa zorGvoorelkaar

Zorgvoorelkaar Alkmaar is een online marktplaats voor vraag en aanbod op het gebied van zorg en welzijn. 
Een platform waarop je hulp kunt vragen maar ook kunt aanbieden. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. 

Met een klusje in huis of tuin, hulp met de boodschap-
pen of met vervoer of gewoon omdat je behoefte hebt 
aan wat gezelschap. Want burenhulp is niet altijd meer 
vanzelfsprekend en familie woont soms ver weg. El-
kaar helpen is gemakkelijk en prettig als het op een 
minder formele manier gaat. Gewoon, ‘als mensen on-
der elkaar’. Dát is de gedachte achter Zorgvoorelkaar.

Dat betekent trouwens niet dat je dan altijd klaar moet 
staan. Je kunt gewoon een handje helpen op het mo-
ment dat jou het beste uitkomt. Misschien een klein 
gebaar voor jou, maar voor een ander van grote beteke-
nis. Dus kijk op www.zorgvoorelkaar.com en meld je 
aan!  Heb je geen computer of wil je liever persoonlijk 
contact? Wij helpen je graag verder. Bel Vrijwilligers 
Centrale Regio Alkmaar: 072 519 16 00.

klarIet en mevrouW konInGS 
Mevrouw Konings is 79 jaar jong, woonde helemaal 
zelfstandig maar had door een gebroken sleutelbeen 
snel boodschappenhulp nodig. Via Zorgvoorelkaar.
com ontving ze drie enthousiaste reacties. Klariet 
komt nu 1 x per week langs om te helpen. 

Snelle matchMaatschappelijk werker Els begeleidt me-
vrouw Konings. Nadat haar cliënte ongelukkig ten val 
kwam, schakelde zij in overleg met mevrouw Konings 
Zorgvoorelkaar.com in. Els maakt regelmatig gebruik 

van de website van Zorgvoorelkaar om haar cliënten te 
ondersteunen. 

Eén dag later waren er al drie reacties en nodigde Els 
de eerste geïnteresseerde uit. Er bleek meteen een 
match te zijn tussen mevrouw Konings en vrijwillig-
ster Klariet. 

GeruStStellInG

Els: ‘Ik ben heel blij met deze website. Deze match was 
snel gemaakt! Voor mij is het een geruststelling dat er 
iemand is die de tijd neemt om naar mijn cliënte toe 
te gaan. Klariet brengt nu wekelijks een bezoek aan 
mevrouw Konings om de kat te verzorgen en bood-
schappen te doen. Ze vertelt me af en toe hoe het gaat. 
Als ik met pensioen ga, ga ik me ook als vrijwilliger 
aanmelden’.

een Goede CombI

Maatschappelijk werk en Zorgvoorelkaar goede com-
bi. Els vertelt dat de website een belangrijke aanvulling 
is voor het uitvoeren van haar werk. Een hulpvraag 
plaatsen gaat snel. Snel extra lokale hulp vinden is nu 
mogelijk. Het is fijn als cliënten via de website een bé-
tje extra aandacht vinden.

toekomSt

Mevrouw Konings en Klariet blijven elkaar elke week 
zien. Als het nodig is zou Els Zorgvoorelkaar weer in-
schakelen, maar nu redt mevrouw het samen met Kla-
riet en Thuiszorg zelf!

www.coedijckerban.nl
Op de website van
de Coedijcker Ban
vindt u alle nummers
van de afgelopen
maanden

De moeite waard
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Gepersonaliseerd
onderwijs heeft de

 toekomst

www.matthieuwiegman-saks.nl

CoedIJCkertJeS
Gitaarlessen in Daalmeer / Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Voor begin-
ners en gevorderden. Gratis proefles? Ton Oudejans. 
E-mail: tonoudejans@online.nl. Telefoonnummer: 
06-10338021
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148 Tel. 072-5612961
Redacteur gezocht. De Redactie van de Coedijcker 
Ban zoekt een redacteur voor de kinderpagina. 
Energie project Koedijk. Gezocht enthousiaste 
Koedijkers die mee willen helpen een ambitieus 
energie project op te zetten. 
Adverteerders bedankt. De Coedijcker Ban wordt 
gemaakt door vrijwilligers. Om de druk en opmaak-
kosten te kunnen betalen is de Coedijcker Ban af-
hankelijk van adverteerders. He team van de Coe-
dijcker Ban bedankt de trouwe adverteerders die het 
mogelijk maken om iedere maand weer een mooi 
blad te maken.
De CB ondersteunen? Stort een bedrag op reke-
ningnummer: NL 77 INGB 0000 091754 ten name 
van De Rietschoot o.v.v: bijdrage CB 2015
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zo vader....  zo zoon?
Tekst en foto Hans Petit

Moeder en dochter of vader en zoon? Wie het weet mag het 
zeggen. Als u dit plaatje ziet, is de jonge fuut alweer ander-
halve maand ouder en is hij of zij wat meer op de ouders 
gaan lijken. Sinds ik in april een workshop vogelfotografie 
heb gevolgd, probeer ik, als er even ruimte is, naar het Geest-
merambacht te gaan om daar te genieten van de natuur en zo 
mogelijk mooie foto’s te maken van de prachtige vogels die 
je daar tegenkomt. 

Stil langs de waterkant zitten, zo onopvallend mogelijk. Ge-
nieten van de geur, het fraaie gezang van de rietzangers, de 
waterhoentjes die elkaar met veel gespetter achterna zitten... 
even onthaasten. Het is 25 juni, een van de weinige echt zon-
nige dagen in juni. In een van de plassen in het Geestmerambacht zwemmen twee volwassen futen met drie 
jongen. De jongen vragen zichtbaar veel aandacht van vader en moeder. Soms steekt een van de ouders de kop in 
de veren. Die wil even geen aandacht geven aan het jengelende jong. Een paar momenten later zwemt dezelfde 
ouder  samen met een van de jongen weg van de anderen. Je kunt er van alles bij fantaseren. Misschien was het 
tijd voor een opvoedkundig gesprek

Cees van egmond stopt met beeldberiCht

Cees heeft vanaf de start van de Coedijcker Ban 
nieuwe stijl deze rubriek voorzien van fraaie 
foto’s en dito begeleidende tekst. Cees heeft te 
kennen gegeven dat hij aan andere fotoprojecten 
voorrang wil geven, waardoor de tijd ontbreekt 
om voldoende aandacht te schenken aan de Coe-
dijcker Ban. Het team van de Coedijcker Ban be-
dankt Cees voor zijn bijdrage aan de Coedijcker 
Ban en wenst hem heel veel creatief plezier bij het 
verwezenlijken van de nieuwe uitdaging. 

De redactie zoekt naar een enthousiaste fotograaf 
die zijn/haar werk, samen met een begeleidende 
tekst wil publiceren in de Coedijcker Ban. Inte-
resse, mail naar redactie@coedijckerban.nl.

Beeldbericht
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vlekke
Lesten was ik met ’n zoôtje vrouwe uitnôdigd voor 
’n môdeshow in een winkel. We krege koffie en lek-
kere koekies  en effies ternei kon de show beginne. 
Twei vrouwe kwamme omstebeurten van achteren, 
met mooie klere an, de winkel in. 

Met ’n pittig jassie, ’n hes of ‘n mooie bloes met 
foin stikwerk op de skouwers en zuks meer. Ze ver-
telde zelf over wat voor klere ze an haddeOp ’n ze-
ker moment werde ok de lange broeke besproken. 
Ien van de moide had ’n hêle gnappe spoikerbroek 
an. Spoikerbroeke het je opheden in alderhande 
soorte: donker en licht en gewoôn gnap en heêl en 
je hewwe ze ok met skeure d’r in. 

Dat loikt opheden wel bar in te wezen en je  hewwe 
ok nag broeke met ’n oigen naam, zô as “Stonewas-
hed”. Nou prate winkelmoide meist altoid gewoôn 
gnap Nederlands, dat ik denk, dat de iende wat over 
dat stone-washed vertelle wou. Ze zai: “Ik heb deze 
broeken ook gewassen… met vlekkenLeit ik nou 
toch denke, dat je je klere wasse moete, om de vlek-
ke d’r UIT te kroigen!!

aImee WInt War ChIld fatboy aCtIe 
Dit jaar had War Child samen met Fatboy een Ko-
ningsdag actiekit gemaakt. Hierin zaten allerlei leuke 
spullen om van Koningsdag een War Child actiedag 
te maken. Zo kon iedereen zien dat Nederlandse kin-
deren in actie kwamen om kinderen in oorlogslanden 
te helpen. Meer dan 200 kinderen hebben het pak-
ket aangevraagd. Er werden portretten getekend, ca-
kejes versierd, er werd limonade verkocht en nog veel 
meer. En dat allemaal voor oorlogskinderen. Cupcakes 
bakken met het speciale Koningsdag cupcakerecept   

Ook Aimee, leerling van Montessorischool De Ci-
linder, kwam in actie. Ze ruimde haar kamer op 
en haar moeders schuur en verkocht wat ze niet 
meer nodig had. Ook heeft Aimee cupcakes gebak-
ken met het speciale Koningsdag cupcakerecept. 
War Child is blij met de €106 die Aimee opgehaald 
heeft.  Hiermee kunnen zij 9 oorlogskinderen helpen. 
Onlangs kreeg de school te horen dat Aimee de actie 
heeft gewonnen. Aimee heeft voor Montessorischool 
De Cilinder 6 Fatboys gewonnen. Vandaag werden deze 
door Maurice van War Child, feestelijk uitgereikt.  Wat 
wat is de school er trots op dat Aimee zo’n groot bedrag 
aan War Child heeft kunnen doneren! Kom ook in actie 
Ben je enthousiast geworden en wil je ook in actie ko-
men om leeftijdsgenoten in oorlogslanden te helpen? 
Ga dan naar de webpagina van War Child en kijk wat 
jij kan doen

De moeite waard
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‘Vreselijk als Zwitserse kerkje wordt gesloopt’
kerkJe houdt Gemoederen bezIG

Door Rien Berends

Het voorstel na te denken over de mogelijkheid om 
een nieuw dorpskerkje in de stijl van de in 1947 
afgebroken kerk te bouwen houdt de gemoederen 
bezig. 

Uitgangspunt van het gelanceerde plan is het dorps-
aanzicht van Koedijk, na de komst van de molen De 
Gouden Engel, weer compleet te maken met een her-
kenbaar en vooral zichtbaar kerkgebouw. Dit gebouw-
tje in de vorm van kapelletje kan eventueel ook dienst 
doen als uitvaartcentrum en als een rustige, inspireren-
de plek om bijvoorbeeld een kaarsje op te steken of bij 
te komen van de alledaagse drukte. 

In elk geval een gebouw dat meer tot de verbeelding 
spreekt dan het zwarte houten Zwitserse kerkje wat er 
nu staat. Een donker gebouw met luiken die ik nog 
nooit open heb zien staan. Sterker nog, ik woon nu 
37 jaar in Koedijk en ben nog nooit in dit gebouw ge-
weest. Simpelweg omdat ik niet zou weten hoe dat je 
dat moet doen. 

mooIe herInnerInGen

Naast de positieve reacties met diverse kritische 
kanttekeningen was er ook sprake van afkeuring. Zo 
schreef Ciska Riekwel: ‘Ik zou het vreselijk vinden als 
het houten Zwitserse kerkje gesloopt zou worden. Ik 
heb er goede en mooie herinneringen aan. Ik heb er op 
zondagsschool gezeten. Ik heb er vroeger op zondag 
vaak de diensten bezocht en ik heb er sfeervolle kerst-
vieringen bijgewoond. Ik vind het kerkje echt mooi. Ik 
houd van de geur van het hout, de leuke luikjes en de 
warme uitstraling binnen.’ 

Ciska schrijft verder dat ze in haar omgeving heeft ge-
vraagd wat de mening over het huidige kerkgebouwtje 
is. ‘De mensen die ik er naar vroeg zeiden zonder uit-
zondering dat ze ook verknocht zijn aan het Zwitserse  
kerkje. Ik ben dan ook verbaasd dat de Coedijcker Ban 
heel andere reacties heeft gekregen. Nu moet ik wel 
zeggen dat mijn netwerk grotendeels bestaat uit men-

sen die hier geboren en getogen zijn en van wie ook de 
ouders en grootouders hier geboren zijn. Er worden al 
heel lang geen kerkdiensten meer gehouden, dus de la-
tere “Koedijkers” hebben niet die mooie herinneringen 
en de daaruit voortvloeiende nostalgische gevoelens.’

Ciska vraagt zich af of ‘er zoveel Koedijkers zijn die 
behoefte hebben aan een “religieuze plek”?’‘

PlaatS voor bezInnInG

Het plan voor een kerkgebouw of kapel in de stijl van 
voor 1947 heeft niet als doel om diensten te houden. 
Dat gebeurt nu ook niet in het Zwitserse kerkje. Be-
langrijkste criteria zijn het aanzicht van Koedijk als 
Noord-Hollands lintdorp en een mooie, sfeervolle 
plek om even tot rust komen ... 

arChIteCt

Na de zomervakantie gaat de in Koedijk wonende ar-
chitect Jesse van der Veen samen met de redactie van 
de Coedijcker Ban op bezoek bij de Historische Ver-
eniging om aan de hand van daar aanwezig beeldma-
teriaal van het voormalig kerkgebouw de nodige inspi-
ratie op te doen. 

Mocht u uw mening kwijt willen over dit onderwerp 
of eventuele tips geven, dan wordt dat zeer op prijs ge-
steld (redactie@coedijckerban.nl). (Wordt vervolgd).

Pro Deo

Een donker gebouw met luiken die nooit open staan (foto HP)
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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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De namen die we kennen, of waarvan we vermoeden dat ze juist zijn, staan vermeld. Een bevestiging of correctie is 
welkom: 1 Freek Raat, 2 Alie Heeman (?), 3 Juffrouw van der Graft, 4 Janny Vennik, 5 Peter Schuit, 6 Jan Barsinger-
horn, 7 onbekend, 8 Jan Vries, 9 Cora van Loenen, 10 Jan Frederik Schipper, 11 onbekend, 12 Bert Butter, 13 onbekend, 
14 Els Slotenmaker, 15 Annie van Meurs, 16 Cockie Stikkel, 17 Corrie Kuiper, 18 onbekend, 19 onbekend, 20 onbekend, 
21 Lex Schipper (?), 22 onbekend, 23 Jaap Dekker? 24 Onbekend.

kleuterSChool uIt 1948 
Door Jacob de Maijer Historische Vereniging

Het jaartal 1951 dat boven de groepsfoto in de Coedijcker Ban van juni stond, blijkt een aantal mensen op het 
verkeerde been te hebben gezet. In dat jaar waren ze al te oud voor de kleuterschool, dus daar konden ze niet op 
staan. Ook anderen wezen er op dat het jaartal niet kon kloppen. Oplettende lezers, vooral lezeressen, herkenden 
een broer of echtgenoot op de foto. En dat maakte dat deze foto op een heel andere manier bekeken moet wor-
den dan een ‘normale’ klassenfoto. Zo is het vrijwel zeker geen complete klas (of klassen) die staat afgebeeld. Het 
gaat dan ook waarschijnlijk niet om een reguliere schoolfoto maar om een privé foto. De naam van de kleuter-
leidster is door het jaartal 1948 ook niet juffrouw De Haas, maar juffrouw Van der Graft. Uiteraard kloppen ook 
de andere namen die onder de foto vermeld zijn niet. In 1948 was de oude school aan de Kanaaldijk nog volop 
in bedrijf en ook de lagere school was daar gehuisvest. Met dit keer het jaartal 1948 wil ik nogmaals uw aandacht 
vragen om ons te helpen de juiste namen van de kinderen die op de foto staan te krijgen. 

enerGIeProJeCt In koedIJk
Bewonersonderneming De Rietschoot start met een 
project dat gericht is op het zuinig omgaan met ener-
gie. De start van het project is gepland in november. 
Het plan is om  in november een energiebeurs te orga-
niseren waar iedereen die daar in geïnteresseerd is in-
formatie kan krijgen over de (eigen) mogelijkheden op 
het gebied van het bewust omgaan met energie: Van 

zonnepanelen tot en met het energie-
neutraal maken van de woning. 
De Rietschoot is op zoek naar 
mensen die affiniteit hebben 
met dit onderwerp en die 
willen helpen bij het opzet-
ten van het project. Interesse? 
Mail info@coedijckerban.nl.

Nostalkiek
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Deur open
22:00 uur tot 02:00 uur
Wie: The DJ Company

Wanneer: 15-08-15
Waar: De Rietschoot

Saskerstraat 22 ❘ Koedijk
www.rietschoot.nl ❘ FB: www.facebook.com/rietschoot ❘ Twitter: @rietschoot

Summer party

Ontmoetingscentrum De Rietschoot zoekt per half  augustus 2015
-voor 6 uur per week-

Een enthousiaste medewerker huishoudelijke dienst 
Je bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van De Rietschoot en voor het klaarzetten van tafels en 
stoelen in de verschillende zalen. Je ontvangt als gastheer/vrouw de eerste gasten van de ochtend.

Solliciteren
Als het je een leuke baan lijkt stuur dan je sollicitatiebrief  met een cv naar Lars Manten, bedrijfsleider van 
De Rietschoot. Je kunt je sollicitatiebrief  en cv ook mailen naar lars@rietschoot.nl

De Rietschoot vraagt
Je bent gastvrij, enthousiast en representatief, je bent flexibel ingesteld voor wat betreft werkdagen en 
werktijden. Je bent woonachtig in de omgeving van Koedijk. Je hebt ervaring met schoonmaak en horeca.
Je beheerst de Nederlandse taal.

De Rietschoot biedt
Een parttime baan in je omgeving op twee nader af  te spreken ochtenden in de week. Een fijne 
werksfeer. Een goede salariëring overeenkomstig werkervaring en niveau.

Meer informatie nodig? Mail naar info@rietschoot.nl of  bel naar 072-5615595
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ProGramma GondelvaartfeStIvIteIten 2015
Dit jaar vindt de 52e Koedijker Gondelvaart op 15 au-
gustus plaats. Rondom dit weekeinde zijn er vele acti-
viteiten in ons dorp. Er is een gezellig programma voor 
alle leeftijden. We starten woensdag 12 augustus met de 
traditionele viswedstrijd voor de jeugd. 

Donderdagmiddag is om 14.00 uur de ouderenmiddag. 
Heeft u vervoer nodig om hier naartoe te komen, bel 
dan: Geke 06 41480233 of Carla 06 52323881. Vrijdag-
ochtend is de kinderochtend met een optreden van the-
ater Gniffel. Dat belooft een supergezellige ochtend te 
worden. Vrijdagmiddag presenteren de jonge talenten 
van Koedijk zich aan u. Ben jij een jong talent en wil je 
nog meedoen? Meld je snel aan bij Sonja 072-5644756. 
Vrijdag 14 augustus is de thema-avond “Glitter”. We 
hopen dat u zich extra wilt opdoffen voor deze spette-
rende avond. 15 augustus kan de jeugd gezellig zijn fiets 
versieren.

Zaterdagavond hopen we op een zwoele zomeravond met veel publiek en een gezellig versierd en verlicht dorp. 
Zondagmiddag zal de prijsuitreiking om 17.30 uur plaatsvinden. Hierbij bent u van harte welkom. Het bestuur 
van de Gondelvaartvereniging wenst u een zonnig en fijn Gondelvaart weekeinde toe. 

Een deel van onze activiteiten is mede mogelijk gemaakt door stichting Zuydoutaerlandt.

WoenSdaG 12 auGuStuS 2015
13.30 uur   Inschrijven viswedstrijd jeugd kantine SV Koedijk
14.00 uur   Viswedstrijd jeugd
16.00 uur   Prijsuitreiking viswedstrijd jeugd

donderdaG 13 auGuStuS 2015
14.00 uur   Opening door voorzitter Walter Schouten
14.00 uur   Ouderenmiddag met muziek van Cees Oud (tot 16.00 uur)
15.00 uur   Opening kermis
18.30 uur   Barbecue met DJ Hartbeats
23.30 uur   Sluiting kermis en feesttent

vrIJdaG 14 auGuStuS 2015 
11.00 uur   Start Kinderochtend met Theater Gniffel, aansluitend ballonnenwed- 
   strijd vanaf voetbalveld SV Koedijk
14.00 uur   Playbackshow voor de jeugd
15.00 uur   Opening kermis
16.30 uur   Prijsuitreiking playbackshow
20.00 uur   Thema-avond “Glitter” met muziek van coverband Lynx.
00.30 uur   Sluiting kermis en feesttent  

Gondelvaart 2015
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zaterdaG 15 auGuStuS 2015
11.00 uur   Fietsversierwedstrijd, prijsuitreiking om 12.00 uur
14.00 uur   Model helikopter vliegen op de Achtergraft t.h.v. Kanaal 
   dijk 
15.00 uur   Opening kermis
18.00 uur   Jaarmarkt langs Kanaaldijk, Zonneweid en Saskerstraat
18.00 uur   Opening feesttent
19.00 uur   Muziek vanaf het water met André Valkering
21.00 uur   DJ Nilicious en DJ Sweet Le Freak 
21.00 uur    Afvaart gondels vanaf het Zuideinde, bij de Koedijkervlot- 
   brug
23.30 uur   Einde Gondelvaart op het Noordeinde 01.00 uur
   Sluiting kermis en feesttent

zondaG 16 auGuStuS 2015
15.00 uur    Kermis
16.00 uur   Botenbouwersbal, voor iedereen toegankelijk
17.30 uur   Prijsuitreiking tuinwedstrijd en Gondelvaart
19.00 uur   Live muziek van Jukebox
23.30 uur   Einde Gondelvaart 2015

vaarvolGorde Gondelvaart 15 auGuStuS

1 Aurora    De Ouverture

2 Vrij Gezellig   MARIACHI

3 SV Koedijk   WK voor vrouwen (jeugdboot)

4 Ruud Slikker CS  De glazen koets

5 De Rietschoot   Despicable Me

6 Sponsorboot   Zo bedanken wij onze sponsors

7 Buurman & Buurvrouw  Klaas Vaak

8 Goed Zat   SpongeBob

9 Hans Bloothoofd CS  De Hosti-Tosti Band

10 B®ouwgroep   Mama Mia

11 Loeiende Koeien  Up

12 Eindboot   Bedankt en tot ziens

Gondelvaart 2015
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oPtreden andré valkerInG

Zaterdag 15 augustus, niet meevarend tijdens de Gondelvaart, maar wel heerlijk om naar te luisteren, muziek 
vanaf het water met onze Koedijker André Valkering. André Valkering behoort tot de absolute, smalle top van 
de Nederlandse boogie-woogiepianisten en zal vanaf het water optreden. 

alGemene InformatIe Gondelvaart

Jaarmarkt

De Jaarmarkt vindt plaats op zaterdag 15 augustus van 
18.00 tot 23.30 uur in het midden van het dorp op de 
Kanaaldijk, Zonneweid en Saskerstraat. De opbouw 
van de kramen vindt vanaf ± 14.00 uur plaats. Omwo-
nenden worden verzocht vanaf 14.00 uur de parkeer-
vakken aan de Zonneweid en de Saskerstraat vanaf de 
Klip t/m de tennisvelden vrij te houden. Hiervoor bij 
voorbaat onze dank.

tuInverSIerInG

Ook dit jaar is er een tuinwedstrijd waaraan alle bewo-
ners van Koedijk kunnen deelnemen. Voor de wedstrij-
den zijn er drie categorieën: jeugd, volwassenen en een 
straatprijs. De prijsuitreiking van deze tuinwedstrijd is 
op zondag 16 augustus om 17.30 uur. Hier kunt u de 
prijs persoonlijk in ontvangst nemen. Wanneer u in de 
prijzen valt, wordt u vooraf telefonisch ingelicht. 

Deelname aan de tuinwedstrijd kunt u telefonisch 
melden via 06-27244725. 

toeGanG

De toegang tot de Gondelvaart is zaterdag 15 augustus 
vanaf 18.00 uur slechts €4.- per persoon. Kinderen t/m 
twaalf jaar zijn gratis.

aanSPrakelIJkheId

De vereniging is NIET aansprakelijk voor welke scha-
de dan ook. Het bezoeken van dit evenement is geheel 
op eigen risico. 

Omdat we weer een leuk feest van de Gondelvaart wil-
len maken, verzoeken wij een ieder om eigen verant-
woordelijkheid te nemen. Het publiek wordt dringend 
verzocht de benen NIET over de kademuur te hangen 
in verband met moeilijk bestuurbare boten op het wa-
ter.

huISreGelS bIJ de feeSttent

Aan jongeren onder de 18 wordt geen alcohol ver-
kocht. Op vertoon van een geldige ID-kaart wordt aan 
iedereen boven de 18 een armbandje verstrekt. U bent 
verplicht uzelf te legitimeren, wanneer dit aan u wordt 
gevraagd. 

De Gondelvaartvereniging houdt zich aan de campag-
ne van NIX18. Roken is in de feesttent niet toegestaan.

Kijk voor onze volledige huisregels op onze website: 
www.gondelvaartkoedijk.nl

ConSumPtIeS

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

ehbo & beWakInG

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

GeluIdSoverlaSt

Bij overlast van particuliere feestjes wordt door de po-
litie direct opgetreden, waarvoor de vereniging niet 
verantwoordelijk is. 

Gondelvaart 2015
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Vanaf 24.00 uur verzoeken wij u deze feestjes te beëin-
digen, of stiller voort te zetten. 

Ondervindt u toch overlast na deze tijd, meldt dat dan 
direct bij de politie.

eIGen aCtIvIteIten

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

afSluItInGen

Vanwege veiligheidsmaatregelen wordt op last van de 
politie de Kanaaldijk op zaterdag 15 augustus van 15.00 
tot 24.00 uur voor alle verkeer afgesloten. Achterlig-
gende straten zijn bereikbaar vanuit de Daalmeer en de 
Mare. Op zondag 16 augustus wordt de Kanaaldijk in 
verband met het afbouwen van de gondels afgesloten 
van 09.00 tot 15.00 uur. 

Wij verzoeken u op zaterdag en zondag om ook buiten 
de afzettijden zo min mogelijk gebruik te maken van 
de auto op de Kanaaldijk. Wanneer deze afzetting pro-
blemen oplevert, kunt u overleggen via 06-27244725 
om samen te zoeken naar een oplossing.

vlaGGen

Het zou leuk zijn als iedereen in Koedijk de Gondel-

vaartvlag uit hangt. Heeft u nog geen vlag, dan kunt 
u deze kopen voor slechts €12,- . Bent u lid van de 
Gondelvaartvereniging dan kost de vlag maar €10,- . 

U kunt de vlag kopen op onderstaande dagen op de 
volgende locaties:

• Vrijdag 7 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur Ka-
naaldijk 85

• Maandag 10 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur 
Kanaaldijk 85

• Dinsdag 11 augustus tussen 20.00 en 22.00 uur op 
het Gondelvaartveld, Smidspad 9 

• Zaterdag 15 augustus op de jaarmarkt bij de Gon-
delvaartkraam.

lIdmaatSChaP GondelvaartverenIGInG

Wanneer u lid bent, steunt u onze vereniging en ge-
niet u direct van wat de Gondelvaart u te bieden heeft. 
Leden van de Gondelvaartvereniging hebben recht op 
2 toegangskaarten (alleen buiten het afzetgebied), een 
stembiljet en een programmablad per huisadres.

Lid worden kan door het inzenden van een opgavefor-
mulier via onze website www.gondelvaartkoedijk.nl of 
door deze op te halen en in te leveren bij Yvonne Zut, 
Smidspad 3. Uw lidmaatschap is compleet wanneer u 
€10,- heeft overgemaakt naar NL09 RBRB 0789 5810 
35 t.a.v. Gondelvaartvereniging Koedijk onder vermel-
ding van uw persoonlijke gegevens (naam, adres, post-
code en woonplaats). 

bent u enthouSIaSt GeWorden?
De Gondelvaartvereniging is op zoek naar enthousias-
te bestuurs- en commissieleden. Een bijzonder evene-
ment mag niet verloren gaan door tekort bestuursleden. 
Interesse? Mail naar contact@gondelvaartkoedijk.nl. 

kermISkortInG

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

Website: Kijk ook op onze nieuwe website www.gon-
delvaartkoedijk.nl

Gondelvaart 2015
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SeIzoenoPenInG de rIetSChoot 2015/2016
Om het nieuwe seizoen goed te beginnen heeft Bewonersonderneming De Rietschoot in september cultuur 
en spektakel op het programma staan.

kunStroute

Op 5 en 6 september is er een expositie in De Riet-
schoot in combinatie met een kunstroute in Koedijk 
en Daalmeer-Noord. Tijdens dit weekend exposeren 
lokale kunstenaars hun werk. Het aanbod is zeer 
gevarieerd: schilderijen, beeldhouwwerk, sieraden 
en keramiek – in veel verschillende stijlen. Je zult er 
versteld van staan hoeveel creativiteit er in de wijk te 
vinden is. Op beide dagen is de expositie/kunstroute 
te bezoeken tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Vier van 
de deelnemende kunstenaars ontvangen je graag in 
De Rietschoot. Je kunt hier ook een kopje koffie/
thee gebruiken. Bovendien zie je de daar aanwezige 
kunstenaars aan het werk. 

Blijf de brievenbus in de gaten houden. In augustus 
tref je daar een plattegrond aan van de kunstroute en 
meer uitleg over deze dagen. Vanaf 17 augustus zijn 
de plattegronden ook verkrijgbaar in De Rietschoot. 
Uiteraard staat de informatie vanaf augustus ook op 
www.rietschoot.nl

Gouden Jaren PoP- en roCkmuzIek

Schrijf vast in je agenda: 12 september 2015. Music from 
the 70’s and 80’s. Ieder jaar luistert heel Nederland met 
plezier naar de top 100 aller tijden. Jong en oud kent 
de sterren van weleer, waarvan er velen ook nu nog 
actief zijn. Op deze avond worden beeld en geluid 
van de hits gecombineerd.  Een  VJ zal je deze avond 
vermaken met grote hits van wereldsterren. Dansen, 
meezingen (brullen), gezellig borrelen, mensen ont-
moeten, kijken naar jouw sterren op het scherm ……. 
alles is toegestaan. Geniet van de gouden jaren van de 
pop- en rockmuziek. De entree bedraagt deze avond 
€ 7,50. De kaarten zijn vanaf 17 augustus verkrijgbaar 
in De Rietschoot en natuurlijk op 12 september bij de 
ingang. Je bent welkom vanaf 20.00 uur. Meer info 
in de Coedijcker Ban van september en natuurlijk op 
www.rietschoot.nl

Agenda De Rietschoot

Deur open
22:00 uur tot 02:00 uur
Wie: The DJ Company

Wanneer: 15-08-15
Waar: De Rietschoot

Saskerstraat 22 ❘ Koedijk
www.rietschoot.nl ❘ FB: www.facebook.com/rietschoot ❘ Twitter: @rietschoot

Summer party
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- 
(Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest)

APK keuring 
plus een 

kleine onderhoudsbeurt 
€ 100,-*

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl

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

GRATIS 
AIRCOCONTROLE 

* maximaal 4 liter motorolie, exclusief olie�lter
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Citroen C3 1.4 VTI business     2010   € 7950,- 
Citroen C2 image                          2004   € 3450,-
Citroen Xsara Picasso airdream    2006   € 4950,-
Citroen Xsara Picasso image       2007   € 4250,-
Chevrolet Matiz 0.8 pure              2008   € 3450,-
Chrysler PT Cruiser 2.4 touring     2007   € 5450,-
Fiat Panda 1.2 Edizione cool          2009   € 4950,-
Honda Civic 1.8 Sport                     2006   € 7450,-
Hyundai Atos 1.1 Active Cool         2006   € 4250,-
Mitsubishi Space wagon 2.4         2003   € 2650,-
Peugeot 206 Gentry   1.4                2002   € 2450,-
Renault Modus 1.6 initiale             2006   € 4950,-
Volkswagen Polo Turijn 1.4 16 v    2006   € 5450,-

Een greep uit ons assortiment
Autobedrijf
De Hertog

Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)
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Bonte Koe heeft historische band met Koedijk

StatIon koedIJk
Door Hans Faddegon

Iedere keer, als de Gouden Engel in de bus valt, het tijdschrift van de Historische Vereniging Koedijk, le-
zen we het van voor naar achteren. Weet u waarom? Geschiedenis en geheugen zijn fascinerend. Als mens 
ontlenen we onze identiteit aan ons geheugen. En uiteraard vormt de geschiedenis daar een deel van. In die 
zin is het ook het belangrijkste vak op school. En daarom wordt de zelfbewuste Koedijker natuurlijk ook 
lid van de Historische Vereniging Koedijk), en ontvangt het tijdschrift De Gouden Engel.

In het voorjaarsnummer 31 las ik een verrassend artikel 
over het Stationskoffiehuis `De Hengelaar van Tin´. 
Boeiende inhoud en prachtige foto´s! Over de inhoud 
verklap ik natuurlijk niet meer, want het is het leukste 
om het zelf te lezen. 

Dit voormalige Stationskoffiehuis staat bij de plaats 
waar voorheen ook het station van Koedijk stond. 
Vlakbij de vlotbrug. Als u op kaartjes van de NdSM 
(Noorder Stoomtramweg  Maatschappij), kijkt, ziet u 
dat er zelfs twee stationnetjes in Koedijk waren. 

StatIonSkoffIehuIS

Het station bij het Stationskoffiehuis, dat het opschrift 
Koedijk droeg (zie nummer 2 op de plattegrond), werd 
ook ´Koedijk Splitsing´ genoemd. 

U ziet bij de nummers 6, 3 en 5 gelukkig nog steeds de 
bestaande boerderij, het café van Jan en de Sluismolen. 
Hier splitsten de lijnen EAB (Egmond-Alkmaar-Ber-
gen-Bergen aan zee) en de NdSM (Alkmaar-Koe-
dijk-Koedijk(Noordeinde)-Schoorl-Schoorldam-War-
menhuizen - Schagen).

Cultuur

Foto: Erik Swierstra (gedownload van Wikepedia) 
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koedIJk noordeInde

Iets noordelijker, tegen-
over het buurtschap Koedijk 
Noordeinde, lag nog een stati-
onshalte met de naam Koedijk 
Noordeinde. Daar waren twee 
perrons en twee evenwijdige 
sporen, zodat in tegengestel-
de richting rijdende treinen 
elkaar hier konden passeren 
(zie plaatje). De houten Abri 
(een wachthuisje) stond aan de wegzijde. Deze halte 
werd ook wel ‘de Overhaal’ genoemd, omdat de waard 
van het café De Bonte Koe, met een roeiboot de ver-
binding over het kanaal verzorgde. Het  aantrekkelijke 
café De Bonte Koe heeft hierdoor ook een nauwe his-
torische band met de stations van Koedijk.

hollandSChe IJzeren SPoorWeG

Zowel de EAB als de NdSM werden geëxploiteerd 
door de HSM (de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij, die vanaf 1921 NS werd). De NdSM 
lijn naar Schagen had een eigen perron (1) bij Koe-
dijk ‘Splitsing’, terwijl er ook twee perrons lagen bij de 
boerderij (6) op de lijn naar Bergen. Opvallend is de 
loswal (7) aan het Noordhollandsch Kanaal, want die 
bestaat nog steeds.

Alle historische details van deze trams, ja zo werden 
ze genoemd, maar het waren toch echt stoomtreintjes, 
laten we hier verder met rust. De NdSM bestond van-
af 1913, totdat op 27 december 1968 de laatste (tram) 

trein hier reed. Ook de beroemde Bello stoomlocomo-
tief reed hier langs, en rijdt tot op vandaag op de route 
Hoorn-Medemblik.

boek de noorder Stoomtram

Wie er meer over wil lezen en foto’s bekijken, vindt 
behalve in De Gouden Engel (nummer 31)veel in het 
boek: De Noorder Stoomtram, geschreven door Wim 
Verboom, uitgeverij Pirola Schoorl in 1989, ISBN 90 
6455 0921 

hIStorISCh erfGoed

Deze spoorlijnen zijn ooit om economische redenen 
opgeheven, als gevolg van de explosieve groei van het 
wegverkeer. Maar als ik naar de huidige toeristische 
drukte en parkeerproblemen in de duinen kijk , zou 
ik ervoor willen pleiten opnieuw dergelijke lijnen naar 
de duinen, het strand en de vele historische plaatjes, 
waaronder Koedijk,  aan te leggen. En natuurlijk kun-
nen we daar in Koedijk ook nog meer historisch erf-
goed aan toevoegen, door het historische kerkgebouw 

te herbouwen, zoals Rien Berends 
bespreekt in het mei- en juni-
nummer van de Coedijcker Ban!  

Herinnert u zich dat de twee 
historische kerkjes aan de beide 
uiteinden van het Daalmeerpad 
nauw verbonden waren? Die in 
St Pancras is uiteraard prachtig, 
zodat die in Koedijk ‘roept’ om 
herbouw! Volgens mij zou het 
wel eens extra veel geïnteresseer-
de toeristen naar Koedijk kunnen 
aantrekken...

Cultuur
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antIeke WaterfIlter
Door Jacob de Maijer (inventarisatiecommissie)

Enige tijd geleden kwamen we in het bezit van een antieke waterfilter. Gevuld met de noodzakelijke in-
grediënten is het een bijna niet te tillen ding. We kregen dit voorwerp uit de nalatenschap van de fa. Bos, 
de smid. 

Het is een 70 cm hoge pot en heeft een diameter van 
30 cm. Het is gemaakt van geglazuurd aardewerk. De 
pot is opgebouwd uit drie gestapelde compartimenten. 
Deze compartimenten worden gescheiden door twee 
rillen in de pot, waarop twee aardewerken schijven 
liggen met daarin gaten. Het bovenste compartiment 
bevatte fijn grind om de grove delen uit het water te 
filteren. Het tweede compartiment bevatte een pakket 
actieve kool. Actieve kool is een speciaal behandelde 
koolstof, die door absorptie allerlei stoffen aan zich 
kan binden. (Denk hierbij aan bijvoorbeeld Norit, wat 
ook een actieve kool is.)

aSbeSt

Op de keramische schijven die de verschillende delen 
van het filter scheiden, lag filterdoek van asbest. We 
hebben voorzichtig de asbestdoeken verwijderd en in-
gepakt in plastic naar de gemeente gebracht. In het 
onderste compartiment, waar ook de tapkraan in zit, 
komt het gefilterde water. Deze ruimte is slechts 10 cm 
hoog. 

De waterfilters werden gebruikt om water dat met een 
putemmertje uit de waterput werd geschept te reinigen 
tot drinkwater. Men haalde het deksel eraf en goot de 
inhoud van de putemmer boven in het filter en tapte 
drinkwater af door de tapkraan te openen. Dat is toch 
iets anders dan het wonder dat we tegenwoordig uit de 
kraan laten stromen. 

Toen we met dit filter bezig waren, rees bij ons de 
vraag hoe oud dit ding is. Dat moet waarschijnlijk 
vóór de aanleg van de waterleiding zijn. Dat werd dus 
een zoektocht naar het aanleggen van de waterleiding 
in Koedijk. In de notulen van de Gemeenteraad van 
Koedijk vonden we een eerste bespreking in december 
1922. Op 29 mei 1923 werd op voordracht van B en 
W, onder leiding van Burgemeester Kooiman, besloten 

tot de aansluiting op het Provinciaal Waterleidingnet 
van Noord-Holland. Dat werd met 4 stemmen vóór en 
3 stemmen tegen aangenomen. De tegenstemmers in 
de gemeenteraad waren van mening dat een zo zwaar-
wichtig besluit, waarbij ingezetenen op kosten werden 
gejaagd en ook een aansluitingsplicht kregen, niet zon-
der referendum kon worden genomen. 

De daadwerkelijke aanleg van de waterleiding laat nog 
op zich wachten tot 1924. Dit blijkt uit een pagina uit 
het kasboek van de smid in december van dat jaar, 
waar de aannemer van de waterleiding een hekpoort 
laat repareren bij A. Schipper. 

Uit het kasboek van de smid

Historische Vereniging

Waterfilter
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Die poort is kennelijk in ongerede is geraak of stond 
in de weg.

keurInGSdIenSt

Goed dat de meerderheid in de gemeenteraad vóór 
was, want uit een brief van september 1929 van de 
Keuringsdienst voor Waren te Alkmaar aan B en W 
blijkt, dat er nog steeds mensen zijn die onder de aan-
sluitingsplicht probeerden uit te komen. Men moest 
dan namelijk via deze dienst bewijzen over gezond 
drinkwater te beschikken. 

De Keuringsdienst schrijft in die brief dat de kosten 
van zo’n onderzoek 10 gulden per geval bedragen, dat 
is inclusief het monster nemen, maar dat het aantal 
aanvragen beperkt moet blijven. Verder dient de ge-
meente zelf te bepalen of de grootte van het oppervlak 
waarop dit water gewonnen wordt en de grootte van 
de regenbak voldoende zijn. Ook wijst de Keurings-
dienst erop dat een watermonster dat in Ursem is ge-
nomen, als drinkwater is goedgekeurd. Deze conclusie 
wordt door Gezondheidscommissie in Beverwijk niet 

gedeeld. De brief vermeldt ook dat de gemeente Koe-
dijk onder dezelfde Gezondheidscommissie valt als de 
gemeente Ursem. Toen de ingezetene van het betref-
fende pand in Ursem op grond van dat goedgekeurde 
monster aansluiting op de waterleiding weigerde, is 
proces-verbaal opgemaakt. Dit schrijven heeft waar-
schijnlijk tot gevolg gehad dat de hele bevolking van 
ons dorp op de waterleiding aangesloten werd en aan-
gesloten bleef.De aanleg van de waterleiding verbood 
mensen overigens niet om alsnog uit de waterput te 
drinken, al of niet gefilterd. Verder deed het verhaal de 
ronde dat er ook mensen waren die dat ‘dooie’ water 
uit de waterleiding niet vertrouwden. Er zat niets in 
wat goed voor een mens was.

Historische Vereniging

rRekening van een aansluiting in 1925: fl 86,10



34

Sportfokker Ide Meijering legt uit

koedIJker kIPPenStory
Door Rob Westhof, foto's Henk Feenstra

Misschien heeft u ze wel eens gezien. De hokken met sierkipjes op de hoek van de Achtergraft en de Nau-
ertogt van Ide Meijering. Het fokken van kippen is zijn passie. Misschien weet hij het antwoord. Wat was 
er eerder? De kip of het ei?

Ide Meijering is schoolmeester in het basisonderwijs 
met daarbij een akte geschiedenis. ‘Ik ben de laatste ja-
ren op verschillende scholen vier dagen per week werk-
zaam vanuit de flexpool, zoals dat in het onderwijs ge-
noemd wordt. Het heeft als nadeel dat het moeilijk 
is een goede band met de kinderen en de (tijdelijke) 
collega’s op te bouwen. Een voordeel van het werken in 
zo’n flexpool is dat je beperkte vergaderuren hebt, geen 
rapportbesprekingen, geen 10-minutengesprekken ’s 
avonds en dus meer tijd voor hobby’s.’

verenIGInG

De interesse voor kippen was er al jonge leeftijd. ‘Thuis 
waren we altijd wel bezig met beesten, duiven, parkie-
ten en een aquarium. Als mijn vader een kip slachtte, 
kreeg ik van hem gelijk uitleg hoe een kip er in- en uit-
wendig uitzag en waar je op moet letten. Later heb ik 
mijn eerste kippen van Piet Bijpost gekregen. In 1978 
kreeg ik van hem Drentse bolstaarten. We woonden 
toen op de Klareweid. Daar is het allemaal mee be-
gonnen. Ik sloot me aan bij de vereniging voor sport-
fokkers “Bergen en omstreken” waarvan ik secretaris 
werd. 

We hebben onder andere in de Rietschoot shows ge-
organiseerd. Daar kregen we altijd prima reacties op. 
Inmiddels is er minder animo voor het sportfokken. 
De shows zijn verdwenen en van de totaal 20 leden 
zijn er nog maar 8 actief. De anderen zijn wel donateur 
gebleven.’

verentekenInG

Ondertussen houdt Ide zich ook bezig met duiven. 
‘Spreeuwduif, heet dit van origine Duitse ras. Een 
snel vliegende duif met een prachtige verentekening. 
De kippen die ik nu heb lopen zijn Assendelfter kriel 
en Thüringenbaardhoenders. Van de Thüringers heb 
ik kriel en het grote ras lopen. Dit is een zeldzaam ras 
geworden in Nederland. 

Ik ga ervoor om de verentekening, gepelde veren heet 
dat in vakjargon, zo mooi mogelijk te krijgen. Door 
het uitselecteren van de hoenders krijg je een goed fok-
resultaat. Bij een gepelde veer zijn bij deze hoender de 
zwarte vlekjes links en rechts van de veernerf verdeeld. 
Ze mogen niet door de nerf heenlopen. Het is een 
prachtig ras. Ik wil graag uit een ras halen wat er inzit. 

Met hart en ziel

Gepelde veren heet dat in vakjargon
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In die zin ben ik professioneel bezig met mijn hobby.’

keurmeeSter

Vanwege zijn kennis en ervaring is Ide gevraagd om 
keurmeester te worden tijdens shows. Hij volgde, 
om bij te spijkeren, de cursus keurmeester en werd 
gevraagd om ook examen te doen. ‘Dat was ik niet 
van plan maar de begeleider vond het zonde als ik 
dat niet zou doen na vier maanden studie in de vrije 
tijd.’ Na het behalen van het examen werd Ide eerst 
keurmeester C. ‘Dan mag je de keuring doen van een 
paar kippenrassen. Vervolgens stroom je door naar 
keurmeester B en uiteindelijk kun je keurmeester A 
worden. Je mag dan de kriel en de grote rassen keuren. 
Met de voorbereidingen en de vergaderingen ben ik 
zo’n drie uur per week kwijt. Op zaterdagen zijn er ook 
nog bijscholingsdagen. Goed te doen, want het is zo’n 
leuk wereldje.’ Ide heeft samen met Jochem Iepma een 
competitie opgezet, waarin de beste zeven dieren van 
een fokker worden beoordeeld. De keurmeester weet 
daarbij niet van te voren van wie de kippen zijn en de 
winnaar krijgt een wisselbeker. 

Het is wat Ide betreft een betaalbare hobby. ‘De kosten 
bestaan uit de aanschaf van broedeieren, voer, bestrij-
dingsmiddelen en het lidmaatschap van de vereniging. 
Een bosje varens in het hok voorkomt luis bij de kip-
pen. Dat scheelt weer in bestrijdingsmiddelen. Er is 
ook een maandblad voor de hobbyfokkers: “Kleindier 
Liefhebbers Nederland” (KLN).’ 

rode oortJeS

‘Aan de kleur van de kippenoren kun je zien of de kip 
bruine of witte eieren zal gaan leggen’, zo legt Ide uit. 
‘Heeft de kip rood gekleurde oortjes, dan zal het ei 
meestal bruin zijn. Een kip met witte oren legt in de 
regel een wit ei. Er is ook een ras, de Schijndelaar, dat 
olijfkleurige, bijna mintkleurige eieren legt. Dit is ook 
het resultaat van jarenlang fokken. Deze sierkippen 
leggen doorgaans niet zoveel eieren. De Yokohama legt 
er maar 30 per jaar. Productiekippen leggen per jaar 
wel 300 eieren. Het productie-ei is niet meer weg te 
denken uit onze voedselketen. Ga maar eens na waar 
een ei allemaal in verwerkt wordt.’ 

Kippenvel krijgt Ide als een collega fokker succes heeft 
in het doel dat hij voor ogen had. ‘Daar kan ik van ge-

nieten. We helpen elkaar, maar ik verbaas me ook wel 
eens. Ik heb ooit broedeieren van Groninger Meeu-
wen gegeven aan een fokker uit Heemstede waarbij 
ik dacht: Ik hoef er niets voor te hebben. Het zag er 
allemaal zo simpel en bescheiden uit bij deze man, 
dus ik dacht, neem de spullen maar mee. Een poosje 
later belde hij mij om te vertellen dat er van de 20 
broedeieren die ik had meegegeven, er 12 hanen en 1 
hen waren uitgekomen. Hij vroeg me welke van de 12 
hanen hij nu het beste kon houden. Ik beloofde om bij 
hem langs te komen en nam nog twee extra hennetjes 
voor hem mee ter compensatie. Tot mijn verbazing 
woonde hij in een kast van een huis, dus mijn indruk 
van een ‘gewone’ man was niet helemaal juist. Ik heb 
hem geholpen bij de hanenselectie en hij was mij zeer 
dankbaar.’

O ja. Wat was er nu eerder? De kip of het ei? Dat 
houdt Ide liever nog geheim. 

Met hart en ziel

Ide Meijering
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De toepassingen als geneesmiddel

zout (vervolG)
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Na mijn vorige beschrijving over zout en de negatieve gevolgen bij overmatig gebruik, wil ik nu nader in 
gaan op  de toepassing van zout als geneesmiddel.

De werking van zout op onze gezondheid en welbe-
vinden gaat veel verder dan  we ons meestal realiseren. 
Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de samenstelling 
van onze lichaamsvochten sterk lijken op die van zee-
water.  Duizenden jaren al wordt zout gebruikt zowel 
bij de bereiding van voedsel alsook voor reiniging en 
genezing.  In de Bijbel  en andere culturen zijn er ver-
schillende verwijzingen naar zout. In Tibet gaat de 
winning van  zout gepaard met rituelen en religieuze 
manifestaties. Bij een homeopathische geneesmidde-
lentest bij gezonde proefpersonen met het homeopa-
thische middel natrium-muriaticum(chloride ), zout 

dus, kwam het beeld van de vrouw van Lot naar voren. 
Uit het Bijbelse verhaal van de uittocht van Lot met 
zijn familie nadat zij gesommeerd waren te vertrekken 
uit Sodom. Zij mochten tijdens hun tocht niet omkij-
ken. De vrouw van Lot deed dit wel en veranderde in 
een zoutpilaar.  

reInIGend

In de homeopathie en alchemie wordt  zout gezien als 
een reinigende substantie, de sal menstrualis.  Reini-
gend naar geest en lichaam. Het helpt ons om pijn-
lijke ervaringen te verwerken en los te laten om met 

Gezondheid

De Dode Zee
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nieuw verworven inzicht onze levensweg te vervolgen. 
Blijf niet in het verleden hangen, want dan ontstaat 
er stagnatie en verander je figuurlijk in een zoutpilaar. 
Zout wordt dan ook vaak gegeven in de homeopathie 
aan mensen die veel tobben over het verleden, bepaal-
de kwellende of traumatische ervaringen niet kunnen 
loslaten. Het homeopathische natrium-muriaticum ( 
zout ) zorgt dan dat de verwerking alsnog plaatsvindt. 
Dat er een sterke relatie is tussen zout en pijn, oud zeer 
of wrok  blijkt ook uit de uitdrukking “zout in de won-
den wrijven”. Fysiek werkt het op de bloedcirculatie, 
hart- en vaatklachten, hoge bloeddruk, vochthuishou-
ding en nieren, huid en slijmvliezen.  Maar zout kent 
vele therapeutische toepassingen.  Wat te denken van 
baden in zee bijvoorbeeld.  In mijn praktijk kom ik 
veel mensen met huidklachten tegen. Het merendeel  
reageert gunstig op baden in zee in combinatie met 
zonlicht.  Niet iedereen heeft er baat bij maar de mees-
te mensen wel.  Mensen met psoriasis gaan speciaal 
naar de Dode Zee in Israël. De hoge concentratie zout 
in combinatie met de zon geneest de psoriasisklachten. 
Helaas komen de klachten vaak weer terug na verloop 
van tijd als ze weer terug zijn in ons klimaat.  Van zout 
uit de Dode Zee worden ook verzorgingsproducten 
gemaakt die men thuis kan toepassen.  Verder kun je 
ook badzout, zeezout, Keltisch zeezout of Hymalaya 
zout aan een bad of voetbad toevoegen. Dit heeft een 
osmotische werking. Door de hogere zoutconcentratie 
in het badwater dan die in ons lichaam wordt overtol-
lig vocht met daarin opgelost afvalstoffen en toxinen 
uit ons lichaam getrokken. Te gebruiken bij vochtop-
hoping, zwellingen, al dan niet veroorzaakt door ont-
stekingen, insectenbeten e.d. Dezelfde werking heeft 
een kompres  gedrenkt in een zoutoplossing. 

fySIoloGISCh

Vroeger poetste men de tanden met zout.  Zout heeft 
een reinigende werking en ontsmet de mond en gaat 
daardoor tandvleesontstekingen tegen. Spoelen met 
zout water bij keelontsteking vanwege de ontsmetten-
de en daardoor genezende werking. Snuiven van zout 
water bij neusverkoudheid en bijholteontsteking be-
rust op de zelfde principes. Het zout reinigt, ontsmet 
en vermindert zwelling van de slijmvliezen. Inwendi-
ge zouttoepassingen gebeuren meestal in het zieken-
huis. Bijvoorbeeld een infuus met fysiologisch zout. 
Fysiologisch wil zeggen dezelfde samenstelling als in 

ons lichaam. Dit wordt vaak gegeven om vocht aan te 
vullen.  Van het Keltische zeezout zijn ook vele toepas-
singen waaronder ook een inwendige.  Dit zout wordt 
bereid in het Franse Bretagne. Atlantisch zeewater 
wordt in lagunes geleid met een bodem van klei. Door 
verdamping van het water blijft er een zoutlaagje ach-
ter op de kleilaag. Het zout wordt gezuiverd door de 
klei. Klei heeft de eigenschap om stoffen op te nemen 
en het zout neemt ook weer mineralen op uit de klei. 
Hierdoor is dit zout zeer rijk aan mineralen en bevat 
wel 30 verschillende  sporenelementen waaronder jo-
dium.  Het komt qua samenstelling sterk overeen met 
de mineralen- sporenelementen samenstelling in onze 
lichaamsvloeistoffen. Bijzonder is dat het ook ontstaan 
is uit het zeewater.  De zee is de kraamkamer van alle 
leven op aarde.   Keltisch zeezout bevat slechts 84% 
natriumchloride, in vergelijking met geraffineerd keu-
kenzout 98% natriumchloride.  Keltisch zeezout bevat 
dus ongeveer 16% andere zouten waaronder magnesi-
um, kalium, calcium, borium  en heel veel verschillen-
de sporenelementen. Het kan gebruikt worden bij het 
koken, maar ook om te drinken. Dit laatste om de mi-
neralenbalans in ons lichaam te herstellen en verzuring 
van de lichaamsvochten tegen te gaan. 

Gezondheid
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Bij het ontstaan van chronische ziekten, speelt verzu-
ring een belangrijke rol. Dit wordt mede in de hand 
gewerkt door ons voedingspatroon en ook doordat 
onze gewassen door de huidige landbouwmethoden 
van zichzelf minder mineralen en sporenelementen 
bevatten. 

keltISCh

Mineralen tekorten kunnen worden aangevuld door 
het drinken van water met daarin opgelost Keltisch 
zeezout, de zogenaamde sole. ’s Ochtends op nuchtere 
maag en ’s avonds voor het slapen een glas. Hoe bereid 
je sole?  In een glazen pot met deksel van ongeveer een 
liter doe je 1/3 Keltisch zeezout. Dan opvullen tot de 
helft met warm water, dit om het oplossen te versnel-
len en uiteindelijk aanvullen met koud water tot vol. 
Afgesloten bewaren buiten bereik van zonlicht. Hoeft 
niet in de koelkast. Dan dagelijks twee theelepels van 
deze oplossing in een glas water doen en opdrinken, 
zoals boven beschreven. Dit wordt ook aanbevolen bij 
problemen met maagzuur. Zout is een van de basisbe-

standdelen van het maagzuur in de vorm van zoutzuur.   
Verder wordt het aanbevolen in lagere dosering als mi-
neralenaanvulling voor zowel  tuin- als kamerplanten. 
Dit omdat het Keltisch zeezout zoveel magnesium be-
vat. Magnesium is voor de plant wat het ijzer is voor 
de mens. Uit magnesium maakt de plant chlorofyl, het 
bladgroen. Dit bepaalt in belangrijke mate de gezond-
heid van de plant. 

Drijvend  de krant lezen dat kan in de Dode Zee

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

Snelle en professionele 
bezorging staan
bij ons voorop

Wij staan 24 uur 
per dag 
voor u klaar

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

GigaTrans Kamerlingh Onnesstraat 17-19 1821 BP Alkmaar



40

1. Zo noem je iemand die jokt
2. Geel drankje en verdedigt boeven bij de recht-

bank
3. Vriendje van Obelix
4. Doe je als je van Koedijk naar Amsterdam gaat
5. Plaats met kraampjes waar je van alles kunt 

kopen
6. Stad in Duitsland
7. Kledingstuk voor een meisje
8. Jongensnaam
9. 20ste letter uit het alfabet

Kun je zien in ‘t Geestmerambacht

GrauWe GanS
Op de foto zie je een grauwe gans.  De grauwe gans 
is in Nederland meest voorkomende vertegenwoor-
diger, en het prototype, van de groep van de grij-
ze of grauwe ganzen. Alle ganzen behoren samen 
met de eenden en zwanen tot de familie Anatidae. 
Tijdens de vogeltrek vliegen grauwe ganzen in een 
V-vorm, waarbij ze het bekende schor klinkende 
gak-gak roepen. Van deze soort stamt de tamme 
gans af (bron Wikipedia / foto Hans Petit).

Hierboven staat het visitekaartje van A. Dras uit Laren 
als je de letters van zijn naam en van de woonplaats in 
een andere volgorde zet vind je het beroep van deze 
mijnheer.

Welke vier woorden gebruiken leerlingen het meest?' 
vraagt de juf tijdens de taalles. 'Ik weet het niet', ant-
woorden verschillende kinderen tegelijk. 'Inderdaad, 
goed geantwoord', zegt de juf.

Jantje: 'Vader, ik moest nablijven.' Vader boos: 'Hoe 
kwam dat nu weer?'Jantje: 'Ik wist niet waar de Dolo-
mieten lagen...'Vader: 'Ik heb je al zo vaak gezegd dat 
je je spullen beter op moest ruimen.'

De moeder van Bart op een ouderavond: "Waarom 
geeft u mijn zoon zoveel nullen?" "Maar mevrouw, la-
ger mogen we niet geven...!"

Jeugdpagina

Wordt
gehouden tijdens

de
Gondelvaart

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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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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Kleinschalige zelfbedieningssystemen uit Zweden
CroWdfundInG CamPaGne 
Tekst en beeld Victor Kraan

Tijdens onze vakantie in Stockholm hebben we de nodige inspiratie opgedaan voor de toekomst van ons 
bedrijf, ergens op één van de eilanden die in de archipel voor de Zweedse hoofdstad liggen. Na een vaar-
tocht met een echte stoomboot kwamen we terecht in een typisch Zweedse theetuin met een fraai uitzicht 
over het water. 

In het bijbehorende houten huis stond een mooi ge-
dekte tafel met daarop de heerlijkste stukken taart en 
andere lekkernijen uitgestald. Je mocht zelf pakken 
wat je lekker leek, haalde aan het buffet iets te drinken 
en rekende af, om vervolgens buiten te genieten van 
dit alles. Ook op andere plekken kwamen we dit klein-
schalige zelfbedieningssysteem tegen.

tuInterraS

Vlak voor de vakantie kregen we de mogelijkheid 
om het achterste deel van de tuin van de buren te 

gebruiken als tuinterras, een 
mooi aanbod en leuke uitda-
ging. Die tuin is een stuk lu-
wer en kindvriendelijker dan 
de rest van ons terrein, maar 
ligt wel uit het zicht van de 
molenschuur. De formule van 
zelfbediening op ons terras en 
in de molenschuur lijkt ons, 
na onze ervaringen in Zwe-
den, een goede mogelijkheid 
om het eens over een andere 
boeg te gooien. We kunnen 
daardoor ook een gevarieerder 
aanbod van lekkernijen pre-
senteren, die aansluiten bij het 
seizoen of het weer van die dag. 

Om dat te realiseren moeten we wel ons buffet aan-
passen. Het terras moet ingericht worden met banken, 
een zandbak voor de kinderen en mooie bloembor-
ders. En zo is er nog een heel wensenlijstje van zaken 
die dan aangepakt moeten worden. We proberen na-
tuurlijk zoveel mogelijk zelf te realiseren, samen met 
onze vrijwilligers, maar we zullen ook in een aantal 
zaken moeten investeren. 

SlImmer Samen

Om dat mogelijk te maken zijn we een crowdfun-

Maalderij De Gouden Engel

De tuin is een stuk kindvriendelijker dan de rest van ons terrein
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ding campagne gestart. Om zoveel mogelijk men-
sen te bereiken, hebben we van alles bedacht. Zo 
zijn er de afgelopen tijd veel opnames gemaakt voor 
een promotiefilmpje. Dit is te zien op de specia-
le website “Slimmer Samen” van de gemeente Alk-
maar, die ons hierin ondersteunt (www.slimmers-
amen.nl/initiatief/Maalderij-De-Gouden-Engel). 
We geven graag uitleg over alles wat we willen realise-
ren de komende tijd. We hopen onze wensen samen 
met uw hulp waar te maken. Wil u meer weten, aar-
zel dan niet om ons aan te spreken. De crowdfunding 
campagne loopt tot en met het Open Monumenten-
weekend in september. 

Wat IS er de komende tIJd te doen?
15 augustus Gondelvaart: Vanaf 18.30 uur bent u weer 
van harte welkom op ons gezellige buitenterras in af-
wachting van de langsvarende gondels. Live muziek, 
Texels bier van de tap en allerlei lekkere hapjes zorgen 
voor een gemoedelijke sfeer. De molen staat vanaf de 
schemering volop in de schijnwerpers. Tot de gondels 
vertrekken, is de molen gratis te bezichtigen.

Expositie Herman Smith: Tot half oktober kunt u en-
kele schilderijen van de Koedijker schilder Herman 
Smith bekijken. De schilderijen van korenschoven 
sluiten goed aan op het jaargetijde van de graanoogst. 

Eten wat de pot schaft: Deze zomer 
gaan we het programma van “Eten 
wat de Pot schaft” aanpassen aan 
de vraag die ons regelmatig wordt 
gesteld: “Waar kunnen we echt 
Hollands eten?” Dus gaan we een 
aantal vrijdagen een Hollands buf-
fet koken. We blijven koken vol-
gens de seizoenen, met veel verse 
groenten en vegetarische gerechten. 
Op vrijdag 14 augustus is het laat-
ste Hollandse zomerbuffet. Vrijdag 
28 augustus is er weer “Eten Wat 
de Pot schaft” met inspiratie uit 
de hele wereld (crossed country). 
De zaal is vanaf 18.00 open. Bij de 
opening van het buffet om 18.30 
vertelt Karlijn over het kookproces, 
de producten en welke smaken er 

te proeven zijn. Het buffet wordt afgesloten met een 
nagerecht. De prijs van het maaltijdbuffet en het nage-
recht is € 20,00 (excl. drankjes). Data voor de komen-
de maanden zijn: vrijdag 11 en vrijdag 25 september 
en vrijdag 16 en vrijdag 30 oktober. Op tijd reserveren 
(06-26086705) is nodig, vol is vol.

Natuurlijke voeding, workshops voor volwassen:  
Voor de periode na de zomervakantie start Karlijn 
weer met een aantal workshops “Natuurlijke Voe-
ding”. Woensdag 16 september de kookworkshop 
“Koken met een klein budget”. Biologische produc-
ten zijn vaak duurder dan gangbare producten. Door 
meer achtergrondkennis en slimmigheden kunt u voor 
hetzelfde bedrag meer biologisch eten. Karlijn laat u 
zien en ervaren hoe u dat zelf ook kunt. Natuurlijk 
gaat u zelf aan de slag en maakt u lekkere en verras-
send goedkope gerechten. De kosten zijn € 27,50 per 
persoon, inclusief ingrediënten en koffie of thee. Start 
19.30 uur. Opgeven via 06-26086705.Let op onze ope-
ningstijden: In het zomerseizoen zijn we woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
open en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor groepen 
zijn we op afspraak ook open buiten de openingstijden 
(behalve op maandag).

Maalderij De Gouden Engel
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lezerS SChrIJven
Bedankt! Langs deze weg wil ik de persoon bedanken 
die op donderdag 7 mei, een dag vóór onze vakantie, 
met een scherp voorwerp zijn “handtekening” heeft 
achtergelaten op onze caravan met als resultaat een 
diepe kras over de gehele lengte van de caravan. Ik zou 
deze persoon willen vragen waarom deze moedwilli-
ge vernieling van andermans spullen nodig is. Spullen 
waarvoor we jaren hebben gespaard door hard te wer-
ken. Spullen waar we heel zuinig en trots op zijn. Onze 
caravan staat een paar keer per jaar geparkeerd in een 
parkeervak in de Hoekweid om in te pakken en vol-
gens mij  heeft niemand daar last van. En als er iemand 
is die daar wel last van heeft kan hij of zij dat gewoon 
zeggen. Je gaat niet moedwillig andermans spullen ver-
nielen omdat je je frustraties wil uiten of misschien 
jaloers bent of boos? We hebben aangifte gedaan bij de 
politie, hopelijk komt daar iets uit. Het moet toch niet 
nodig zijn om bewakingscamera’s te plaatsen om onze 
spullen te beveiligen? Helaas zien wij ons genoodzaakt 
dit wel te doen. Het kan blijkbaar niet anders. We had-
den een leuker begin van onze vakantie voorgesteld! 
Peter Klomp

Colofon
Uitgever: De Rietschoot (www.rietschoot.nl) Re-
dactie: Rien Berends (inhoud), Hans Petit (vorm-
geving). redactie@coedijckerban.nl / info@coedij-
ckerban.nl. Ciska Riekwel (eindredactie). Verkoop: 
Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. Coördina-
tie: Joop Sinke: jsinke24@hetnet.nl. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij, 
zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen. Inge-
zonden tekst kan worden ingekort. Druk Stichting 
Meo. Kopij september: inleveren voor 19 augustus 
2015.  Verspreiding : Gigatrans. De Coedijcker Ban 
wordt in september bezorgd tussen 9 en 11 septem-
ber Oplage 2000. De Coedijcker Ban respecteert 
auteursrechten. 

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

oPloSSInGen
Acht verschillen: (1) Wolkje links boven. (2) Linker-
voet van de vos. (3) Stippen op de voorste paddenstoel. 
(4) Linker oor van het hert. (5) Muzieknoten naast 
de haas. (6) Stenenen langs paadje achter de beer.  
(7) Bosjes achter de boom. (8) Stropdas van de beer.

Rebus:  Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Visitekaartje: Dansleraar
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reCtIfICatIe
Er wordt geen zeepkistenrace georganiseerd tijdens de 
Gondelvaartweek! In het juninummer van de Coedij-
cker Ban werd aangekondigd dat er, in samenwerking 
met de Gondelvaartvereniging, een zeepkistenrace zou 
worden georganiseerd. De bedenkers van de zeepkis-
tenrace zijn van uitgegaan dat er een akkoord was tus-
sen hen en de Gondelvaartvereniging. Zo is dat ook 
gepresenteerd aan het bestuur van De Rietschoot. 
Achteraf blijkt dat de plannen voor een zeepkistenrace 
bij slechts een enkele mensen van de Gondelvaart be-
kend waren. Een goede reden om de race af te gelasten.



www.stichtingmeo.nl

Webdesign
Voor u een nieuwe website, 
voor ons een nieuwe ervaring

Is de website van uw organisatie al 
te gebruiken op mobiele telefoons en 
tablets? Vanuit ons leerbedrijf maken 
de (Wajong)jongeren onder leiding
van een ervaren webdesigner uw
responsive website. Maar ook kunt 
u bij ons terecht voor apps en het 
onderhoud van uw website.

Wilt u een advies voor uw huidige website, of heeft u vragen over wat wij doen?  
U kunt ons altijd mailen via info@stichtingmeo.nl of bellen naar 072-5114967.

Wat bieden wij u
Een nieuwe website gemaakt op een manier 
zodanig dat deze op mobiel en tablets goed te 
gebruiken is. Bovendien kunt u de website zeer 
gemakkelijk zelf bijhouden. Ook nemen wij graag 
het onderhoud van uw website uit handen.

• Websites 

• Makkelijk te onderhouden

• Apps en webapps 

• SEO geoptimaliseerd

• Volledig onderhoud 

• Elke wens is mogelijk

Een ontwerp voor elkaar
Met een opdracht als het maken van uw web-
site krijgen de kandidaten uit ons leerbedrijf 
de kans om extra ervaring op te doen.
Zo proberen wij uiteindelijk deze jongeren aan 
een baan te helpen. De websites die wij maken 
zijn echter van dezelfde kwaliteit als bij een 
professioneel webdesignbureau. Zo heeft u een 
goed product tegen een laag tarief en wij de 
nodige werkervaring.


