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Beste lezer,

In deze Coedijcker Ban maakt u, hernieuwd, kennis met 
het schrijf- en fototalent van onze dorpsgenoot Cees van 
Egmond. Cees maakt vaak, met het fototoestel ‘in de 
aanslag’, een ommetje in de omgeving van Koedijk en 
ver daarbuiten. De komende maanden neemt hij ons 
mee op zijn omzwervingen. Hij laat zien en vertelt over 
datgene wat hem tijdens de wandeling is opgevallen.

Met twee ‘posters’ over dementie in deze editie vraagt 
de CB uw aandacht voor die ziekte. Hoe kunnen we 
samen dorpsgenoten met dementie en hun mantelzor-
gers een steuntje in de rug geven?

De enquête over het al dan niet samengaan met Wijk-
krant Noord is gesloten. Ik durf te zeggen dat het me-
rendeel van onze lezers een samengaan met de Wijkkrant 
helemaal niet ziet zitten. Er kwam ook een aantal reacties 
uit Daalmeer. Uit reacties bleek dat die lezers zich meer 
verbonden voelen met Koedijk dan met Alkmaar. Dat 
kwam volgens een aantal inzenders ook omdat ze zich 
door de Coedijcker Ban betrokken voelen bij Koedijk. 

Voor de rubriek, waarin u kennis kunt maken met de 
bestuurders van Koedijk, is wethouder Elly Konijn be-
naderd. Zij heeft laten weten dat ze graag meewerkt 
aan een interview. Nu is het de kunst om een afspraak 
te plannen in de ongetwijfeld overvolle agenda van 
mevrouw Konijn (wordt vervolgd).

Hans Petit
info@coedijckerban.nl/06-83114470

Belangrijke Telefoonnummers
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance    112
Wijkagent        0900-8844

Huisartsenpraktijk Koedijk      072-5613913
Huisartsenpraktijk Koedijk, spoedgevallen tijdens praktijkuren  072-5618917
Huisartsenpost na 17.00 uur en tijdens het weekend   072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17.00 uur  072-5123889
Wijkverpleegkundige      072-5400400

De Laatste Eer       06-31069011

Dierenambulance 10.00 - 22.30 uur     072-5150085
Dierenambulance 22.30 - 10.00 uur     06-22495296

De Rietschoot       072-5615595
Gebiedsconsulent       14072

Reiniging Alkmaar (Grof vuil e.d.)     072-5489444
Reiniging Langedijk (Grof vuil e.d.)     0226-334584

Ophalen oud papier      zaterdag 16 februari 2019

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Mart en Elly zetten zich in voor de ‘derde wereld’ 

PersPectIve 3000
Door Hans Petit

In de Coedijcker Ban van december 2018 schreef Mart van den Berg een artikel over Oost-Fries. Tijdens 
een e-mail contact las ik dat Mart en Elly een tijdje niet goed bereikbaar waren omdat ze naar Nepal 
zouden gaan. Onder het mailtje van Mart stond het logo van ‘De Wilde Ganzen’. De combinatie Nepal 
en Wilde Ganzen wekte mijn nieuwsgierigheid: een interessant artikel voor de Coedijcker Ban? Mart en 
Elly wonen op de grens van Koedijk en Alkmaar (Daalmeer) maar ze voelen zich door de Coedijcker Ban 
ook Koedijker. Het werd een bijzonder gesprek met twee mensen die zich al hun leven lang inzetten voor 
mensen in de derde wereld.

Mart en Elly hebben in 1997 Perspective 3000 opgericht. 
Het doel van Stichting Perspective 3000 is: Kinderen en 
jong volwassenen in ontwikkelingslanden toegang tot 
scholing en ontwikkeling bieden waardoor zij een be-
ter toekomstperspectief krijgen. Elly “Het was in 1997 
misschien logischer geweest om de stichting Perspective 
2000, te noemen. We hebben gekozen voor 3000 omdat 

het letterlijk een perspectief voor de lange termijn moet 
zijn, daarom is het 3000 geworden.” 

de basIs

Wanneer is het idee ontstaan om te beginnen met Per-
spective vraag ik me af. Mart: “Familie woonde in het 
buitenland en mijn oudste broer was missionaris daar-

door heb je al die blik naar het buitenland. Eigenlijk al 
tijdens onze schooltijd wilden we opleidingen gaan doen 
waarmee je ontwikkelingswerk kon gaan doen. Mart 
werd opgeleid tot automonteur en deed een opleiding 
in de tuinbouw, Elly werd verpleegkundige. Elly vult  
aan: “In de jaren zeventig zijn we voor het eerst gegaan, 
we hebben toen acht jaar ontwikkelingswerk gedaan in 
verschillende landen. Als snel kwamen we erachter dat 
ontwikkelingswerk op het platteland effectiever is dan 
in de stad. Als het lukt om de leefomstandigheden op 
het platteland te verbeteren, hoeven mensen niet naar 
de stad te trekken. We hebben toen een overstap ge-
maakt van Terres des Hommes naar SNV.”

terug naar nederland

Het echtpaar werkte tot 1982 in het buitenland. Op 
het moment dat hun twee dochters leerplichtig werden 
keerden ze terug naar Nederland. Ook in die tijd bleef 
het echtpaar via SNV betrokken bij het ontwikkelings-
werk door  het geven van voorlichting op scholen, bij 
verenigingen zoals de plattelandsvrouwen. Ze hadden in 
die tijd wel een baan waarmee het gezinsinkomen werd 
verdiend. Mart ging als docent werken, Elly als (wijk)
verpleegkundige.

“In 2005 konden we gebruikmaken van de FPU (re-
dactie: een regeling die vervroegd stoppen met werken 
mogelijk maakte). We wilden ons weer volledig rich-
ten op het ontwikkelingswerk.”

PersPectIve 3000
Als ik het goed begrijp hebben jullie de stichting al op-
gericht voordat jullie stopten met betaald werk? Elly: “Ja 
dat klopt. De stichting is eigenlijk ontstaan op verzoek 
van een Bengaalse vriend. Die vriend had een stichting 
opgericht om kinderen naar school te kunnen laten gaan. 
Om zijn idee te kunnen verwezenlijken  had hij tastbare 
buitenlandse hulp nodig, dat was voor ons aanleiding om 
stichting Perspective 3000 op te richten.” Mart: “Aanvan-
kelijk om het initiatief van onze Bengaalse vriend te kun-
nen ondersteunen. Later hebben we zelf ook gewerkt aan 
het verbeteren van de onderwijssituatie.” 

gevangenIs

Elly: “In 2000 gingen we bij Marts broer op bezoek in 
Bolivia. Daar zagen we dat kinderen samen met hun 
vader of moeder in de gevangenis werden opgesloten 

en verstoken bleven van elke vorm van onderwijs. Ik 
dacht toen, we hebben toch die stichting, ik ga hier 
iets aan doen! Ik heb toen onderzocht of er een manier 
was of de kinderen buiten de gevangenis konden leven 
maar toch ook goed contact met de ouders konden 
houden. Vaak gaat het om arme boeren die door met 
het verbouwen van cocastruiken de drugsmaffia faci-
literen. Het zijn eigenlijk geen criminelen maar als ze 
worden opgepakt kunnen ze hun verdediging niet be-
talen. Inmiddels is het zo dat de kinderen niet meer bij 
hun ouders in de gevangenis hoeven te wonen. Dank-
zij initiatieven van kerken en verschillende stichtingen,  
waaronder de onze, is dat gerealiseerd”. 

FInancIerIng

Ik vraag me af hoe je dat soort projecten als stichting 
kunt financieren. Mart: “We staken daar eigen geld in 
en vrienden en kennissen steunden ons initiatief ook.” 
Elly: “Ik ben samen met een vriendin in het Fond-
senboek gaan zoeken en al snel ontdekten we dat er 
verschillende instanties zijn die dit soort initiatieven 
willen ondersteunen. Zo hebben we bijvoorbeeld 
co-financiering ontvangen via Cordaid en NCDO.” 

Mart en Elly vertellen enthousiast over hun werk in verre landen .. (foto Hans Petit). 

Appeltje eten (foto aangeleverd)
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2005
Mart: “In 2005 zijn we weer ontwikkelingswerk gaan 
doen. Om je reis en verblijfskosten te kunnen bekos-
tigen moet je uitgezonden worden door een organi-
satie. Dat lukte voor kortere periodes via kleinere 
Nederlandse organisaties en voor wat langere tijd via 
VSO (Voluntary Service Overseas). Vanaf 2012 betalen 
we zelf onze reis- en verblijfskosten. Elke Euro die de 
stichting ontvangt, wordt gebruikt voor onze projec-
ten.”

schoolProject bangladesh

Mart: “Sinds 2010 steunen we een onderwijsproject in 
Bangladesh. Naar school gaan kost veel geld. 

Voor € 144,- krijgen de kinderen, de boeken, schooluni-
form, schoenen én bijles. Als je geen bijles krijgt, ga je 
niet over! Door arme kinderen te helpen, hebben zij 
ook uitzicht op een beter leven later.

MeIsjes

Meisjes mogen, na de basisschool van 5 jaar, van de 
ouders minder vaak doorleren. De kosten €800,- wor-
den door de stichting betaald. Ouders krijgen een bo-
nus van € 60,- (twee maandsalarissen) als hun dochter 
door mag leren. Voorwaarde is wel dat de meisjes na 
hun opleiding in het dorp blijven wonen en andere 
kinderen bijles gaan geven. 

tot slot

Elly en Mart hebben een groot deel van hun leven ten 
dienste gesteld van kansarme mensen in de Derde We-
reld. Ik heb heel veel respect voor de inzet van deze 
twee sociaal bewogen mensen.

IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks  625

Shoarmavlees

500 gram  450

Hele warme 
grillworst

Per stuk  225

Dubbele 
puntendag

Kogelbiefstuk

3 stuks  850

Half om half 
gehakt 
500 gram  350

Mager 
rundergehakt 

500 gram  400

+ gratis 
kruiden

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

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

IEDERE MAANDAG

keurslagerkeurslager
Bestel uw gourmet online

Mag ik uw Keurslager zijn?

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Een glimlacht voor de ‘Wilde Ganzen’ (foto aangeleverd)
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Ter herinnering aan Spooky (12,5) 
nu het sPInnen Is verstoMd

Door  Marijke de Jong

Nog niet zo lang geleden vertelde ik in de CB over 
mijn twee katten de broertjes Van Persie en Spooky. 
Laatstgenoemde wilde niet op de foto om redenen dat 
hij nogal bang is uitgevallen. De fotograaf, daarvoor 
kwam hij niet uit zijn schuilplaatsje. Dat ik zo snel 
daarna, namelijk maandag 17 december, plotseling af-
scheid van hem moest nemen, valt me zwaar. Na vier 
weken pillenkuren voor een bacterie en een longont-
steking bleek dat hij tumoren in darmen en  lever had. 
We moesten ‘m tot ons groot verdriet laten inslapen.

Bizar hoe je gehecht kunt zijn aan zo’n beestje. Er wordt 
wel gezegd “Dan neem je toch een andere?” of “Je hebt 
er toch nog één?” Maar de ene kat is de andere niet. 
Ze hebben allemaal hun eigen karakter en dat kan heel 
verschillend zijn, leuke en minder leuke eigenschappen. 
En het zijn die unieke eigenschappen die je dan zo mist. 

Nu het spinnen is verstomd,
het kopjes geven opgehouden,
ons mopperkontje niet meer bromt,
soms zo klaaglijk miauwde,
lijkt het klaaglijker dan ooit te voren,
want z’n geluidjes blijf ik steeds horen.

Zo gauw ik uit mijn werk kwam, zat daar Spooky 
binnen voor de deur al op me te wachten. Wel eerst 
even eigen belang namelijk kroelen en al spinnend 
aandacht vragen. Daarna pas kopjes teruggeven. 
Wanneer ik het avondeten ging voorbereiden, sprong 
hij achter mij op het randje van het kook(schier)ei-
land. Zo kon hij mij in de gaten houden. Terwijl ik 
de groente aan het snijden was, tikte hij met één poot 
op mijn rug. Het was dan weer even tijd voor een 
hug. Als ik daar mee stopte kwam dat pootje weer 
voor meer en telkens weer. Ja, knuffelen was zijn fa-
voriet én natuurlijk zijn lekkere hapjes. Spook was 
eigenlijk altijd in mijn buurt. 

Spook hield niet zo van andere mensen dan mijzelf en 
mijn partner Marcel. Maar zelfs als Marcel thuiskwam 

na een periode offshore te zijn geweest, ging hij met 
een boog om hem heen. Dan zag je ‘m denken: “Wie is 
toch die man, die eens in de vijf weken zo nodig mijn 
aandacht vraagt en mijn kopje aait?”

Andere soortgenoten in onze tuin duldde hij niet. 
Vooral de twee poezenvrouwtjes Lilly (ook bekend van 
de CB) en Lola van de familie Tijmstra, onze linker-
buren. Hij rende vol adrenaline achter ze aan om ze 
te verjagen. Dat kwam zeker omdat hij al jaren een 
je-weet-wel-kater was. Trouwens, aanloopkater Sjoerd 
van de Dekkers, onze rechterburen, moest het zo nu en 
dan ook ontgelden. Op die momenten vergat Spooky 
even dat hij eigenlijk vreselijk bang was. Als een wilde 
sloeg hij om zich heen en werd dan ook wel Terror ge-
noemd. Ook bij een loslopende hond die het waagde 
onze tuin te bestormen, ging hij in de aanval. 

Als er bij ons visite op komst was, wist Spook het al. 
Dan vluchtte hij gauw naar de zolder waar hij zijn 
schuilplaatsjes had, meestal bovenop, tussen of achter 
de kerstspullen. Daar kwamen we achter toen hij eens 
met wat sliertjes lametta om z’n oren naar beneden 
kwam. Vrienden en kennissen zeiden wel eens: “Ik 
wist niet dat jullie nog een kat hadden want we zien er 
altijd maar één.” Nou, dat klopte dus want hij was dan 
in geen velden of wegen te bekennen. 

Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan met vertel-
len maar ik moet nu toch echt afscheid nemen. Ik zal 
hem vreselijk missen.

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Spooky (foto Marijke de Jong)
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Cursussen over vrouwenlevens en zoeken in archieven
nIeuwe cursusreeks regIonaal archIeF  
Persbericht Er gaat een nieuwe reeks cursussen van start bij het Regionaal Archief (Bergerweg 1, Alkmaar), 
vanaf 6 februari. De cursussen ondersteunen mensen die op zoek zijn naar hun familieverleden, of het ver-
leden van bijvoorbeeld hun woonplaats of woning. Ook wordt er in maart een bijzondere cursus gegeven 
over Vrouwenlevens en vrouwenletteren in Alkmaar in de tweede helft van de negentiende eeuw. In iedere 
les worden bijzondere archiefstukken getoond die de negentiende-eeuwse vrouwen tot leven brengen. 

Truitje Bosboom-Touissant, Cécile de Jong van Beek en 
Donk, Cornelia Hendrika Tigler Wybrandi – het zijn 
voorbeelden van vrouwen over wie deelnemers aan de 
cursus Vrouwenlevens en vrouwenletteren meer te we-
ten komen. 

Aan de hand van romans, dagboeken en andere per-
soonlijke documenten leren cursisten meer over de le-
vens van de vrouwen, hun werk en hun ideeën – een 
actueel onderwerp nu we dit jaar 100 jaar algemeen 

kiesrecht vieren. De cursus wordt gegeven door Renate 
Sun-Louw, oprichter van de website overlitertuur.nl en 
vindt plaats op 1, 8, 15 en 22 maart (kosten: €60).

Mensen die meer willen leren over het doen van his-
torisch onderzoek in archieven kunnen ook terecht bij 
het Regionaal Archief. De maandelijks terugkerende 
gratis Introductiemiddag archief helpt mensen op weg 
die willen beginnen aan onderzoek in archieven – bij-
voorbeeld naar hun voorouders of een historisch on-

derwerp. Mensen die specifiek meer willen leren over 
voorouderonderzoek kunnen terecht bij de workshop 
Op zoek naar uw familiegeschiedenis, die bestaat uit 
twee middagen. De workshop Op zoek naar de geschie-
denis van huizen, winkels en bedrijven helpt deelnemers 
de juiste bronnen te kunnen vinden voor onderzoek 
naar bijvoorbeeld de geschiedenis van een huis of straat. 

Een overzicht van het cursusaanbod is te vinden op 
regionaalarchief.nl/cursussen, met informatie over de 
inhoud, data en eventuele kosten van de verschillende 
cursussen. Vooraf aanmelden is nodig – dat kan via de 
website, per e-mail of telefonisch. Voor vragen kan men 
terecht bij info@archiefalkmaar.nl of 072-8508200, of 
de chatfunctie op de website van het Archief. 

Foto rechts: Portret van alom gevierd schrijfster Truitje Bos-
boom-Touissant (circa 1882), misschien wel de beroemdste Alk-
maarse uit de negentiende eeuw. Zij is een van de vrouwen die 
aan bod komt tijdens de cursus Vrouwenlevens en vrouwenlette-
ren bij het Regionaal Archief. 

De moeite waard

Een winkelstraat anno 1920, met van links naar rechts kruidenierszaak J. Bak, Van Ree ijzerhandel en J.F. van Lieshouts winkel in 
chocolade en suikerwerken (Luttik Oudorp te Alkmaar). In het water liggen afgemeerde marktschuiten. Wie meer wil weten over een 
winkel, pand, of straat kan terecht bij de cursus Op zoek naar de geschiedenis van huizen, winkels en bedrijven.(foto aangeleverd). 

Truitje Bosboom-Touissant (foto aangeleverd)
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de dIjckhoeve

Door Mart van den Berg, foto Hans Petit

Er is heel wat te doen geweest over De Dijckhoeve. 
Veel Koedijkers hadden er een mening over en die 
meningen waren natuurlijk heel verschillend. De een 
vond het een gewaagd ontwerp, de ander vond het 
daar niet passen en een derde vond het gewoon lelijk. 
Ook een architect kan niet ieders potje koken. Magen-
tazorg, de huurder, is er in ieder geval tevreden mee. 
En ja, hoe gaat het met bouwplannen? Je kunt er tegen 
protesteren, bezwaar aantekenen en zo meer; het komt 
er uiteindelijk toch, hooguit met wat kleine aanpassin-
gen om de protesterende burger tegemoet te komen.

vIjF jaar

En zo staat De Dijckhoeve er al weer zo’n 5 jaar. Een 
beetje verscholen tussen het groen valt het niet eens 
meer zo op. Moeder natuur doet haar werk en de algen 
kleuren het gebouw ook groen. Niet de kleur die de 
architect ooit bedoeld had, maar toch groen.

goede zorg, goede sFeer

Binnen in het gebouw wordt er ook gewerkt. Een 
team van zorgzame mensen verzorgt er 24 mannen 
en vrouwen, die om verschillende redenen niet meer 
thuis kunnen wonen. Mijn zus heeft er 3 jaar mogen 
wonen. Als we na een eindje wandelen weer bij De 
Dijckhoeve terug kwamen zei ze steevast: “Het is een 
lelijk gebouw, maar binnen is het er goed!” En dat is 
het zeker. De zorg is goed, de sfeer is goed, het eten is 
goed en de inrichting is goed. 

extra hulP

Ik kom er nog steeds graag. In het weekend helpen met 
het ontbijt; doordeweeks helpen met koffiezetten, de 
vaatwasser in- of uitruimen; een praatje maken met de 
bewoners. Het team is altijd blij met een beetje extra 
hulp en ik heb een paar extra zinvolle uurtjes. Als jij 
nu denkt: “Dat lijkt me nuttig, zinvol, of interessant 
om te doen”, neem dan eens contact op met: Anita 
Hayette, tel: 06 4230 1261.

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

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

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

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

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars

De moeite waard

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

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL? 
DÉ ANTI-AGEING SCHOONHEIDSSALON 

IN UW OMGEVING.  

Wij zijn gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen, manicure, 
pedicure, massage en permanente make up.

CitySpa
All People

De algen kleuren het gebouw groen ...
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G(ewoon) zwemmen
Na drie maanden ervaring op te hebben gedaan, heb-
ben wij besloten om door te gaan met een tweede pi-
lot. Vanaf januari tot juli gaan wij om de week door 
met G(ewoon) Zwemmen. Het is iedere zondag een 
genot om de kinderen, maar zeker ook de ouders, te 
zien genieten van hun training. Uiteraard is ons uit-
gangspunt om dan definitief het G(ewoon) zwemmen 
op ons menu te hebben.

Onze opzet is om de leden watervrij te maken en ken-
nis te laten maken met waterpolo en zwemmen. Dit al-
les zal spelenderwijs aangeleerd gaan worden in zwem-
bad Duikerdel. Om misverstanden te voorkomen, het 
is geen zwemles! Hoe groter de groep is, hoe beter wij 
kunnen inspelen op de diverse niveaus van de leden.

In principe richten wij ons op kinderen met een gees-
telijke en/of lichamelijke beperking, t/m 21 jaar. Het 
kind moet wel zelfstandig in en uit het bad kunnen 
komen omdat wij hier geen faciliteiten voor hebben. 
Dit alles zal plaatsvinden in zwembad Duikerdel te 
Noord Scharwoude van 15.00 uur-16.00 uur. Voor de 
data kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Heeft 
u nog vragen of interesse, neem dan snel contact op 
met de organisatie gzwemmen@zpcdereuring.nl

Ledenavond K.VG. 
Op dinsdag 12 februari 2019, aanvang 20.00 uur, 
houdt het Koedijker Vrouwen Gilde de maandelijkse 
ledenavond in de Rietschoot. Klaas de Leeuw vertelt 
over de molentypen in Nederland, maar vooral over 
de bouw van de molen in Anna Paulowna die hij zelf 
gebouwd heeft. Introducés betalen € 4,00. Inlichtin-
gen : Henriëtte Slager, tel: 072-5619426 Het Koedijker 
Vrouwen Gilde wordt ondersteund door de Stichting 
’t Zuydoutaerlandt.

Gezond en Sportief Ouder

Alkmaar Sport organiseert voor oud sporters/schaatsers 
een herintreding om  ‘Gezond en Sportief Ouder  te wor-
den. Zowel oud hard-, recreatieve-, kunst- en schoonrij-
ders zijn welkom. Samen met de Landelijke Vereniging 
van Schoonrijders wordt er op de 400-meterbaan van de 
Meent Bauerfeind een gezellig uurtje samen gereden. Da-
tum en aanmelding: Vanaf januari is de baan beschik-
baar op de donderdagmiddag van 16:30 uur tot 17:45 
uur. De kosten zijn €7.50,- inclusief een kopje koffie. 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact 
opnemen met Piet Heneweer – 06-22705185 of 0226-
411339. 20.15 uur

Passione Italiana
Beleef het betoverende Italië van Petra Berger in ‘Pas-
sione Italiana’. De zangeres met de kristalheldere stem 
zong al vaak in het Italiaans en wisselt klassiek reper-
toire moeiteloos af met lichte muziek. 

Zij wordt begeleid door een band met Italiaanse mu-
sici, onder wie zanger, pianist en chef-kok Alessandro 
Neri. Vol vuur vertelt hij over de Italiaanse keuken en 
haar tradities.  23 februari Toegang: € 24

Foto aangeleverd

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

De moeite waard

Kik - Petra Berger  foto Albert den Iseger



16 17

Beeldbericht

Foto en tekst Jeroen van der  Kruijf

sPIegelbeeld en FotograFIe
Hoe maak je een foto van een spiegelbeeld in de natuur? Je ziet hier een opname die ik vroeg in de ochtend 
genomen in de omgeving e van de omloop in Schoorl. Het water van de sloot is spiegelglad. Zo’n foto kun je 
alleen maar maken als er totaal geen wind is. Het water moet helemaal stilstaan. Bij de  minste of geringste 
windvlaag ontstaat er een rimpeling in het water waardoor het spiegelbeeld verstoord wordt. Als je kijkt naar een 
spiegelbeeld zie je bijzondere veranderingen. Rechts lijkt links te zijn en rechts links. De bomen hier staan in de 
waterspiegel van de sloot op hun kop. 

De bomen op hun kop in de sloot brengen me in gedachten naar de begintijd van de fotografie. Als men in die 
tijd foto’s nam met de eerste fototoestellen (camera-obscura) stond het onderwerp dat gefotografeerd werd op 
zijn kop. Dat ‘probleem’ werd opgelost met de komst van de spiegel-reflex-camera. Fotografie blijft voor mij 
altijd iets magisch houden en dat vind ik mooi, daar geniet ik van.
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Ondernemer van de maand
Coaching: Een investering die iets onbetaalbaars oplevert

coMPletely you
Tekst en foto Hans Petit

Ik ontmoet Carine Wiggemansen in De Rietschoot. Carine wil graag iets vertellen over de coachingsprak-
tijk ‘Completely You’ waarmee ze onlangs is gestart. Carine is opgeleid tot gecertificeerd Neuro Linguïs-
tisch Programmeren (NLP)-coach bij het UNLP-instituut in Amsterdam. In dit artikel vertelt zij iets over 
zichzelf en over de mogelijkheden van coaching.

Carine (62 jaar) is geboren in Abcoude. Verhuisde naar 
Amsterdam waar ze de balletacademie in Amsterdam 
volgde. Ze werkte in Amsterdam als professioneel bal-
letdanser en heeft daarnaast zes jaar een eigen dansstu-
dio gehad. Op dit moment werkt Carine bij het VU 
Medisch Centrum in Amsterdam. De liefde bracht 
haar naar Alkmaar (Oudorp). Van Oudorp verhuisde 
Carine met haar man naar Koedijk waar ze nu alweer 
negen jaar met heel veel plezier aan de Kanaaldijk 
nummer 6 wonen.

voetstaPPen In het zand

“Mijn zusje overleed jong. Ik wilde voor haar kinde-
ren en kleinkinderen, die haar niet gekend hebben, 
een boek over haar schrijven. Voor mijzelf was het 
schrijven van het boek ook een prima manier om haar 
overlijden te verwerken. Op een gegeven moment liep 
ik vast bij het maken van het boek. Ik ben daarom in 
2014, in de laatste week van het oude jaar, naar een 
klooster in Brabant gegaan waar Geert Kimpen, een 
Vlaamse schrijver, een schrijfweek aanbood voor be-

ginnende schrijvers. Ik ontmoette tijdens die week een 
vrouw met wie ik sprak over het schrijven van mijn 
boek. Ik vertelde haar dat mijn zus en ik uit elkaar ge-
groeid waren nadat ze naar Frankrijk was verhuisd. De 
vrouw bleek een NLP-deskundige te zijn. Via bepaalde 
technieken leerde ze me hoe ik me in mijn zus kon ver-
plaatsen. Na die sessie heb ik mijn boek in één vloeiende 
lijn af kunnen schrijven. Ik voelde mij vanaf dat mo-
ment meer dan ooit verbonden met mijn zus. Het boek: 
“Voetstappen in het Zand’ is niet naar de winkel gegaan 
maar heb ik persoonlijk naar Frankrijk gebracht en aan 
haar kinderen en kleinkinderen gegeven.”

InsPIratIe

“Ik was geïnspireerd geraakt door de kennismaking met 
NLP en ik wilde meer met mijn eigen ontwikkeling gaan 
doen op het gebied van persoonlijke groei. Ik heb samen 
met mijn man Peter gedurende twee jaar verschillende 
NLP-trainingen gevolgd, een bijzondere reis waarin je 
veel leert over jezelf.  Ik was zo enthousiast geworden over 
NLP dat ik besloot de opleiding voor Master Coach te 
gaan doen, je kunt daar mensen die geconfronteerd wor-
den met problemen heel goed mee helpen.

NLP gaat over het bewust worden van on-
bewuste processen en hoe je deze kunt ver-
anderen. 

coach

“Als coach ben ik oprecht geïnteresseerd wat iemand mij 
te vertellen heeft. Mensen kunnen om verschillende rede-
nen bij mij komen met een hulpvraag. Het kan van alles 
zijn. Een herkenbaar patroon in je leven waar je van af wil, 
een sta in de weg naar levensgeluk. Bijvoorbeeld een(eet)
verslaving zijn, een burn-out of een relatieprobleem op 
privé of werkgebied. Als er iemand bij mij naar binnen 
stapt vraag ik altijd: Wat wil jij zelf. Heel veel mensen 
weten dan eigenlijk niet wat ze precies zouden willen. 
Misschien omdat die vraag niet zo vaak gesteld wordt.”

doel van de coachIng

“Mijn doel is om iemand zelfbewust te laten zijn: 
waarom iemand doet, wat hij doet. Als dat duidelijk is 
kun je er anders naar leren kijken en een keuze maken 
om een andere weg te bewandelen. Eén die verande-
ring teweegbrengt in iemands leven een keuze die meer 
gaat opleveren en daarmee meer voldoening geeft. 

Hardnekkige patronen kunnen mensen behoorlijk in 
de weg staan naar het eigen geluk. In mijn coaching 
luister ik vooral en stel vragen aan mijn cliënt. Geef 
steun maar spoor ook aan in hetgeen iemand zou wil-
len. Ik bied mijn cliënt een veilige ruimte om te zijn 
wie hij is. Door te luisteren kan iemand zijn gedachten 
ordenen en het proces van bewustwording en verande-
ring op gang brengen. Met andere woorden, ik onder-
steun mijn cliënt bij het bepalen van zijn eigen koers. 
Een heerlijk en dankbaar vak, coach!”

gratIs Intake

“De intake is gratis en houdt in een kennismakings-
gesprek en het benoemen van het probleem. Klikt het 
dan gaan we verder en schat ik in hoeveel coachsessies 
er nodig zijn. Afhankelijk van de coachvraag kan dat 
variëren van drie sessies tot zes hooguit acht sessies.”

PraktIjk

“Mijn coachingspraktijk ligt aan de tuin van mijn huis 
(Kanaaldijk 6 Koedijk) en straalt een serene rust uit. 
De gesprekken kunnen ook varend gehouden worden 
met de sloep die zomers voor de deur van ons huis 
ligt. Op het water ervaar je een enorme vrijheid en 
kunnen blokkades helemaal wegvallen. Wandelend, 
het natuurgebied, het Geestmerambacht, is eveneens 
mogelijk. De natuur is bij uitstek een heerlijke plek 
om te coachen. De rust en ruimte biedt ruimte in het 
hoofd om anders naar de dingen te gaan kijken. Het 
geeft perspectief om erachter te komen wat je nu ei-
genlijk wilt en gemist hebt. Geïnteresseerd, aarzel niet 
en neem contact met me op: carine@completelyyou.
nl, website: completelyyou.nl.”

Carine Wiggemansen: Geen wachttijden maar direct aan de slag  
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dure FeIsIes
In tweiduizend-twei werd ik noôd voor ’n feisie op 
Texel. Ien van m’n skoôlvriendine, die deer nou 
weûnt, werd voiftig, dat ze wou graag, dat ik kwam. 
Dat, op de dag van ’t feist, stapten ik in moin oto 
en ging op Texel an. Nou koom ik deer zôwat nooit, 
dat den weet je ok niks over proize in zuks. Wist 
ik veûl wat zô’n overtochie mit die boôt wel koste 
most. Deer had ik nag gewoôn nooit bai stil staan, 
dat ik sjeesde zô mit moin oto nei de betaâlpoortjies 
van de Texelse boôt. 

Zonder van kleur te verskieten, zai ’t maidje achter 
’t loket: “Nou,  mevrouw, dat is dan zes en twin-
tig Euro!”Nôh, ik verskoôt nag wel puur zô van 
kleur, ‘oor! Dat werd nag ’n proizig  feisie deer op ’t 
oiland, want ik had vezelf ok nag ‘s ’n kedo mee. En 
deerbai:  M’n oto raait ok  bepaâld niet op water. 
’t Begon op deuze menier al pittig in de pepiere te 
loupen. Maar ja, den had ik, stommerd, ok maar 
efkies in ’t voor  wat beter uit kouke moeten. Uit-
aindelijk was ’t feisie bar genoeglijk en den vergeet 
je zô’n voorval  wel weer, vezelf. Maar wat beurde 
d’r nou lesten? 

Ik kreeg weer ’n briefke, of ik weer op ’n feisie deer 
op Texel kome wou. M’n vriendin en heur man 
ware nou voif en twuntig jaar trouwd. Nôh, vezelf 
wou ik nei dat feisie toe, in in ienen docht ik ok 
weer  an die zes in twuntig Euro in ik docht met-
tien : “Dát  moet ik deuze keer wat aars anpakke! ” 
Ja, je moete wel  van je foute lere, vezelf!”  Weet je 
wat: “Ik leit m’n oto mooi in Den Helder staan en 
den gaan ik loupend dat skip op in den gaan ik op 
Texel gewoôn veerder met de bus. Dat had ik  mooi 
skôten. Ik docht ok nag: “Nôh, as ik nou toch dat 
geld wat uitspaar, den ken ik ok wel ’n efkies du-
urde kedo geve. “ Dat ik kocht ’n gnappe bloeme-
bon, maakte van ’n mooi roôd briefke ’n pittige 

kaart en skreef d’r ok nag ’n Westfries roimke op. 
Ik maakte ’t allegaar vast an ’n mooie roôie roôs. ’t 
Hêle zwikkie nam ik mee in ’n plastieken taske. Zô 
dat was mooi voor mekaar!

Op ’t parkeerterroin in Den helder stapte ik de oto 
uit in….’t Waâide deer hard! (’t Waâit altoid hard in 
Den Helder! Dat had ik wete moeten, vezelf!)

Mettien bai ’t uistappen hoorden ik ’n heêl snokker 
geluid. ’t Leek wel of d’r mit ’n harde klap wat weg 
waâide. Ik keek efkies in de rondten wat dat weze 
kon in ik keek ok nag efkies in moin taske. Ik zag 
tot moin verboistering, dat de kaart mit de bloeme-
bon niet meer an de roôie roôs vast zat.  

Dat was die klap. M’n kaart mit de bloemebon ware 
weg waâid. Mit ’n rot veert! Ik had de pest in m’n 
loif, vezelf! Ik hew nag ’n toidje op de parkeerplaas 
zocht in onder  wat oto’s keken, maar ik zag nergies 
meer wat roôds wapperen. Verdikkeme wat ’n pech 
nou weer! Ik docht  d’r eerst nag an om ’t voorval 
gewoôn maar an  ’t bruispaar op te biegten,  in dat 
ik ok geen kedo mee had, maar ja, dat kon ik toch 
ok  zommaar niet over m’n hart verkroige. ’t Is wel 
je vriedin, vezelf!

Nou was ik al pittig op toid opTexel ankomen, 
dat ik docht toch , dat ik nag maar weer ’n nûwe 
bloemebon in ok ’n nûw kaartje koupe most, dat 
ik ging deer bai ’n boemewinkelke nei binnen in in 
de boekewinkel deer vlakbai hew ik ok nag ’n nûwe 
kaart kocht in ik hew  d’r ok maar weer ’n roimpie in 
’t dialect in skreven. 

Vezelf, hew ik ’t hêle verhaâl efkies ternei toch maar 
sappig an ’t bruidpaar opdist. Die twei moste al 
vreiselijk lache, vezelf! Nôh, ik aars niet zo. ‘oor. Ik 
lachte meer as ’n boer die kiespoin het, want al mit 
al was ik nou wéér ’n hêle zoôt geld kwoit en werd 
’t wéér ’n heel proizig  feisie, deer op Texel. Potver-
dikkeme. In nou we ’t toch over gezegdies hewwe: 

Kenne jolle dat are spreekwoord: Drie keer is skeep-
srecht?! Nôh, ik dink zommaar, dat ik ’t niet op ’n 
derde feisie deer op Texel ankome leit! ’t Wordt 
moin op deuze menier veuls te duur, vezelf!

Celia
Persbericht Eric Corton speelt Fidel Castro in ‘Celia’! 
van Urban Myth Temperamentvol Cubaans salsafeest in 
TAQA Theater De Vest 

Op donderdag 18 april is de bijzondere muziektheater-
productie ‘Celia’ van Urban Myth in TAQA Theater 
De Vest te zien. ‘Celia’ vertelt het waargebeurde ver-
haal van twee Cubaanse vrouwen. Celia Sánchez was 
van belang voor de Cubaanse revolutie, Celia Cruz 
een zangeres die naar de VS vluchtte. De rollen van 
deze dames worden gespeeld door Susan Visser en Ma-
noushka Zeegelaar Breeveld. De rol van Fidel Castro 
wordt in Célia’ vertolkt door niemand minder dan 
Eric Corton. 

Celia Sánchez en Celia Cruz: revolutionair en salsako-
ninginCelia Sánchez was een heldin van de Cubaanse 
revolutie en de rechterhand van Fidel Castro. Celia 
Cruz vluchtte tijdens de revolutie naar Amerika en 
brak wereldwijd door als de ‘Queen of Salsa’. Wat zijn 
de consequenties van hun keuzes? 

Op het podium ontmoeten de vrouwen elkaar en 
ontstaat een spannend conflict. Over idealisme en 
solidariteit. Over vrijheid en collectieve verantwoor-
delijkheid. Cuba en de revolutie zijn het decor voor 
de waargebeurde verhalen van twee zeer uiteenlopende 
bijzondere vrouwen die voor het land een belangrijke 
maar vergeten rol hebben gespeeld. Doorspekt met de 
swingende salsa van Celia Cruz en de nostalgische mu-

ziek van de Buena Vista Social Club is de voorstelling 
een temperamentvol Cubaans salsafeest.

Meer informatie en toegangskaarten‘Celia’! van Urban 
Myth is op donderdag 18 april in TAQA Theater De 
Vest te zien. Na afloop van de voorstelling verzorgt 
dansschool Sizzling Salsa een after party in de Plein 
Zaal. Toegangskaarten kosten 
€ 25 en kunnen worden gere-
serveerd via de kassa, tel 072- 
548 99 99 of via de website 
(QR code)

Uw thuiskapster
Voor vragen of een afspraak, bel of mail...

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com
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Agenda De Rietschoot
03 februari Klaverjassen
10 februari Cult’uurtje
17 februari Klaverjassen
19 februari Zorgwerktafel
20 februari Eigenwijze 072
22 februari Toffe film middag
23 februari Disco
Dagelijks het Brede Schoolprogramma

Agenda Hofstaete
04 februari De Laatbloeiers
07 februari Bingo
14 februari Gouden Cult’uurtje
18 februari Laatbloeiers
21 februari Bingo

gouden cult’uurtje

Gouden Cult’Uurtje organiseert één keer in de 
maand een gezellig en muzikaal programma voor 
senioren in De Hofstaete. Gouden Dagen schenkt 
gratis koffie, gesponsord door AH de Mare. Entree 
is € 3,00. Donderdag 14 februari van 14.00 – 15.30 
uur.

koedIjks cult’uurtje

Zondag 10 februari staat Stephanie Kramer/De Voi-
ces op het podium. Stephanie Kramer is muzikant, 
zangeres, muziekdocent met een grote liefde voor 
muziek, theater en educatie. Stephanie is actief in 
het onderwijs als muziekdocent en vocaalleider. 
Deze muzikale zangeres weet de gevoelige snaar te 
raken met haar prachtige stem. 

Zij zong en speelde samen met o. a. Jim Bakkum, 
Karin Bloemen, Imca Marina, Rik Felderhof en 
Berget Lewis. Naast haar optredens en sfeervolle 
avonden met bands, trio en duo’s is deze allround 
zangeres ook te zien in combinatie met big bands 
en orkesten. Met haar warme en krachtige stem is 
Stephanie een geliefd zangeres in binnen – en bui-
tenland.

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m 
maart is er een Koedijks Cult’uurtje waarbij de mu-
zikanten zeer verschillend zijn. Het kan een koor 
zijn een duo of een band, van jazz, country, sin-
ger-songwriter, Iers, Duitse schlagers, etc. De optre-
dens beginnen om 15:00 uur en duren tot ongeveer 
17:00 uur. Entree is € 3,00.

eIgenwIjze072: PrInsessen dIngen doen

Prinses Mandy komt speciaal naar De Rietschoot 
om daar in de balzaal met jongens en meiden prin-
sessen dingen te doen. Kom naar de balzaal in kle-
ding waarin jij je een prinses voelt. Het kan in een 
jurk en met een kroontje zijn, maar kan ook een 
stoere prinses in een spijkerbroek zijn. Prinses Man-
dy neemt de kinderen mee in de avonturen die zij 
mee heeft gemaakt in de prinsessenwereld!

Woensdag 20 februari, 14.30 uur tot 15.30 uur. 
Kosten: €7,50 euro. Aanmelden via info@eigenwij-
ze072.nl

dIsco voor Mensen Met én zonder bePerkIng

Zaterdag 23 februari van 19.00 – 23.00 uur is het 
Carnaval disco in De Rietschoot. Een topavond vol 
lekkere muziek, karaoke, dans en vooral gezellig-
heid met onze DJ Snow & Co. Entree € 2,50. Be-

geleiders hebben gratis toegang. Informatie: info@
rietschoot.nl of 072 – 561 55 95. 

De Rietschoot is zeer rolstoeltoegankelijk en goed 
te bereiken met openbaar vervoer. Connexxion lijn 
2, 3 en 4 hebben hun eindbestemming op loopaf-
stand achter De Rietschoot. Ben jij ook zo’n disco-
ganger, kom dan eens langs op zaterdagavond!

saMen eten In de rIetschoot

Samen eten verbindt. Gezellig met z’n allen aan 
tafel, naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en 
gezond te eten. Dat kan in De Rietschoot! 

Elke dinsdag kunt u ‘Samen Eten’. Voor € 7,50 
kunt u om 18.00 uur genieten van een overheerlijk 
driegangenmenu. 

Graag vooraf aanmelden bij de bar bij één van de 
medewerkers, via telefoon 072 – 561 55 95 of via 
e-mail info@rietschoot.nl. Op vertoon van de Alk-
maarpas € 1,00 korting.

zangkoor ‘de laatbloeIers’
Altijd al willen zingen, maar nooit aan toegeko-
men? Kom in De Hofstaete gezellig meezingen bij 
het senioren zangkoor De Laatbloeiers. Het zang-
koor wordt begeleid door de enthousiaste Tanja 
Bak. Maandag 4 en 18 februari van 14.15 – 16.00 
uur. Kosten: € 2,50 (incl. koffie of thee)

klarIet bolle’s ‘zorgwerktaFel‘
Heeft u een vraag op het gebied van (jeugd)zorg, 
(vrijwilligers)werk, schulden, eenzaamheid of an-
derszins? Kom dan naar de Zorgwerktafel. Klariet 
biedt u kosteloos een luisterend oor en helpt u bij 
het helder krijgen van uw vraag. Samen met u be-
kijkt Klariet de mogelijkheden om die stappen te 
zetten om verder te kunnen. Elke derde dinsdag van 
de maand in De Rietschoot. Dinsdag 19 februari, 
van 10.00 tot 12.00 uur. Meer informatie op www. 
zorgwerktafel.nl.

klaverjassen In de rIetschoot

Elke 1e en de 3e zondag van de maand wordt er 
geklaverjast in De Rietschoot. Er wordt niet ‘met 
het mes op tafel’ gespeeld. Het is een gezellig stel 
mensen en de middag vliegt dan ook om. Lijkt het 
u leuk om aan te schuiven en mee te doen? Kom 
langs, probeer het eens, u bent van harte welkom, 
het zal u niet tegenvallen. € 3,50 incl. koffie/thee/
chocolademelk en een bitterbal.

bIngo In de hoFstaete

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen. 
Om de week organiseert De Hofstaete een gezellige 
bingo. 1 plankje € 2,50, 2 plankjes € 4,00, 3 plankjes 
€ 6,50, 4 plankjes € 8,00. Donderdagmiddag 7 en 
21 februari van 14.00 – 16.00 uur. 



24 25

gouden wandelclub voor senIoren

Gewoon gezellig samen een blokje om met (wijk)
bewoners. Even naar buiten, door de wijk wande-
len, frisse neus halen en de stramheid uit de spieren 
halen. Dat kan met de Gouden Wandelclub voor 
senioren. Doet u mee? Loopt u een keertje mee met 
de gouden wandelclub? Elke maandag en woensdag 
starten we vanaf De Hofstaete. We lopen niet hard, 
niet ver en niet lang. Met rollator, scootmobiel of 
booster kunt u gewoon meedoen. Er is begeleiding. 
Na de wandeling drinken we nog een kopje koffie 
of thee. Maandag en woensdag van 10:00 – 11:00 
uur.

4e edItIe dIjklooP

Zet de datum voor de 4e editie van de Dijkloop al-
vast in uw agenda: 7 april. De Dijkloop in Koedijk 
is een hardloopwedstrijd voor recreanten in elke 
leeftijdscategorie. De inschrijving gaat op 1 februari 
van start via koedijkloop.nl 

Max MobIel In alkMaar-noord

De MAX Mobiel is een elektrisch, tweepersoons 
voertuig dat kan worden gebruikt voor korte ritjes 
door de stad. Denk aan een bezoek aan de dokter 
of het doen van een kleine boodschap.  De MAX 
Mobiel is bedoeld om de mobiliteit van ouderen 
en mensen die slecht ter been zijn die niet zelf kun-
nen rijden, te vergroten. De MAX Mobiel wordt 
bestuurd door een getrainde vrijwilliger en er is 
ruimte voor één passagier en een ingeklapte rolstoel 
of een rollator.

een rItje Max MobIel reserveren?

• De MAX Mobiel rijdt op werkdagen van 
09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur. 

• De tijden zijn flexibel en aan te passen aan uw 
wensen.

• Vraag minimaal 1 dag/24 uur van tevoren een 
rit aan. 

• Soms is er ’s avonds of in het weekend een 
(vrijwillige) chauffeur beschikbaar.

• Reserveer een ritje telefonisch aan via: 072-
5624521 of 5615595

• Geef bij het reserveren de volgende informatie 
door:
• Uw gegevens: naam, telefoonnummer, 

eventueel uw e-mailadres.
• Heenrit: datum, tijdstip, waar ophalen, 

waar wilt u heen?
• Retourrit: datum, tijdstip, waar ophalen, 

waar wilt u heen?

Samen maken wij heel Noord-Holland Noord 
dementievriendelijk. Volg de gratis online training en 
leer in 15 minuten hoe je mensen met dementie kunt 
herkennen en helpen. Ga naar:  
www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord

Nee hoor, 70% van alle mensen met dementie woont thuis. Dat 
betekent dat jij ze in Noord-Holland Noord ook gewoon tegen 
komt op de markt, op straat, in de winkel, op de sportclub en in 
je vriendenkring.

Mensen met dementie  
   zitten toch in een  

verpleeghuis?
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Van Waveren: “Bezig met talentontwikkeling”
talent In zweMbad hoornse vaart

Persbericht Jonge talent van het Alkmaarse RTC Triatlon (Regionaal Trainingscentrum) en paralympische 
triatleten zoals Jetze Plat trainen wekelijks in zwembad Hoornse Vaart. De atleten zijn te vinden in het 
Alkmaarse 50-meterbad. Wij gingen met de triatlon talentcoach in gesprek.

Jelmer van Waveren, talentcoach bij de Nederland-
se Triatlon Bond, traint vier keer per week met zijn 
atleten in het overdekte 50-meterbad bij de Hoornse 
Vaart. Jelmer: “We zijn dagelijks bezig met talentont-
wikkeling om de atleten verder te helpen zodat ze kun-
nen groeien als sporter en als persoon. Elke zaterdag 
trainen de jeugdleden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. 
Ze zijn competitief, maar er is ook tijd en ruimte voor 
humor. Ze hebben de ambitie om van sport hun be-
roep te maken, misschien zien we ze in de toekomst 
wel op de Olympische Spelen! 

toeschouwers

Het 50-meterbad van zwembad Hoornse Vaart is ide-
aal voor onze trainingen. Het bad wordt goed onder-
houden en het personeel is behulpzaam. 

We hebben wel eens nieuwsgierige omstanders, maar 
daar gaan onze sporters sneller van zwemmen en er is 
meer dan genoeg ruimte in het bad. We trainen voor 
de triatlon op meerdere locaties in Alkmaar. 

We trainen in het zwembad van de Hoornse Vaart, maar 
ook buiten met hardlopen en fietsen en in de krachtruim-
te van Sportpaleis Alkmaar.” Zwembad Hoornse Vaart 
Sportcomplex Hoornse Vaart heeft 6 zwembaden 
waaronder een uniek 50-meterbad geschikt voor trai-
ningen en wedstrijden maar ook voor recreatieve ba-
nenzwemmers, een golfslagbad, een 25-meterbad, in-
structiebad, een waterspeeltuin voor de allerkleinsten 
en in de zomer een buitenbad. 

de nederlandse trIatlon bond

Zwemmen, fietsen, hardlopen en meer: triatlon is een 
heel veelzijdige sport voor iedereen die van afwisseling 
en uitdaging houdt. Meedoen kan op ieder niveau en 
plezier staat voorop! Het jongerentalentteam is voor 
talentvolle jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Je kan mee-
doen met een talentendag of een training. Sinds Rio de 
Janeiro 2016 – waar Jetze Plat namens Nederland goud 
won – maakt triatlon deel uit van het paralympische 
programma en wordt er wekelijks in Alkmaar getraind. 

Jelmer van Waveren trainer Triatlonbond bij 50-meterbad1.jpg
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Tegen griep en keelpijn
rode hoed en kaMIlle

Door Marieke Kraakman

Ben je 2019 begonnen met goede voornemens? Een 
nieuw jaar geeft toch altijd het idee van beginnen met 
een schone lei, dingen anders willen, zoals beter voor 
jezelf opkomen of meer rust inbouwen in je dagelijk-
se bestaan. En weet je, eigenlijk telt het voornemen 
zelf al als een geslaagde set. Want wie zegt dat je altijd 
vasthoudend moet zijn, iedere minuut op je strepen 
staan, altijd weerstand moet bieden aan de verleiding? 
Goed voor jezelf zorgen is ook met compassie naar je-
zelf kijken en niet te streng zijn. Niet voor jezelf – en 
oké – ook niet voor een ander.  De natuur is zeker niet 
streng, maar wel volhardend. Begin januari zag ik niet 
alleen de eerste sneeuwklokjes al bloeien, maar ook het 
loodkruid, met prachtige maar minieme blauw-paarse 
bloemen. En verdomd als het niet waar is, bij een mo-
len aan de Molenkade in Alkmaar/Oudorp bloeide de 
goudsbloem. Vreemd gezicht hoor, in de winter. Mis-
schien heeft vadertje winter ondertussen genadeloos 
toegeslagen en vriest het dat het kraakt. Vergeet niet 
dat er een paar weken liggen tussen het schrijven van 
de Coedijcker Ban en de verschijning van het blad. 

rode zonnehoed

Heeft de griep al in jouw familie toegeslagen? Denk 
dan eens aan de kracht van de Echinacea purpurea, de 
rode zonnehoed. Een wetenschappelijk bewezen effec-
tief kruidengeneesmiddel wat de weerstand verhoogd. 
Het stofje wat hier verantwoordelijk voor is, heet inter-
feron. Dit legt als het ware een laagje over binnendrin-
gende virussen, zodat het virus verzwakt en minder 

makkelijk tot ontwikkeling komt. Echinacea stimuleert 
ook de aanmaak van witte bloedlichaampjes. Zelfs als 
je al grieperig bent, zorgt Echinacea ervoor dat het vi-
rus minder heftig toeslaat. Als je meer wil weten over 
plantaardige geneesmiddelen en de wetenschap, neem 
dan eens een kijkje op vereniginghomeopathie.nl. Als je 
het tabblad ‘wetenschap’ aanklikt, lees je hier meer over.

kaMIlle

Heb je geen griep maar wel een forse pijn  in je keel? 
Gebruik sterke saliethee en stoom als je verkouden bent 
zo vaak als je wilt met kamille. Met deze Martricaria 
Chamomilla, zoals kamille officieel heet, kun je een 
voorhoofdsholte- of bijholteontsteking voorkomen. 
Ook dit kruid werkt namelijk ontstekingsremmend, 
net als de Echinacea. Wist je trouwens dat kamille 
rustgevend werkt? Drink gerust een kop kamillethee 
of twee als je gespannen bent. Als je de smaak niet fijn 
vindt, voeg dan een ander kruidje toe, zoals zoethout 
of venkel. En met honing maak je natuurlijk alles 
lekker. En ook honing verzacht de keel in geval van 
keelpijn en/of hoest. Neem een paar keer per dag een 
lepeltje en je hebt geen dure pastilles meer nodig. Een 
andere simpele oplossing bij hoest is thee drinken die 
je zet van tijm. Gewone gedroogde tijm voldoet uitste-
kend, behalve als je het zakje of potje al 3 jaar in het 
keukenkastje hebt staan. Huis, tuin- en keukenmid-
deltjes helpen je zo prima de kwaal te bestrijden.

Ik wens je een kruidige en gezonde maand.Rode zonnehoed een probaat middel tegen griep.

Kamille werkt ontstekingsremmend
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De dag waarop we de liefde vieren

valentIjnsdag 14 FebruarI
Door Hans Faddegon

Hoe Valentijnsdag precies ontstaan is, weet eigenlijk niemand. Er doen zo’n zeven verschillende verhalen 
de ronde over het ontstaan van Valentijnsdag. Verhalen die allemaal erg van elkaar verschillen. De meeste 
mensen denken echter dat er één verhaal klopt over het ontstaan van Valentijnsdag en dat is het verhaal 
over priester Valentinus. Als je geïnteresseerd bent is het leuk om alle verschillende verhalen op internet 
op te zoeken. Valentijnsdag wordt tegenwoordig wereldwijd gevierd en is bij uitstek het moment waarop 
mensen hun heimelijke geliefde, anoniem, hun liefde verklaren.

In de derde eeuw van onze jaartelling leefde in Rome 
een christelijke priester met de naam Valentinus. Zijn 
naam vindt je terug in de Valentijnsdag. Valentinus 
hielp en verzorgde bejaarden, zieken en iedereen die 
hulp nodig had gaf hij wijze raad. Daarnaast hield de 
gen. Dat was in de derde eeuw na Christus nog streng 
verboden in Rome 

De overlevering wil dat Valentinus de blinde dochter 
van de Romeinse stadhouder genas. De stadhouder was 
daar zo onder de indruk van het wonder dat hij zich 
onmiddellijk bekeerde tot het christelijk geloof. Het 
christendom was in die tijd een verboden godsdienst. 
De verhalen over het wonder door Valentinus verricht 
zorgden ervoor dat de toenmalige keizer Claudius zich 

opnieuw tegen het christendom keerde. Met als gevolg 
dat er weer veel christen gedood werden. Omdat de 
priester Valentinus in Rome zeer gewaardeerd werd be-
sloot keizer Claudius hem als voorbeeld te martelen en 
te onthoofden. Valentinus stierf de marteldood op 14 
februari in het jaar 269 na Christus.

staatsgodsdIenst

In de vierde eeuw na Christus werd, onder keizer Con-
stantinus, het christendom staatsgodsdienst. Dat gaf 
ruimte om de door kiezer Claudius omgebrachte pries-
ter Valentinus heilig te verklaren. Sint Valentinus werd 
onder andere de beschermheilige van de bijenhouders, 
de verliefden en jonggehuwden en van mensen met 
epilepsie.

14 FebruarI

14 februari was vierden de Romeinen van oudsher het 
feest van de voortplanting. De lente stond voor de 
deur, de vogeltjes vormden weer paartjes, tijd om het 
leven te vieren! Omdat 14 februari tevens de sterfdag 
van Valentinus is en omdat Valentinus tegen de zin 
van de autoriteiten christelijke huwelijks inzegeningen 
verrichtte lag het voor de hand om op die datum Sint 
Valentinus te eren.

MIddeleeuwen

In de late middeleeuwen begon de herinnering aan 
Sint Valentinus in Engeland gebruikt te worden als de 
dag waarop de jongeren hun geliefden bloemen en ge-
schenken gaven. Ook ontstond de gewoonte om een 
liefdesgedicht te schrijven voor de vrouw waarop je 
verliefd was. Deze liefdesbrieven worden in Engeland 
‘Valentines’ genoemd en de dag zelf Saint Valentines 
Day.

valentIjnsdag

Uit de combinatie ‘feest van de voorplanting’ in de Ro-
meinse tijd en de verering van Sint Valentinus en het 
Engelse gebruik lijkt de huidige Valentijnsdag te zijn 
ontstaan. Harde bewijzen zijn er niet voor maar het 
lijkt voor de hand te liggen. 

Valentijnsdag is de dag waarop je degene van wie je 
houdt een fraai boeket stuurt, of een kaart waarop je 
blijk geeft van je liefde. Belangrijk op Valentijnsdag 
is ook dat je de man of vrouw die je aanbidt een hei-

melijke boodschap kunt sturen. De ontvanger van de 
Valentijnsdag-boodschap weet niet wie de liefdesver-
klaring heeft verzonden.

unIverseel

Vanuit Engeland heeft Valentijnsdag over nagenoeg 
heel de wereld verspreid. Voor zover het te traceren is 
ging het via Engeland naar België, via België naar Italië  
en Frankrijk. Valentijnsdag werd mee genomen door 
de emigranten die naar Amerika vertrokken.

nederland

In ons land is Valentijnsdag pas laat een begrip gewor-
den. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de calvi-
nistische/lutherse aard in Nederland. Pas na de Tweede 
Wereld Oorlog kreeg Valentijnsdag voet aan de grond 
in ons land.

coMMercIeel

Alhoewel de commercie zich met volle kracht op Va-
lentijnsdag heeft gestort blijft de gedachte erachter 
aantrekkelijk. Je partner laten weten hoeveel je van 
hem of haar houdt, of een boodschap ontvangen dat 
er iemand is (die je niet kent) die heel verliefd op je is, 
is toch best romantisch? Geniet vooral van deze mooie 
momenten, of je jong of oud bent en laat de ander 
weten dat je van hem of haar houdt. Laten we met zijn 
allen de liefde voor elkaar vieren. Ik wens je een fijne 
Valentijnsdag.

Cultuur

Sint Valentinus 12e eeuw (afbeelding  website canvas.be)

Heimelijk verliefd
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Wie weet mag het zeggen

drIe voorwerPen, drIe vragen
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Bijna alle stukjes die ik tot nog toe heb geschreven heb gaan over een oud gebruik of oude voorwerpen of 
gebruiksartikelen. In die stukjes worden de door onze inventarisatie commissie uit gezochte beschrijvin-
gen met u gedeeld. Vaak vraag ik u, de lezer, of we het bij het juiste eind hebben. Dat levert soms leuke 
reacties op die we dan weer aanvullen op onze gegevens. 

Deze keer wil ik het omkeren en de vraag stellen “Wat 
kunt u ons vertellen over deze drie gebruiksvoorwer-
pen/ gereedschappen. Over één van deze voorwerpen 
heb ik al eerder de zelfde vraag gesteld en daarop kwa-
men reacties met wedervragen in de trant van “Is het 
dit niet dit of is het dat niet. We zijn oprecht blij met 
elke reactie, maar als wij het zelf niet weten, kunnen 
we het raadsel niet oplossen met een wedervraag.

voorwerP 1: een eIkelvorMIg haMertje

In de Coedijcker Ban nummer 35 (januari 2017) stel-
de ik de vraag over een 36 centimeter lang voorwerp 
waarvan de gever ook niet wist wat het is. Het lijkt 
alsof het een hamertje is. De vorm, eikelvormig, doet 
vermoeden dat het een hamertje voor een speciaal doel 
is. En dat is dus wat we willen weten. Weet u waarvoor 
dit voorwerp werd gebruikt?

voorwerP 2: vreeMde vouw en sMaller deel

Het volgende werktuig is ook ongeveer 35 centimeter 
lang, heeft een houten handvat,  waarop  geslagen is 
met een hamer o.i.d. dat is duidelijk te zien als je het 
in handen neemt, de overgang van het hout naar het 
lange bled, is een messing vatting. De punt van het 
voorwerp heeft een vouw, maar niet zoals bij een hout-
beitel. 

Ook typisch is de vorm van het bled dat vier centime-
ter vóór de vouw smaller is over een lengte van tien 
centimeter. Wie het weet mag het zeggen, misschien 
de door ons niet bekende gever die het weet?

voorwerP 3: tIMMergereedschaP?
Tenslotte een werktuig van ongeveer 40 centimeter 
lengte, een houten handvat met daarin ronde stalen 
pen van 10 mm dikte aan het eind uitgesmeed tot een 
blad dat een typische gebogen vorm heeft. 

Het uiteinde is scherp, het is geslepen aan beide zij-
den. Mijn gedachte gaat voor dit voorwerp uit naar 
timmermansgereedschap, of misschien klompenma-
kersgereedschap? 

De leden van de inventarisatiecommissie weten het 
niet. Voorlopig staat  dit gereedschap genoteerd als 
onbekend voorwerp, ook de vorige eigenaar of gebrui-
ker is onbekend. Wij hebben het voorlopig de naam 
“schraper” gegeven, maar schraper van wat ...?

uw reactIes zIjn welkoM

Als u iets weet over één of 
meer van deze voorwerpen, 
of u kunt ons helpen in 
welke richting we moeten 
zoeken, dan willen we heel 
graag reacties ontvangen. 
Bel naar 072 5615882 of 
stuur een mailtje naar jbdemaijer@live.nl

Historische Vereniging

Een  eikelvormig hamertje. 

Ongeveer 35 centimeter lang

Gereedschap van een klompenmaker?
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Hoe meer leden hoe leuker het is
‘nederPoPkoor van eIgen bodeM’

Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Voordat de wekelijkse dinsdagavond repetitie van het koor begint heb ik een interview met voorzitter 
Anita Stierp. Buiten is het guur en koud maar in partycentrum Meereboer te Oudorp is lekker warm. De 
website van dit koor vermeldt dat zingen gelukkig maakt, energie geeft en het beste anti-stressmiddel is. 
Een vijftiental dames hebben duidelijk plezier in het zingen deze avond. De oefeningen en aanwijzingen 
van de dirigente worden zonder problemen opgevolgd kortom de ‘koor’ stemming zit er goed in.

Dit koor is een vrij nieuw koor in korenland. Het 
‘Nederpopkoor Van Eigen bodem’ is in april 2018 op-
gericht door Anita Stierp. Anita heeft in het verleden 
in een smartlappenkoor gezongen en heeft dus enige 
koorervaring. Naast haar activiteiten voor en in het 
koor is zij ook actief bij de stichting Michael Wings. 
Deze stichting Michael Wings zorgt ervoor dat kinde-
ren in een ziekenhuis of zorgcentra kunnen beschik-
ken over een laptop aan bed. Goed werk dus. 

stukje In de krant

Anita: “In december 2017 heb ik een stukje in de krant 
gezet waarin ik vertelde over mijn idee om een koor 
op te richten. 

Ervaring of een muzikale achtergrond is niet noodza-
kelijk als je maar enthousiast bent en lekker gezellig 
wilt zingen! Er is veel aanloop geweest op die eerste 
open avond. 

Wat ook wel leuk zou zijn is als wij koorle-
den krijgen die ook een muziekinstrument 
kunnen bespelen.

Mannen

“We zijn nu met een vijftiental dames bezig om onder 
leiding van onze pianospelende dirigente te oefenen en 
een repertoire op te bouwen. Het is in principe een ge-
mengd koor maar ja de mannelijke koorleden ontbre-

ken op dit moment nog. Ik denk dat ze niet durven te 
zingen, lacht Anita. Wij hebben geen koorleden stop. 
Hoe meer leden hoe leuker wij het vinden. Er is geen 
leeftijdgrens gesteld dus iedereen is welkom om te ko-
men zingen in het koor en een dure hobby is het niet. 
De contributie bedraagt € 22.50 in de maand. Daarvan 
betalen we onder andere de dirigent en de zaalhuur. 
Verder vragen we om tijdens optredens kleding te dra-
gen met rood, wit en blauwe accenten we zijn tenslotte 
het Nederpop koor.”

Zingen maakt gelukkig, geeft energie geeft 
en is het best denkbare anti-stressmiddel.

MuzIekInstruMent

“Op dit moment schat ik de gemiddelde leeftijd in ons 
koor op zo tussen de 50 en 55 jaar maar, nogmaals, ie-
dereen van welke leeftijd dan ook is welkom. Wat ook 
wel leuk zou zijn is als wij koorleden krijgen die ook 
een muziekinstrument kunnen bespelen. Nu worden 
we prima begeleid op de piano maar bijvoorbeeld een 
accordeon erbij geeft meer sfeer tijdens een optreden.”

rePertoIre

“Het repertoire bestaat uit Nederpop songs van on-
der andere de Dijk, Racoon, Nick & Simon, de 3J’s, 
Boudewijn de Groot en nog veel meer bekende Ne-
derlandse artiesten. Wij zijn  nog steeds bezig om ons 
repertoire te vergroten.”

barkeePer

We hebben een ideeënbus en we brainstormen regel-
matig. Op die manier willen we onze lijst van liedjes 
die we ten gehore kunnen brengen uitbreiden. Ook 
de barkeeper van zaal Meereboer heeft inspraak lacht 
Anita met een knipoog. Hij moet tenslotte ruim twee 
uur naar ons gezang luisteren. 

oPtredens

In 2019 staan er voor het koor al een aantal optredens 
geplant:
• Op 31 maart in verzorgingshuis het Rekerheem. 
• Op Koningsdag bij de Geist te Sint Pancras. 
• In november een optreden op het korenfestival 

in Wijk aan Zee maar daar is de juiste datum 
nog niet van bekend. 

Anita vervolgt: “Het is belangrijk om veel te repeteren 
zodat we steeds beter worden. Het is heerlijk om te 
doen, het geeft een enorme voldoening.

Ik ben er trots op dat er in een korte tijd een goed 
koor is opgebouwd met trouwe enthousiaste koorle-
den. Voor de toekomst hoop ik dat wij een succesvol 
koor zijn met een groot aantal leden die vooral leuke 
optredens hebben.

Gezocht mannelijke koorleden die het ‘Ne-
derpopkoor Van Eigen Bodem komen ver-
sterken

vrIjblIjvend kennIsMaken

De wekelijkse repetities waarin u vrijblijvend mag ko-
men kennismaken worden gehouden in Partycentrum 
Meereboer, Herenweg 81 Oudorp. 

Is uw belangstellIng gewekt?
Heeft u interesse om ook in dit koor te gaan zingen 
kijk dan voor meer informatie op vaneigenbodem.
jouwweb.nl. Een mailtje sturen naar Nederpopkoor-
VanEigenBodem@gmail.com mag natuurlijk ook. 

De  ‘koor-stemming’ zit er goed in

Anita Stierp: Iedereen van welke leeftijd dan ook is welkom!
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rIchard davIdson
Tekst en foto’s Marijke de Jong

Richard Davidson (42) geboren in het ziekenhuis van Alkmaar, opgegroeid op de Noord in Koedijk en thans 
woonachtig op de Laan van Rome. Richard is kraanmachinist bij Mankracht Grond-, Weg- en Waterwer-
ken BV te Heerhugowaard maar momenteel is werken wat lastig omdat hij door z’n enkel is gegaan bij een 
bedrijfsongeval. Richard woont alleen en heeft af en toe de zorg voor zijn drie kinderen Sam, Joy en Roan.

MIjn hobby’s
“Mijn grootste hobby is mijn werk. In mijn vrije tijd 
ben ik meestal ook aan het werk. Tuintjes of terrasjes 
aanleggen in Koedijk, laatst nog bij jou. Verder help 
ik Hans graag in de Bonte Koe bij feestjes en partijen. 
Beetje bier tappen, frituren en met hapjes rondgaan. 
Ook houd ik van een beetje stappen.”

MIjn FavorIete huIsarts

“Dat was dokter André Groothuis, een ontzettend aardi-
ge man. Hij gaf adviezen waar je wat mee kon, nam de 
tijd, stond altijd voor je klaar. Jammer dat hij gestopt is.”

koedIjk voor kInderen

“Er is niet veel te doen in Koedijk. Maar de mensen van 
Jol en de Rietschoot doen er tegenwoordig wel veel aan 
om het de kinderen naar de zin te maken. Petje af.”

MIjn kaPPer

“Dat zijn er verschillende maar het vaakst kom ik bij 
kapsalon Queen in de Mare. Ze knippen zo uit het 
losse handje. En wat ik zo fijn vind, is dat je binnen 
tien minuten weer buiten staat.”

laatste keer het dorP uIt

“Dat is al weer 2 jaar geleden met de kids naar Center-
parcs in Zeeland. Lekker eten en zwemmen, de omge-
ving verkennen. Verder niet al te veel gedoe.” 

FavorIete restaurant

“1480 Foodbar op de Mient in Alkmaar. Het eten is 
lekker, je zit er gezellig. De aankleding is heel sfeervol. 
Van die afgebrokkelde, ongestuukte muren, het heeft 
wel wat.” 

FavorIete koedIjker

“Bouke Genee. Vroeger keek ik altijd tegen ‘m op. 
Van jongs af aan heeft hij mij een hoop geleerd op het 
gebied van het loonwerkersvak. Eigenlijk kijk ik nog 
steeds tegen ‘m op.” 

MIjn buurt

“De Noord blijft toch mijn buurtje. Mijn moeder 
woont er nog en ik ben vaak bij het loonbedrijf van 
Bouke te vinden. Ik help hem zo nu en dan met het 
onderhoud van het Geestmerambacht of andere werk-
zaamheden die nodig zijn in het bedrijf.” 

een avond staPPen Met…..
“Melvin van Dijk. We gaan altijd maar effen een uurtje 
kijken maar komen dan meestal in de vroege uurtjes 
thuis. Lekker samen ouwehoeren, meestal slap.”

MIjn caFé

“Ik kom al vanaf mijn twaalfde in de Bonte Koe. Een 

lekker rustig, oud café. Je komt er heel verschillende 
mensen tegen die net als ik wel in zijn voor een bab-
beltje.”

ergste horeca-ervarIng

“Na een avond stappen in de Koe, samen met Steven 
van Dijk in het ziekenhuis belanden. We gingen bei-
den onderuit met de scooter.”

MIjn FavorIete kledIngwInkel

“Dat is Shoeby in de Mare. Ik slaag er altijd en je wordt 
netjes geholpen door die mooie meiden!”

kerk

“Daar kwam ik vroeger, als kind. Met mijn oma naar 
de Nood Gods aan de Kanaaldijk. Doordeweeks of op 
zondag. Ik kreeg nooit een hostie, waarom weet ik niet 
meer. Waarschijnlijk omdat ik te jong was.”

MIjn eerste keer naar alkMaar

“Als jong broekie op de fiets naar Wastora. Lekker win-
kelen en je ogen uitkijken. Er was daar een verschei-
denheid aan mooie spullen.“

MooIste Project

“Kanaaldijk 243 van mijn vriend Justin Stam. Ik heb 
zoveel plezier beleefd aan het slopen van dat pand en 
het samen weer opbouwen. Justin is als een broer voor 
mij.”

theater

“Dat is totaal niet mijn ding. Nee, ik heb er een pesthe-
kel aan. Ik vond het altijd een drama om rond Kerstmis 
met school naar een uitvoering in de Vest te moeten.”

Ik voel Me koedIjker oMdat….
“Koedijk mijn plek is al woon ik er niet meer. Het 
voelt als thuis. Ik ben er niet geboren maar zal hier wel 
sterven. Hoe mooi klinkt dat?”

wIl altIjd nog…
“Aan de dijk wonen. Genieten van het mooie uitzicht. 
Lekker ’s zomers buiten zitten, kijken wie en wat er 
allemaal voorbijgaat.”

Wil je ook een keer in de rubriek? Mail naar  
mg.de.jong@ziggo.nl 

De Noord

Mijn grootste hobby is mijn werk

“Van Bouke Genee heb ik heel veel geleerd ...” (foto HP)
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Heerlijk en makkelijk te maken (voor vier personen)

heMelse kIP
Recept en foto’s Marcel Rasch

Dit is een heerlijk, makkelijk te maken recept. Ik heb het ooit van mijn schoonzus gekregen die het weer 
kreeg van een Surinaamse kraamhulp en die kreeg het weer van..…….? Kortom, het is niet geheel duidelijk 
waar het oorspronkelijk vandaan komt en wie het ‘hemelse kip’ heeft genoemd maar het is wel erg lekker. 
Volgens mij heet het in Amerika ‘Chicken divine’. Probeert u het maar eens. 

de boodschaPPen

• 2 flinke kipfilets (ca. 400gr)
• 1 grote ui
• 1 doosje champignons 
• 250 gram sperziebonen
• 1 pakje Franse champignonsoep (Honig) 
• Witte rijst
• Geraspte kaas
• Beschuitkruim
• Beetje kipkruiden

De hoeveelheid ingrediënten hangt natuurlijk af van 
de grootte van de ovenschaal die u gebruikt en of u 
een kleine of een grote eter bent. De hoeveelheid aan-
passen kan altijd. Houd er ook rekening mee dat de 
soeppoeder al zout bevat.

bereIdIng

Snipper de ui en snij de champignons in plakjes. Snij 
de kipfilets in blokjes of reepjes en bestrooi ze met een 
weinig kipkruiden. Was en halveer de sperziebonen en 
kook ze beetgaar. Ondertussen de kipfilet en ui in olijf-
olie aanbraden en daarna de champignons toevoegen. 
Ook de witte rijst opzetten. Strooi vervolgens de inhoud van het zakje soep in een 

steelpan (anti-aanbak) met 700ml koud water (dat is 
dus niet wat er op het pakje staat!) en breng dit al roe-
rend met een garde aan de kook. Dan nog 5 minuutjes 
laten doorkoken. Leg het kipmengsel in een ingevette, 
grote ovenschaal (ca. 19x29x6) en leg de sperziebonen 
er bovenop. Als laatste de (dikke) crêmesoep over de 
schaal verdelen. Bestrooien met geraspte oude kaas en 
daarover heen de beschuitkruim. Half uur in de oven 
op 180 graden tot de korst bruin is. Tip: ook lekker 
met puree of patat Eet smakelijk!  

Ieder uur 
krijgen 5 mensen 
dementie
Ja, dat is helaas waar. Dementie is hard op weg om volksziekte 
nummer 1 te worden. Nu al hebben 11.500 mensen in  
Noord-Holland Noord dementie, in 2040 zal dit aantal stijgen 
naar 24.500. Dat is maar liefst anderhalf keer een uitverkocht 
AZ stadion.

Samen maken wij heel Noord-Holland Noord 
dementievriendelijk. Volg de gratis online training en 
leer in 15 minuten hoe je mensen met dementie kunt 
herkennen en helpen. Ga naar:  
www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord

Koken

Bestrooien met geraspte oude kaas en de beschuitkruim
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Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

MelkFabrIek de eendracht

Een bijna onherkenbaar beeld van Koedijk. Al de panden op deze foto uit 1907 zijn verdwenen of aangepast. De 
grote stolp is gesloopt. Daar staan nu de woonhuizen Kanaaldijk 89 en 90. Het woonhuis, waar alleen het dak van 
is te zien is nu Kanaaldijk 91. De familie Van Os, die er in der tijd woonde, heeft er een verdieping op laten zetten, 
waardoor er nu een hoog huis staat. 

Het pand rechts was in gebruik als melk fabriek en heette De Eendracht. Van 1897 tot 1917 is dit in gebruik geweest. 
Nu staat daar het woonhuis van Robert Dekker, Kanaaldijk 92. De schuur naast zijn huis is nog een onderdeel van 
de melkfabriek. Hier hield men varkens die gevoed werden met het afval van de melkproductie. Op deze locatie 
stond tot 1896 een grote stolp. Die heeft plaats gemaakt voor het woonhuis Kanaaldijk 94 en de melkfabriek met 
bijbehorende varkensboet. Kanaaldijk 94 was een slagerij tot 1946.

Bron: betaalrekening, 
Bankenmonitor Consumentenbond 2018

Service

8,6
Internet 

en Mobiel 
Bankieren

8,6
Algemeen

9,2
Klanten geven 

ons deze cijfers:

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

Weer de hoogste
waardering!

Nostalkiek
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Pedicure en Schoonheidssalon

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Daalmeereiland 2, Alkmaar (Hofstaete)

Medisch pedicure

Ma 14.00 - 22.00
Di 09.00 - 17.00
Wo 10.00 - 18.00
Do 11.00 - 19.00
Vrij 09.00 - 17.00

Kindercentrum Olke Bolke
Opvang 0-4 jarigen

Kindercentrum Olke Bolke biedt:
• Kinderopvang voor 0-4 jarigen;
• Reguliere en flexibele opvang; 
• Openingstijden van 07.00-19.00 uur;
• Liefdevolle begeleiding door gekwalificeerde

pedagogisch medewerksters;
• Opvang all-inclusive (alles van A merken); 
• De optie voor een warme maaltijd;
• HKZ/ISO 9001 gecertificeerd;
• Hoogwaardige faciliteiten in een moderne 

accommodatie.

Opvang 0-4 jarigen
• Olke Bolke heeft vier gezellige en compacte

babygroepen. Vier baby-dreumesgroepen
met maximaal 8 kinderen van 0-2 jaar. 
Op elke babygroep heeft ieder kind zijn
eigen ‘vaste’ pedagogisch medewerker;

• Er zijn vier peutergroepen met maximaal 
16 kinderen van 2-4 jaar. In deze verticale
groepen worden maximaal zestien kinderen
opgevangen;

• Olke Bolke heeft een inspirerende en 
uitdagende buitenspeel-
ruimte van maar 
liefst 2000 m2;

• Er is een ruim opgezette
speelzolder met klimtoestel
en glijbaan, waar ieder kind
naar hartenlust kan spelen; 

• Olke Bolke besteedt 
ruime aandacht aan de
ontwikkeling en werkt
samen met de 
basisschool.

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

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl 

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  21-01-19  10:09  Pagina 1
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Ik ben Esmée ik ben 13 jaar en ik speel klarinet bij 
het BOA (Brugorkest Aurora). Ik speel al 6 jaar een 
instrument en vind het nog steeds heel leuk. Ik ben be-
gonnen op mij 7e met blokfluit en ik heb les gekregen 
van mijn achterbuurvrouw Marion, die ook bij Aurora 
speelt. Toen ik iets ouder was ging ik klarinet spelen en 
vervolgens kon ik naar het BOA gaan. Ik heb nu nog 
steeds 1 keer per week klarinetles bij Marion en ik ga 
binnenkort naar het grote orkest. Hiernaast zit ik op 
het Murmellius Gymnasium in de 2e klas en speel ik 
ook nog in de band “Betoeterd” in Sint Pancras met 
een aantal jongeren van Aurora. Voor de band en het 
orkest zelf zou het leuk zijn als er nieuwe mensen zou-
den komen spelen dus kom gerust een keertje kijken 
en luisteren. Hieronder (QR code) staan linkjes naar 
de websites. Groetjes Esmée

Esmee: Ik speel al zes jaar klarinet (foto aangeleverd)

Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Vrijdag 01-02-2019 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 01-02-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 05-02-2019 Meidenmall: Wensen 9 t/m 13 14:30/17:30
Donderdag 07-02-2019 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 08-02-2019 Dicht vanwege act. YFC NL 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 08-02-2019 Dicht vanwege act. YFC NL 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 12-02-2019 Meidenmall 9 t/m 13 14:30/17:30
Donderdag 14-02-2019 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 15-02-2019 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 15-02-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 19-02-2019 Meidenmall: Thema 9 t/m 13 14:30/17:30
Donderdag 21-02-2019 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 22-02-2019 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 22-02-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 26-02-2019 Meidenmall 9 t/m 13 14:30/17:30
Donderdag 28-02-2019 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

Omschrijving
1. Arts aan boord van een schip
2. IJzerdraad voorzien van scherpe stekels
3. Hier kun je gebruikte spullen kopen en verkopen
4. Kledingstuk
5. WC voor de poes
6. Muziekinstrument van Esmée
7. Belangrijk om te winnen in de Tour de France
8. De hoofdstad van Engeland
9. Maand
10. Een getal onder de tien
11. Ander woord voor paling
12. Op dit moment
13. Vierde letter van het alfabet

David maakt een puzzel van dertig stukjes. Dan komt 

Nine binnen en zegt: ‘Wat een leuke puzzel, hoe lang 
heb je erover gedaan?’ ‘Twee jaar’, antwoordt David. 
‘Is dat niet een beetje lang?’ vraagt Nine verbaasd. ‘Nee 
hoor, ik heb er zelfs de helft van de normale tijd over 
gedaan. Want op de doos staat vier tot vijf jaar!’

T=GB=D -M P=D -N-N -N

������������ �

Jeugdpagina
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een wandelIng In de vrIeskou

Tekst en fotografie Cees van Egmond

In een winterperiode verwacht je ijs, sneeuw. Vrijwel ieder jaar krijgen we er wat van. Het kan natuurlijk veel 
meer ijs en sneeuw, maar daar hebben we geen invloed op. Hoe lang is het al weer geleden dat we een witte kerst 
hadden of in februari de schaatsen konden onder doen? Maar als het vriest en de rijp zit op ieder takje of spriet, 
ja dan is het feest. Oh ja, in de straat is het al een feestje, als je het Vlasgat eenmaal voorbij bent dan krijg je het 
echte wintergevoel. Waar enkele jaren geleden nog een bos met gebruikshout stond komt nu een voedingsbos 
tot ontwikkeling. Het is de bedoeling van zo’n bos dat je het hele jaar door kunt snoepen van wat de natuur 
voortbrengt. Aan de voet van de Kanaaldijk is een parkeermogelijkheid. Ik neem het risico en laat de fiets op de 
dijk staan. Heerlijk even struinen. Op een gegeven moment wil je weer verder en laat de bessen voor de vogels. 
Bij het beklimmen van de dijk zie je aan de overkant een winters tafereel, een herbouwde stolpboerderij. Deze 
dag kan niet meer stuk.

Oplossingen

Puzzel 1 Scheepsdokter 2. Prikkeldraad 3. Rommel-
markt 4. Onderbroek 5. Kattenbak 6. Klarinet 7. 
Etappes 8. Londen 9. Maart 10. Acht 11. Aal 12. Nu 
13. Vierde letter. Sprokkelmaand

Colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot. 

Redactie Hoofdredacteur/Eindredactie/ Vormge-
ving Hans Petit,  Marijke de Jong, Rob Westhof, 
Jacob de Maijer, Anneke Wessemius (info@coedij-
ckerban.nl). 

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 

Druk: Stichting Meo. 

Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.  

De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet te 
plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort. 

De data waarop kopij in 2019 moet zijn ingeleverd 
vindt u op de website coedijckerban.nl. Rebus: De handdoek in de ring gooien. Een gezegde 

dat betekent dat je iets opgeeft, je stopt ermee. Het 
gezegde komt uit de bokssport. Tegenwoordig hoor je 
vaak ‘de handdoek gooien’. De Coedijcker Ban vindt 
dat jammer en volgens de CB is het ook een onjuist 
gebruik. Denk je daar anders over? Laat het weten!

Wist u dat
• Je de CB (digitaal) kunt teruglezen op de web-

site?
• De CB nog steeds op zoek is naar vrijwilligers?
•  Je de CB financieel kunt ondersteunen door een 

vrijwillige bijdrage over te maken?

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

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 564 07 31 (ma – vrij)
GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 
Bij “Voet-Fit” kunt u op afspraak terecht voor pro-
fessionele voetverzorging. Bel 072-7850177 of mail 
naar voetfitvoetverzorging@gmail.com
MelaEspañol cursus Spaans in De Rietschoot Koe-
dijk en Alkmaar. Meedoen?Stuur een e-mail naar:
Melaspaanselessen@gmail.com of bel 0622081733.



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Een breed aanbod 
aan hypotheken?

Dat hebben wij!


