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Beste lezer,

In deze Coedijcker Ban (Cb) kunt u kennismaken met 
wethouder Elly Konijn. Zij vertelt gepassioneerd over 
haar werk als wethouder. Een uitnodiging naar de vol-
gende wethouder voor een gesprek over zijn werk als 
bestuurder is inmiddels verzonden.

In deze Cb, die iets dikker is dan te doen gebruikelijk, 
is weer veel te zien en te lezen. Persoonlijk vind ik het 
heel leuk dat twee lezers een bijdrage hebben inge-
stuurd. Mijnheer Huisman heeft een boeiend verslag 
geschreven over een bijzondere dag aan boord van een 
marineschip (zie pagina 18) en Yvonne Taai stuurde 
een gedicht in over de lente (zie pagina 29). Ook 
als u slechts incidenteel wat wilt schrijven voor ons 
maandblad bent u van harte welkom. Het enige waar 
u rekening mee moet houden is dat de (eind)redactie 
uiteindelijk gaat over plaatsing, met andere woorden 
het kan voorkomen dat een ingezonden artikel niet of 
aangepast wordt geplaatst. Daar moet je tegen kunnen 
als je schrijft voor de Cb.

Mijn oproep voor vrijwilligers in de Cb van maart lever-
de welgeteld één nieuwe schrijver op. Naar verwachting 
zal hij zijn debuut maken in het mei-nummer. Ook heel 
belangrijk is dat Hans Emmerik, vanaf dit nummer, een 
deel van de eindredactie op zich neemt.  Dat scheelt heel 
veel werk! Voor de continuïteit van de Cb is het belang-
rijk dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn zodat 
bij ziekte en zeer er altijd een back-up is.

Hans Petit (06-83 11 44 70)

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 20 april 2019

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Politiek moet je leuk vinden anders moet je er nooit aan beginnen 

Elly KonIjn, wEthoudEr
Foto’s en tekst Hans Petit

Maandag 25 februari, aan het eind van de middag, de word ik hartelijk ontvangen door wethouder Elly 
Konijn (61). Met haar loop ik naar haar kamer in het oude deel van het stadhuis. De kamer van de wet-
houder is onlangs opgeknapt. Stemmig groen-grijs op de muren (voor de foto een mooie achtergrond!), 
een modern werk-vergadermeubel in het midden van de kamer. Een plezierige plek om nader kennis te 
maken met de wethouder. De wethouder laat me een overzicht zien waarop de aandachtsgebieden uit haar 
portefeuille op staan: Onderwijs (incl. kinderopvang), Citymarketing & evenementen, Jeugd en Jeugd-
hulp, Kennisstad, Voorzitterschap RPA (redactie: samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheid 
voor een werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord), Volksgezondheid (w.o. GGD, Veilig Thuis), 
Energie, Parkeren (beleid en uitvoering).

Elly Konijn geboren en getogen Rotterdamse verhuis-
de in 1985 naar Alkmaar vanwege het werk van haar 
man. Elly: “Na de verhuizing was het eerst even wen-
nen aan de nieuwe woonplaats natuurlijk. Na een tijd-
je ben ik gaan werken bij de GGD. Ik heb daarnaast 
veel vrijwilligerswerk gedaan. Dat vond ik de beste 
manier om de stad goed te leren kennen. Bijvoorbeeld 
bij het OSA (Overleg Stadsvernieuwing Alkmaar) en 
bij de Wijkraad De Mare. Dat is een  heel leuke tijd 
geweest. Ik stond in die tijd regelmatig in te spreken 
bij commissievergaderingen. Ik dacht op die momen-
ten regelmatig wat luisteren ze toch slecht hè!”

Een van de belangrijkste eigenschappen 
voor een wethouder is gezond verstand. Je 
moet heel duidelijk zijn en goed kunnen 
luisteren. 

PolItIEK

De wethouder vervolgt: “Toen ik op een bepaald mo-
ment thuiskwam en daar over mopperde zei mijn man: 
“Als je het allemaal zo goed weet waarom ga je dan niet 
zelf de politiek in?” Waarom niet bedacht ik me. Ik 
heb me toen gemeld bij de partij waar ik al jarenlang 
op stemde, D66. Dat was in 2005. Ik ben begonnen 
als fractiemedewerker dat was voornamelijk adminis-
tratieve ondersteuning voor de partij, het gemeente-
raadslid. Na verloop van tijd werd ik fractieassistent, 
dan ben je betrokken bij commissievergaderingen. 
Snel daarna, in 2006, waren er verkiezingen. 

Ik stond in die tijd ook op de kieslijst. D66 was met 1 
raadslid vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Toen 
dat gemeenteraadslid, Nico Alsemgeest, wethouder 
werd in april 2008 werd ik raadslid voor D66.” Na de 
verkiezingen van 2010 werd Elly Konijn fractievoor-
zitter en nadat in 2011 en in 2012 de colleges gevallen 
waren is D66 in het stadsbestuur gekomen. Elly is toen 
benoemd tot wethouder. Ik vraag de wethouder of het 
haar lukt om goed te luisteren naar de burger. Elly: 
“Het is een voordeel dat ik zelf heb meegemaakt wat 
het betekent als er niet goed geluisterd wordt. Ik kan 
het niet iedereen naar de zin maken, dat moet ook niet 
je insteek zijn als wethouder. Maar ik kan wel een hel-
der antwoord geven, nee is soms ook een antwoord.” 

ComPEtEntIEs

Welke competenties heb je nodig om een goede wet-
houder te zijn? Elly: “Ik heb wel eens als gastdocent les 
gegeven bij het Daltoncollege, die les ging over beroe-
pen. De leerlingen vroegen naar de opleiding van een 
wethouder: moet je Politicologie gestudeerd hebben 
-nee zeker niet- en ze vroegen naar de competenties 
waar een wethouder over moet beschikken. 

Een van de belangrijkste eigenschappen voor een wet-
houder is gezond verstand. Je moet duidelijk zijn en 
goed kunnen luisteren en goed benaderbaar zijn. Ik 
woon in Alkmaar Noord, doe mijn boodschappen op 
winkelplein De Mare en wordt daar regelmatig aange-
sproken door stadgenoten.” Elly: “Politiek moet je leuk vinden anders moet je er nooit aan beginnen, ik vind het fantastisch”
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BEwonErsondErnEmIngEn.
Het vorige college heeft het idee over de bewonerson-
dernemingen gelanceerd hoe kijk je naar de rol van de  
wijk- en buurtcentra in relatie tot je portefeuille? 

Elly: “Als ik kijk naar de bewonersonderneming is dat 
de verbindende factor inde wijk. Het is niet meer het 
buurthuis zoals dat vroeger was. Zeker als ik kijk naar 
Koedijk, naar De Rietschoot, dat is een fantastisch 
voorbeeld van hoe een bewonersonderneming zelf-
standig kan functioneren en zelf kan inspelen op de 
behoeftes van de wijk. De betrokkenheid met de wijk 
die onder andere zichtbaar wordt in de samenwerking 
met De Zandloper. 

Ons streven is om de zorg in te zetten zo 
zwaar als  noodzakelijk maar zo licht als 
mogelijk.

Een ander voorbeeld zijn de huiskamers waar jongeren 
terecht kunnen. De bewonersondernemingen organi-
seren de huiskamers en huren jongerenwerkers in zoals 
die van Straatgeluid en van Youth For Christ. 

Op die manier  sluit dat deel van het jongerenwerk aan 
op de situatie in de wijk. Denk maar eens aan de Mei-
denmall in Koedijk voor meisjes van negen tot vijftien 
jaar. Meisjes sterker maken! De gesprekken gaan over 
talent, seksualiteit, weerbaarheid. Fantastisch toch ... 

Ik denk dat het goed gaat met de bewonersonderne-
mingen die we nu hebben en ik ben er ook heel trots 
op hoe ze die veranderingen met elkaar hebben verwe-
zenlijkt. Ze zijn onmisbaar ... ze zorgen voor de ver-
binding in de wijk.”

PortEfEuIllE jEugd

“Jeugdhulp zit best complex in elkaar. We onderschei-
den vier gebieden. Het eerste gebied Preventie is be-
langrijk, daar vallen de huiskamers onder, maar ook de 
aandacht voor de jongeren die overlast veroorzaken. 
Preventie wordt in de regel door de gemeente gesub-
sidieerd. Het tweede gebied is de ambulante begelei-
ding. Voor die zorg is een groot scala aan deskundigen 
beschikbaar, van opvoedkundige tot psycholoog. Het 
derde gebied is Zorg met verblijf soms moeten kinde-
ren even opgenomen worden. Het vierde gebied is de 
Gesloten zorg, die zorg wordt door de rechter opgelegd. 
Ons streven is om de zorg in te zetten zo zwaar als  
noodzakelijk maar zo licht als mogelijk. Hoe meer je 
in de preventie kunt doen hoe beter het is. De gemeen-
te heeft met een aantal aanbieders contracten gesloten 
waardoor er een grote keuzevrijheid is voor degene die 
de zorg nodig heeft.”

PortEfEuIllE ondErwIjs

“Ik volg de ontwikkelingen op onderwijsgebied nauw-
lettend, ook die in Koedijk. De Zandloper is een heel 
mooie Brede School met veel mooie projecten en bui-
tenschoolse activiteiten. (Zie pagina 13). Als ik zie 
wat de Koedijker basisschool daar doet, samen met 
Ontmoetingscentrum De Rietschoot dan ben ik daar 
best trots op.

Voor alle duidelijkheid de wethouder Onderwijs gaat 
niet over het onderwijs zelf (inhoudelijk) maar over de 
schoolgebouwen, de financiering. We hebben samen 
met het ‘samenwerkingsverband Onderwijs’ een fan-
tastische agenda opgesteld. Het is belangrijk dat het 
onderwijs aansluit bij de arbeidsmarkt. Beroepen in de 
robotisering maar ook in de bouw vragen om goed op-

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

Bewonersondernemingen zorgen voor de verbinding in de wijk
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geleide mensen. Je moet niet opleiden voor beroepen 
die er over twee jaar al niet meer zijn. Het lukt je nooit 
om bij een bepaalde groei op een of ander gebied zul 
je altijd een soort krapte hebben. Het is ook hier altijd 
maatwerk.” 

De wethouder laat zien dat ook bij de portefeuille 
Onderwijs gezond verstand belangrijk is. Ze geeft een 
voorbeeld: “Ik moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat 
er zo min mogelijk kinderen onnodig thuis zitten. In 
Alkmaar daalt het aantal kinderen dat geen onderwijs 
kan volgen, maar elk kind dat thuiszit is er een te veel.

Ik fiets veel, ik luister graag naar muziek en 
ik vind het ook heerlijk om een grote was weg 
te strijken. 

Met het Samenwerkingsverband hebben we gezorgd 
dat er voor een aantal hoogbegaafde kinderen, die niet 
in het regulier onderwijs pasten, een voorlopige oplos-
sing is gevonden. Er waren nog wat klaslokalen vrij, 
de gemeente kon voor financiering zorgen en de het 
Samenwerkingsverband zorgde voor de leerkrachten. 
De kinderen kunnen nu in ieder geval weer een aantal 
uur per dag naar school, weer wennen aan het dagelijks 
volgen van onderwijs.”

VErKEErsVEIlIghEId En ondErwIjs

“Parkeren is een van de portefeuilles waarvoor ik ver-
antwoordelijk ben. Bij de Zandloper in Koedijk waren 
er wat problemen met het grote aantal ouders/verzor-
gers die de kinderen met de auto naar school brach-

ten. Samen met de school de handhavers en de ouders 
hebben we een oplossing kunnen vinden, dat is heel 
mooi!”

KoEdIjK

“Een heerlijk gebied. In mijn vorige periode als wet-
houder had ik ook, net als nu, de portefeuille ‘City-
marketing en evenementen. Ik ken de Gondelvaart 
goed, ben er op werkbezoek geweest. Het is daar zo 
echt samen dingen doen, iets wat ik in meerdere ker-
nen zie zoals in De Rijp, Oudorp. Het is gewoon een 
heel mooi gebied. Een rondje fietsen via het Geestme-
rambacht over de Kanaaldijk weer naar huis dat doe ik   
regelmatig en volgens mij doen veel meer mensen die 
in Alkmaar Noord wonen dat.”

Als je het niet meer leuk vindt moet je on-
middellijk stoppen want niemand zit te 
wachten op verzuurde bestuurders

ontsPannIng

Je moet, neem ik aan, veel weten over alles waarvoor je 
verantwoordelijk bent. Dat lijkt me een hele klus, wat 
doe je om je te ontspannen? Elly: “Dankzij een fan-
tastisch ambtelijk apparaat dat me ondersteunt, mijn 
dreamteam zoals ik ze noem. Die zorgen ervoor dat 
mijn agenda loopt en dat ik op tijd de nodige informatie 
krijg. Dat scheelt een hoop. 

Ik pak natuurlijk mijn momenten van rust. Ik fiets veel, 
ik luister graag naar muziek en ik vind het ook heerlijk 
om een grote was weg te strijken. Maar mijn werk geeft 
me veel positieve energie en dat is op zich al ontspan-
nend. Het is een fantastische baan. Als je het niet meer 
leuk vindt moet je onmiddellijk stoppen want niemand 
zit te wachten op verzuurde bestuurders.”

tot slot

Het plezier dat de wethouder heeft in haar werk spat er 
vanaf in ons gesprek. Een bestuurder met het hart op 
de juiste plaats die gepassioneerd over haar werk kan 
vertellen. Ik ben benieuwd naar de andere collega’s van 
Elly Konijn! Ik ga snel een afspraak maken met een 
van de andere wethouders. (Wordt vervolgd).

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.

Het plezier dat de wethouder in haar werk heeft spat er vanaf
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 Hinny de Boer over haar vrijwilligerswerk bij WonenPlus
Zorg En wElZIjn

Hinny de Boer (61) doet al 20 jaar vrijwilligerswerk, 
met name in de zorg en welzijnssector. De afgelopen 2 
jaar zet zij zich gemiddeld 2x per week in voor Wonen-
Plus Alkmaar. De organisatie die praktische hulp en 
sociale steun biedt aan mensen die zelfstandig wonen, 
maar kampen met beperkingen op verstandelijk, psy-
chisch of lichamelijk gebied. 

Hinny, bezocht de WonenPlus website 2 jaar geleden 
omdat haar schoonmoeder abonnee was. Zij zag toen 
een vacature voor Servicepunt medewerker. Dit leek 
haar leuk werk en sindsdien zit zij daar op haar plek! 
Bij het servicepunt spreekt Hinny de abonnees aan de 
telefoon, verwerkt de hulpvragen in een digitaal sys-
teem en koppelt deze aan een vrijwilliger. Op deze 
wijze heeft zij contact met veel verschillende mensen, 
collega vrijwilligers en professionals die op dat mo-
ment op de werkvloer aanwezig zijn. Het werk dat zij 
doet vindt Hinny mooi en dankbaar. Mensen kunnen 
helpen met kleine praktische dingen of een luisterend 
oor geeft haar veel genoegdoening. De vaak praktische 
of kleine dingen die zij kan regelen zijn vaak van grote 
betekenis voor de abonnees. 

Hinny is servicegericht, enthousiast en betrokken, 
voelt zich gewaardeerd en staat mede door dit vrijwil-
ligerswerk midden in de samenleving en kan iedereen 
een vrijwilligersfunctie aanraden, waar dan ook!

Heeft u hulp aan huis nodig? Wilt u hulp aan huis 
bieden? Neem dan contact op via 072-5122711 of mail 
naar info@wonenplusalkmaar.nl  

Meer informatie kunt u vinden op www.wonen-
plus-alkmaar.nl

Consulente WonenPlus voor Alkmaar Noord is Corr-
inne Sluiters. Voor iedereen die vragen heeft over Wo-
nenPlus is zij op 1x per maand op donderdagmorgen 
van 10.00-11.30 uur aanwezig in De Hofstaete, Daal-
meereiland 40. Vrij inloop op 11 april.

IntErnatIonalE amBItIEs
De meiden van SV Koedijk 
willen internationaal. Begin 
juni zullen de meiden van 
MO15-1 deelnemen aan de 
Hattem Trophy nabij Zwolle. 
Een week later, op 8 juni, ver-
tegenwoordigen zij SV Koe-
dijk op de finaledag van het 
Nederlands Kampioenschap 
voor meiden onder 15 jaar 

(voetbal talenten toernooi).

In samenwerking met Bloembinderij Jaap Schipper 
hebben de meiden een plan gemaakt om met elkaar 
zoveel mogelijk geld op te halen zodat iedereen mee 
kan doen aan de toernooien. Op meerdere locaties 
zullen er bloemen worden verkocht. Zoals in wijkcen-
trum de Daalder en in Buurthuis ’t Ambacht. U kunt 
de meiden ook op straat tegenkomen waar zij langs 
de deuren zullen gaan om hun bloemen te verkopen. 
Begin maart stonden de meiden op de goed bezoch-
te rommelmarkt in De Rietschoot. We hadden op de 
rommelmarkt rond de 500 bezoekers en veel positie-
ve reacties van de standhouders. Ook de meiden wa-
ren positief, want zij waren aan het eind van de dag 
volledig leeg verkocht. De Rietschoot heeft contact 
opgenomen met stichting Help Ons Helpen. Mar-
jolein Jansen (voorzitter) en Esmeralda Engelbracht 
(beheerder) hebben een rondje langs de standhouders 
gemaakt met de vraag of zij spullen 
wilden doneren voor de meiden 
om te verkopen. Er zijn tientallen 
zakken opgehaald. Super !!! Wilt u 
de meiden verder op weg helpen? 
Dat kan.  Doneer: doneeractie.nl/
sv-koedijk-mo15-1-naar-internationaal-toernooi

PaasEIErEn ZoEKEn: 21 aPrIl
Traditiegetrouw openen we dit jaar de poorten van 
Speeltuin “de Jeugdhoek” op 1e paasdag (zondag 21 
april) met het alom bekende paaseieren zoeken! De 
poort gaat open om 10.00 en de eerste eitjes worden 
om 10.30 gezocht en de laatste zullen rond 12.00 ge-
vonden zijn. Er wordt in groepjes op leeftijd gezocht, 
zodat elk kind wel een eitje vindt. Wordt het roze ei, 
tussen alle gele gevonden, dan krijgen zij een choco-

lade paashaas!  Zoals elk jaar zijn de paashaas en zijn 
hulpjes ook weer aanwezig om alle kinderen te helpen 
bij het zoeken. Tussen het eieren zoeken door, kunnen 
de kinderen zich ook vermaken met tekenen/schilde-
ren en Bas Balloon is ook aanwezig met zijn mooie 
prinses om weer heel veel balloncreaties uit te delen.

Voor de ouders hebben we, 
na het succes van vorig jaar, 
weer een extra ouderronde.  
Wie het gouden ei gevon-
den heeft, kan kiezen tussen 
een lidmaatschap voor het 
gehele seizoen óf een geheel 
verzorgd kinderpartijtje 
voor 5 kindjes, dus ouders, 
zet ‘m op! 

Op 1e paasdag is de toegang gratis en ook als u (nog) 
geen lid bent van Speeltuin de Jeugdhoek bent u ui-
teraard van harte welkom met uw kind- of kleinkinde-
ren. Na het eieren zoeken is de speeltuin, uiteraard bij 
droog weer, tot 17.00 uur open voor alle kindjes die zin 
hebben om weer lekker te spelen. 

De speeltuin is gelegen aan de Schoolstraat 12 A, te 
Koedijk. Voor onze reguliere openingstijden kunt u 
een kijkje nemen op onze website speeltuindejeugd-
hoek.nl 

Komt u ook een kijkje nemen in onze gezellige speeltuin? 
Mocht u ook een steentje bij willen dragen voor het be-
houd van onze speeltuin, wordt dan vrijwilliger! U kunt 
via de site of facebook contact met ons 
opnemen. Wij zoeken nog een pen-
ningmeester, inkoop-assistent en toe-
zichthouders. Tot dan! 

huIsartsEnPraKtIjK KoEdIjK 
Huisartsenpraktijk Koedijk, 
de Hertog 2 te Koedijk is we-
gens scholing van de artsen 
gesloten van: 3 t/m 5 april 
2019 en is wegens vakantie ge-
sloten van: 10 juni t/m 14 juni 
2019 De waarneming wordt 
in beide periodes gedaan door 

Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-
5612598 . Houdt u rekening met het tijdig bestellen 
van uw herhaalmedicatie!

hEartBEat PaKt stErK uIt
Pop- en showkoor Heartbeat uit Koedijk geeft nieuwe 
shows op 5 en 6 april 2019. In De Geist te Sint Pancras 
kunt u kijken en luisteren naar zang, choreografie en 
spel. Onder leiding van dirigent Olaf van Rijn en hun 

vaste begeleidingsband gaat Heartbeat iedereen verras-
sen met grappige, opzwepende en ontroerende num-
mers, die door regisseur Harry Trompert mooi aan 
elkaar zijn gesmeed. Luister en leef mee met nummers 
van o.a. Justin Timberlake, Adèle en Coldplay!

‘STERK’ speelt zich af in een doorsnee vissersplaats, 
waar de vrouwen zich geconfronteerd zien met rod-
del en achterklap, verdriet en eenzaamheid. Maar ook 
met liefde, saamhorigheid, hoop en het vertrouwen 
dat alles goed komt. Op vertoon van uw AlkmaarPas 
krijgt u 1 euro retour aan zaal op de entree van € 12,50. 
Kinderkaartjes (t/m 12 jaar) € 7,50. Meer vindt u op 
heartbeatkoedijk.nl.

De moeite waard

Hinny de Boer al 20 jaar vrijwilligerswerk (foto aangeleverd)

Paaseieren zoeken in de speeltuin (foto aangeleverd)
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sPort Voor ontwIKKElIng En VrEdE
Sport heeft bewezen een effectieve en flexibele manier 
te zijn om vrede en ontwikkeling te promoten. Daar-
om hebben de Verenigde Naties 6 april uitgeroepen 
om daarbij stil te staan. Op deze dag vieren we de 
kracht van sport en laten we zien hoe belangrijk sport 
kan zijn voor verbroedering en vrede in de wereld. 

Sport biedt de maatschappij vele kansen. Niet alleen 
op het gebied van gezondheid, onderwijs en ontwikke-
ling van de jeugd. Juist op de gebieden waar de discus-
sie moeizaam verloopt, zoals sociale integratie, gender-
gelijkheid en vredesopbouw, kan sport een uitkomst 
bieden. In De Rietschoot wordt op 6 april de Genissen 
Speldag georganiseerd door SV Koedijk (zie .

lEdEnaVond KVg
De ledenavond van jet Koedijker Vrouwen Gilde 
wordt op dinsdag 9 april 2019gehouden in De Riet-
schoot,  aanvang 20.00 uur.

De band ZÔwasUT treedt voor ons op. vier muzikan-
ten met gitaar en slagwerk en een zangeres. De bdan 
speelt vrolijke nummers uit de jaren 60/70, maar ook 
nummers van nu spelen ze met veel plezier. Introdu-
cees betalen € 4,00. Inlichtingen : Henriëtte Slager, 
tel: 072-5619426 Het Koedijker Vrouwen Gilde wordt 
ondersteund door de Stichting ’t Zuydoutaerlandt.

hIndEr dIjKlooP BEwonErs KoEdIjK
Afzettingen en tijden per straat.Vanwege de veiligheid 
van de deelnemers, vrijwilligers en bezoekers zijn de 
volgende wegen gedurende de Dijkloop afgesloten:
• De Landman, vanaf Saskerstraat tot Kanaaldijk 

van 10.45 – 14.30 uur.
• Kanaaldijk, Vanaf Kerkelaan tot aan Vlasgat 

vanaf 10.45 – 14.00 uur.
• Saskerstraat, vanaf Kerkelaan tot aan de Land-

man van 10.45 – 14.30 uur.
• Achtergraft, vanaf De Landman tot aan Vlasgat 

van 11.45 – 14.30 uur
• Nauertogt, vanaf Kanaaldijk tot aan N245 van 

10.45 – 14.00 uur

Om het gebied af te sluiten maakt de organisatie ge-
bruik van hekken en C1 verkeersborden.Voor dit eve-
nement werken wij nauw samen met gemeente en 
politie die indien nodig zal handhaven (boetes uit-
schrijven).

muZIEK

Gedurende het evenement zal er muziek gedraaid wor-
den en een omroeper aanwezig zijn. Contactpersoon 
vanuit de organisatie is Joop Sinke. Hij is gedurende 
het evenement te bereiken via De Rietschoot. 

ParKEErBElEId BEZoEKErs 
De organisatie verzoekt haar deelnemers en bezoe-
kers zoveel mogelijk met de fiets te komen Ook de 
bewoners en bezoekers van de Rietschoot willen wij 
vriendelijk vragen om buiten het afgezette gebied te 
parkeren.

VlaggEn

Versiering aan de huizen en in tuinen 
wordt zeer op prijs gesteld!!!

De Dijkloop gaat weer van start (foto L. van der |Stouwe)

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
-airconditioningDe Hertog 14  1831 EK Koedijk  T: 072-5645650

www.fysiotherapiekoedijk.nl

 

 

-  Sinds 2008
-  Vier therapeuten
- Geen wachtlijst
-  Contracten met  
  alle verzekeraars
- Therapie aan huis  
 mogelijk

Diverse specialisaties
> Manuele therapie

> Medical taping

> Medische training

> Dry needling

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

ZOwasUT (foto aangeleverd)
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sProoKjEssProKKElaar dE musICal (6+)

Efteling presenteert een nieuwe, spannende familie-
musical (6+), gebaseerd op het succesvolle boek ‘De 
Sprookjessprokkelaar’ van Paul van Loon en Prinses 
Laurentien van Oranje. Ze vertellen over de twaalfja-
rige Sterre, die met haar opa aan de rand van het bos 
woont. Als haar enige boek letterlijk stuk is gelezen, 
wijst opa haar op de verborgen sprookjesbibliotheek 

in het verlaten kasteel. Daar, achter de juiste deur, 
wachten eindeloos veel verhalen die gelezen en verteld 
moeten worden. Vindt Sterre de juiste deur? Wat zit er 
achter al die andere deuren? En wie is toch die Sprook-
jessprokkelaar? Toegang: €  19; Kind € 16,50. 14 april  
aanvang om 13.30 en 16.00 uur.

amadEus
West End theaterspektakel ‘Amadeus’ komt naar Alk-
maar Kaartverkoop TAQA Theater De Vest is gestart 
Dit muzikale theaterspektakel over één van de groot-
ste componisten uit de geschiedenis, Wolfgang Ama-
deus Mozart, was al een groot succes op West End 

in Londen. Vanaf september 2019 zal ‘Amadeus’ in 
de Nederlandse theaters te zien zijn. De voorstelling 
van de Theateralliantie/Het Nationale Theater i.s.m. 
OPERA2DAY komt op 5 en 6 november naar TAQA 
Theater De Vest. De kaartverkoop is gestart! 

Grootse theaterproductie door Theu Boermans  Amadeus 
is op 5 en 6 november om 20.15 uur in TAQA Theater De 
Vest te zien. Toegangskaarten kosten € 39,50 en kunnen 
worden gereserveerd via  of via de kassa 
van Theater De Vest (dagelijks tussen 12.00 
– 16.00 uur, tel 072- 548 99 99).

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

Sprookjessprokkelaar de musical (foto aangeleverd)
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KunstwErK Van raquEl Van haVEr 
Foto en tekst Jeroen van der Kruijf

Deze keer een opname met een mobiele telefoon waarmee iedereen tegenwoordig opnames maakt. Ik bracht een 
bezoek aan Amsterdam. Op het programma stond een uitvoering van de zevende symfonie van Mahler door het 
Koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding van rasechte Amsterdammer Jaap van Zweden. Hij trad op als 
vervanger van Gatti, die kort geleden ontslagen is.

Ik was al vroeg in Amsterdam die dag en bezocht ook het Stedelijk Museum, waar altijd wel interessante kunst-
werken en of tentoonstellingen zijn. Tot 7 april is er een grote tentoonstelling van de jonge Amsterdamse kun-
stenares Raquel van Haver. Deze foto toont een werk van haar. Het is uitgevoerd met o.a. olieverf op jute, karton, 
teer, plastic, houtskoolkrijt, gel, hars, haar, posters, sigaretten en kralen. Haar werk is nogal rauw, maar zeker 
een bezoek aan het Stedelijk waard. Op de foto van het schilderij dat mij trof, zien we een groep mensen gezellig 
drinkend, zoals wij dat kennen van de laatste kroeg in Koedijk.

De kunstenares gebruikt een scala van kleuren en toont expressies van meestal arme, eenvoudige, vaak etende en 
drinkende mensen, waarmee zij de gemeenschapsziel van deze groepen probeert te raken.

De naam van de tentoonstelling is “Spirits Of The Soil”, hij sluit op 7 april!

Beeldbericht
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Gouden Wens Nico van Ursem gaat in vervulling

EEn Vaardag oP dE P 840
Door J. Huisman, foto’s aangeleverd

Soms kan Gouden Dagen een wens nog net op tijd vervullen. Nico Ursem, oud marineman en ernstig ziek, wilde 
graag nog varen op een marineschip. Dankzij de heer Huisman kon deze wens worden vervuld op een nieuw 
marineschip, de Hollander, een piratenjager. Nico is kort daarna overleden.

De digitale klok geeft aan: 07.00 uur. Het weerbericht: 
“Vandaag kan er vooral in de ochtend nog hier en daar 
neerslag vallen. Voor de regio Noord-Holland wordt 
een temperatuur van 16 °C verwacht, in de middag toe-
nemend tot 17°C met een zonnetje. De wind is W/ZW, 
met een kracht van 2 tot 3.” Geen slecht vooruitzicht 
om vandaag op zee te varen. Even over achten, bij De 
Hofstaete, wachtend op Nico Ursem, met wie ik die dag 
een vaartocht ga maken op het patrouillevaartuig Zn. 
Ms. Holland (P 840) van de Koninklijke Marine. Nico 
komt met een ‘big smile’ naar mij toegelopen. De voor-

pret die we samen hebben gehad over deze dag was al 
geweldig, maar nu Nico op het punt staat om zijn grote 
wens in vervulling te zien gaan, is zijn hele lichaam in 
feeststemming en zegt: “Een mooie dag om te varen, 
maar de wind mag wel wat ruimen”. 

aan Boord

Den Helder, de Nieuwe Haven, bolwerk van de Konink-
lijke Marine. Aldaar aangekomen moet er worden inge-
checkt bij de beveiliging. Wanneer alles in orde is, mogen 
we verder rijden naar steiger 17 en lopen gezamenlijk naar 

de valreep om aan boord gaan. Halverwege de valreep 
vindt tussen Nico en de eerste officier van het schip een 
leuk gesprek plaats, gevolgd met de wens dat Nico een 
mooie dag aan boord zou beleven. Boven aan de valreep 
werd wederom een persoonscheck gedaan, hierna kon-
den wij eindelijk onze eerste stap aan boord zetten! 

Vaardag Van start

Op het helikopterdek werd door de ‘chef de equipa-
ge’ uitleg gegeven over de vaardag en wat wel en niet 
mocht en kregen iedereen een set oordoppen aange-
reikt. Inmiddels kwam er beweging in de Holland, die 
op eigen kracht (met twee sleepboten achter de hand), 
vanaf steiger 17 richting Noordzee voer. De vaardag 
aan boord van Zr.Ms. Holland was begonnen! 

rondlEIdIng

Nadat we buitengaats waren begon de rondleiding en 
tevens het eerste spannend moment. Drie smalle steile 
hoge trappen naar boven moesten worden genomen. 
Voor Nico, zo bleek gelukkig, geen probleem. Als een 
geroutineerde matroos nam hij de trappen of het da-
gelijks werk was.  Tijdens de rondleiding hebben we 
heel wat van het schip gezien, o.a. de slaapvertrekken 
die de bemanningsleden nu hebben. Heel wat anders 
als in de tijd dat Nico op een van Hr.Ms. schepen ver-
bleef. Meestal waren de slaapvertrekken toen ingericht 
voor 24 of meer personen. Nu zijn het hutten met vier 
slaapplaatsen.

De brug was voor Nico ook een grote verrassing. Het 
stuurwiel ontbrak, daarvoor in de plaats waren twee 
zwarte handgrote knoppen. De bemanning van de 
brug bestaat uit één officier van de wacht en één roer-
ganger die tevens uitkijk is. Dat kan gemakkelijk want 
de Holland en haar zusterschepen beschikken over een 
geautomatiseerd navigatiesysteem. 

Nico had heel wat vragen en liet ook weten dat hij 
roerganger en… havenroerganger was geweest o.a. op 
fregatten. Leuke technische gesprekken waren het ver-
volg. Er werd ons uitgelegd dat door de enorme auto-
matisering, schepen van de Holland klasse, met een 
geringe bemanning van 52 personen de wereldzeeën 
kunnen bevaren. En dan te weten dat de Fregatten, 
waarop Nico o.a. gevaren heeft, zo’n 160 of meer be-
manningsleden had.

EtEnstIjd

Drie steile trappen af en een wandeling door bakboords 
whalegang, om in het dagverblijf (ook wel cafetaria ge-
noemd) te komen. Hier was een buffet, waar je met je 
bord langs liep, en aan het eind van het buffet was het 
bord gevuld met de marine rijsttafel (blauwe hap) die 
ons goed heeft gesmaakt. Opvallend was dat de gehe-
le bemanning dus ook officieren en onderofficieren in 
de rij stonden voor het buffet. Daar was in onze tijd 
geen sprake van! In die tijd werden de officieren en 
onderofficieren, bediend aan gedekte tafels in respec-
tievelijk de Longroom (dagverblijf van de officieren) 
en de Goudenbal (dagverblijf van de onderofficieren).

‘man oVEr Boord’
Demonstraties op het helikopterdek. De demonstratie 
begon met “man over boord”, op het water dreef zicht-
baar een persoon. Een motorsloep werd via de davit te 
water gelaten en twee matrozen haalde de drenkeling 
(het bleek een pop te zijn) uit het water en weer aan 
boord. Vervolgens vloog een F16 vanuit duikvlucht 
vervaarlijk laag, met het nodige geraas van de straal-
motor, langs en over het helikopterdek. 

Nico Ursem (links) en  Huisman (rechts) op het dek van de Zr.Ms Holland

Nico Ursum een echte marineman
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De uitgereikte oordoppen kwamen goed van pas. 
Hierna werd een aantal demonstraties gegeven waar-
bij personen en goederen vanuit een helikopter via 
een lijn op het helikopterdek werden geplaatst en weer 
omhoog getakeld. Dat alles al varend. ‘Wat een vaklui’ 
hoorde ik Nico zeggen tijdens de demonstraties. En 
dat is ook zo, want bij de Koninklijke Marine heeft 
iedereen zijn eigen taken en daarin is hij of zij goed 
opgeleid en getraind. 

onVErgEtElIjKE dag

Zoals bij alles wat gezellig, goed of leuk is, kwam ook 
aan deze vaardag een einde. Op de terugweg naar de 
marinehaven in Den Helder was er gelegenheid, in het 
zonnetje, van gedachte te wisselen met bemanningsle-
den en andere gasten, Nico heeft daarvan goed gebruik 
gemaakt.

Ik overdrijf niet als ik vaststel dat het voor Nico een 
onvergetelijke dag is geworden waarbij zijn grote wens: 
‘nog eens op een modern marineschip te varen’, geheel 
in vervulling is gegaan. Zijn gevoelens voor de marine 
uit zijn tijd bleken nog steeds deel van hem te zijn. 

Op deze dag heeft Nico de voor hem bekende sfeer 
van het actieve marine leven weer geproefd. En niet 
te vergeten de vele indrukken die hij heeft opgedaan 
en die hij met het verleden heeft kunnen vergelijken. 
Kortom, deze dag was voor Nico veel meer dan alleen 
een vaardag!

Zr.Ms Holland (foto van Wikipedia)

Een F 16 vloog vervaarlijk laag over
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Over het belang van sporten en een goede leefstijl

martInE hEItlagEr, sPortInstruCtEur

Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Bij het sportinstituut Tom van der Kolk aan het Klaas Bootpad is het altijd gezellig druk. Of het nu  judo, 
fitness, Pilates, sauna, kapper of de Milon Cirkel is, er is altijd reuring bij Tom van de Kolk. Het team van 
Tom van de Kolk is professioneel en haalt het beste in je boven. Ik spreek uit ervaring. Ik heb een gesprek met 
Martine Heitlager over haar werk bij Tom van de Kolk, de Milon cirkel en haar werk als gewichtsconsulente. 

nIEt mEt dE PaPlEPEl IngEgotEn!
Martine komt, vertelt ze, niet uit een sportief gezin. 
“Ik ben opgegroeid bij mijn moeder met nog een zus 
in Krommenie, de Zaanstreek dus. Mijn moeder heeft 
mij niet een sportieve push gegeven, ik werd niet te-
gengehouden, maar het was niet ‘gewoon’ zoals dat bij 
mijn gezin nu wel is. Ik ben pas op latere leeftijd op het 
sportieve pad van bewegen terechtgekomen. Omdat ik 
van jongs af aan altijd een slank postuur heb gehad was 

vond ik dat ook niet echt nodig. Ik was ook een van de 
velen met ‘wel betalen en niet gaan!’” 

EEn EChtE rEgEltantE. 
“Heel lang ben ik gastouder geweest, wat naast mijn 
gezin met twee zoons goed te combineren was. Maar 
mijn kinderen werden groter en de omgeving tussen 
de kleintjes begon me tegen te staan. Rond mijn veer-
tigste jaar bedacht ik… hoe wil ik nu verder? 

Omdat er wel vanaf mijn jeugd mensen om mij heen 
waren met obesitas, zag ik ook de strijd tegen dat over-
gewicht. Ik ontdekte dat ik die mensen wilde helpen 
om hun leefstijl te veranderen. Om die richting op te 
gaan, heb ik tijdens mijn opleiding Fitvak A stage ge-
lopen bij Tom van de Kolk. Het diploma Fitvak A heb 
ik gehaald en ik had zoveel plezier in dit werk dat ik 
nooit meer ben weggegaan bij van de Kolk.

In het verleden heb ik nog wel andere baantjes gehad 
zoals in de horeca en ik heb ooit nog een secretaresse 
opleiding gevolgd bij Schoevers. Wat mij al snel duide-
lijk was is dat ik het werken  met mensen op zich fan-
tastisch vind. Dat komt goed van pas bij het werken op 
de sportschool, want 80% van de tijd ben ik gastvrouw 
en 20%  van de tijd zet ik de kennis in die ik heb. Zo 
beleef ik mijn werk! Het werk als personal assistent zou 
trouwens ook goed bij mij gepast hebben want ik ben 
een echte regel tante’” lacht Martine. 

oBstaClE run

“Een sportief resultaat waar ik zelf trots op ben is het 
uitlopen van de Obstacle Run die in het Geestmeram-
bacht wordt gehouden. Door prut en door koud water 
plonzen, gaan gaan gaan en dan realiseren dat je het 
gehaald hebt, heerlijk. Het was een overwinning op 
mijzelf en hoeveelste ik was, ik weet het niet eens. Het 
meedoen en uitlopen was voor mij veel belangrijker. 
Een teamsport heb ik nooit beoefend en zal ik ook niet 
gaan doen, denk ik. Het is niet dat ik er geen interesse 
voor heb want ik kijk wel graag naar volleybal of wiel-
rennen maar het past niet bij mij om een teamsport te 
doen. Slaat misschien een generatie over want één van 
mijn jongens speelt honkbal bij Alkmaar Victrix.”

PErfECt tEam

“Zoals ik zei na mijn stage ben ik hier niet meer weg 
gegaan bij van de Kolk. En ik help mensen graag met 
al de sportieve facetten die wij  hier in huis hebben. Ik 
begon met vier uren les te geven op de maandagavond 
maar al snel werden dat er meer. Nu werk ik 28 uur 
verdeeld over zes dagen. 

Naast fitness, geef ik ook les waaronder de bootcamp 
en het fitness parcours. Maar ook werkzaamheden zo-
als de coördinatie van de personeelsuren behoren tot 
mijn takenpakket. 

Het lijkt veel maar ik kan mijn uren gelukkig flexibel 
in delen. Als mijn jongens uit school thuis komen zorg 
ik ervoor dat ik ook thuis ben en ’s avonds eten doen 
we altijd samen. Dat vind ik erg belangrijk en ook ge-
zellig! Ik werk hier samen met 30 collega’s. Het team is 
perfect en wij krijgen altijd positieve reacties van onze 
cliënten dus het moet echt goed zijn”.

BootCamP

‘Een favoriet onderdeel van mij is de bootcamp. Ik ga 
dan met een groep naar buiten en je kunt ons dus in de 
wijk bezig zien in weer en wind want het gaat altijd door 
al regent het pijpenstelen. We doen dan krachttrainin-
gen die je op je eigen tempo kunt doen. Het is beslist 
niet alleen voor jonge mensen want de gemiddelde leef-
tijd van onze groep ligt toch zo rond te 40 jaar.

mIltonCIrKEl

“De Milon Cirkel is ook erg favoriet bij van der Kolk. 
Op dit moment hebben we ongeveer 600 klanten die 
op verschillende uren van de dag gedurende de week 
deze Milon Cirkel doen. Volgens mij is het concept 
ooit bedacht door een Duitser.  Het is een combinatie 
van zes volautomatische krachttoestellen en twee maal 
4 minuten conditietraining. 

vd kolk_20190314-_65A0647.jpg

vd kolk_20190314-_65A0638.jpg
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Eén maal de cirkel doen duurt 17,5 minuutjes. Twee 
maal de cirkel is ideaal en kost je slechts 35 minuten. 
De toestellen die zich volautomatisch instellen door 
middel van een persoonlijke pas én die in het terug-
keren meer weerstand geven dan wat je weggedrukt 
hebt. Dit noemt men excentrisch trainen. Waardoor 
je sneller resultaat behaalt met welk doel dan ook…. 
Afvallen, sterker worden, herstellen van een blessure of 
gewoon plezier hebben.

Inmiddels is het Milon programma overgekocht door 
een Belgisch bedrijf die de programma’s en apparatuur 
levert. In het begin werkten we met een bubbel kolom 
die een minuut lang bleef bubbelen en na deze minuut 

stapte je dan over op het volgende toestel. Nu zie je op 
het display van het toestel dat je minuut om is en ver-
der moet. Het geheel is zo laagdrempelig, vind ik, dat 
het bijna voor iedereen te doen is. Al je resultaten wor-
den opgeslagen in de computer en we houden regel-
matig met de cliënten overleg om de instellingen van 
de toestellen bij te stellen. Plusjesdag hebben we dat 
genoemd. Je bent tenslotte bezig om iets op te bouwen 
en het moet ook een persoonlijke uitdaging blijven. 
We proberen de mensen zo te motiveren en als we je 
een poosje missen dan bellen we even om te vragen 
hoe het met je is en of we je kunnen helpen op sportief 
gebied’. Op de vraag of dit beroep van sportinstructeur 
leeftijdgebonden is zegt Martine ‘Zolang je conditie 

goed is kun  je dit werk heel lang volhouden. Een leuk 
team werkt uiteraard ook mee. 

gEwIChtsConsulEntE

Naast mijn werk bij Tom van de Kolk ben ik vorig jaar 
september gestart als gewichtsconsulente onder de naam 
“Bewegen Met Eten”. Klanten die bij mij komen help 
ik met het veranderen van leefstijl. Het veranderen van 
je leefstijl heeft wat mij betreft niets te maken met het 
volgen van een crash dieet of mee doen aan de nieuwste 
hypes. Ontdekken wat bij iemand past, daar geloof ik in. 
Voor zowel voeding als voor bewegen. Dat is de enige ma-
nier om een gezonde leefstijl te creëren en vast te houden. 
Mijn plan met de klant is dat we ons samen richten op 
de verschillende aspecten uit hun leven. We maken een 
plan hoe ze het beste kunnen eten dus we gaan bewe-
gen met (hun) eten, maar ook een plan om letterlijk te 
bewegen en te ontspannen. Het plan moet jouw plan 
zijn en een plan wat voor een ander goed werkt hoeft 
dus niet jouw plan te zijn. Het is dus heel persoonlijk! 
Voor het bewegen in dit traject adviseer ik mensen om 
bij Tom van der Kolk te gaan sporten. Want daar kom 
je mij ook weer tegen en kan ik je eventueel begelei-
den. Het fijne is dat ik dit in samenwerking met Tom 
doe oftewel een win win situatie voor ons beiden! 

‘Ik wil mijn werk bij van der Kolk nog heel lang te 
kunnen doen want naast dat ik het werk met heel veel 
plezier doe, heb ik ook fantastische collega’s met wie 
ik ook leuke dingen doe buiten het werk. We zijn ei-
genlijk een grote familie en dat hopen we ook over 
te dragen aan onze klanten.Ook de leuke dingen die 
je meemaakt waar je tranen van in je ogen krijgt wil 
ik niet missen. Bijvoorbeeld een skippybal die knalt 
tijdens een oefening waarbij ik even tevoren met een 
stalen gezicht van zei dat kan echt niet gebeuren. Hila-
risch, je schrikt maar het liep allemaal goed af en dan 
zijn er echt tranen van het lachen’.

Hoe is het eigenlijk met uw goede voornemens gegaan 
? Het eerste kwartaal is alweer bijna verstreken als u 
dit leest. Stond daar toevallig ook iets bij over ‘meer 
bewegen’  of “gezonder eten”dit jaar?

Als u interesse heeft om met de Milon cirkel kennis te 
maken kijk dan eens op de website van Sportinstituut 
Tom van de Kolk : https://tomvanderkolk.nl.

Voor Bewegen met Eten kunt u meer informatie krij-
gen op bewegenmeteten.nl 

vd kolk_20190314-_65A0648.jpg
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Agenda Rietschoot
06 april Genissen Speldag
07 april De Dijkloop
14 april Klaverjassen
14 april Koedijks Cult’Uurtje
16 april Zorgwerktafel
20 april Eigenwijze072
20 april G-disco
28 april Klaverjassen

Agenda Hofstaete
03 april Klaverjassen
04 april Bingo
04 april Spel/borrelmiddag
10 april Klaverjassen
11 april Inloop WonenPlus
11 april Gouden Cult’Uurtje
17 april Klaverjassen
19 april Spel/borrelavond
18 april Bingo
24 april Klaverjassen

De Rietschoot en Hofstaete zijn gesloten op 21 en 
22 april (Pasen) en op 27 april (Koningsdag)

gEnnIssEn sPEldag

Een speldag speciaal voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Voor de 6e keer organiseren de 
Giganten (afdeling G-sport) van SV Koedijk de 
G ennissen Speldag: een speciale dag met spelletjes 
en activiteiten voor personen met een beperking die 
niet in teamverband kunnen sporten. Een dag met 
spelletjes, activiteiten als karaoke, rad van fortuin 
en touwtje trekken, een hapje en drankje, muziek 
(Showhero) en vertier (Simon Ballon).Zaterdag 6 
april 2019 van 11.30 - 16.00 uur in De Rietschoot.

4E EdItIE dIjKlooP

Op zondag 7 april zullen de straten in Koedijk ge-
vuld zijn met sportievelingen en toeschouwers. De 
4e Dijkloop gaat van start met wederom een prach-
tig parcours over de dijk, dwars door de polder en 

het natuurgebied Geestmerambacht. De Dijkloop 
is een kleinschalige hardloopwedstrijd met tijdre-
gistratie voor recreanten in elke leeftijdscategorie. 
Kinderen kunnen kiezen uit twee parcoursen die 
door Koedijk lopen; de 650 meter of 1,5 kilometer. 
Voor de overige deelnemers zijn prachtige parcour-
sen uitgezet van 5,5 kilometer of 10,5 kilometer. De 
10,5 kilometer loopt langs het Geestmerambacht.

KlaVErjassEn In rIEtsChoot En hofstaEtE

Er wordt niet ‘met het mes op tafel’ gespeeld in De 
Rietschoot. Kom langs, schuif aan, het zal u niet te-
genvallen. Zondag 14 en 28 april vanaf 13.30 uur. € 
3,50 incl. koffie/thee/chocolademelk en een bitterbal. 
Gezelligheid is troef met klaverjassen op de woens-
dagmiddag in De Hofstaete. Kom langs en leg een 
kaartje voor € 2,50. Elke woensdag vanaf 13.45 uur.

BIngo!
Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen 
vanaf slechts € 2,50. Om de week organiseert De 
Hofstaete een gezellige bingo. 1 plankje € 2,50, 

2 plankjes € 4,00, 4 plankjes € 8,00. Donderdag-
middag 4 en 18 april van 14.00 – 16.00 uur. 

sPEl- En BorrElmIddag/aVond

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag/avond met 
een borreltje toe? Kom naar De Hofstaete voor een 
potje darten, biljarten, kaarten, sjoelen, rummikub-
ben, etc. Vrijdagmiddag 5 april van 14.00 – 16.30 
uur en vrijdagavond 19 april van 19.30 – 22.00 uur 
(onder voorbehoud ivm Goede Vrijdag).

goudEn Cult’uurtjE

Op donderdag 11 april van 14.00 – 15.30 uur pre-
senteert het Gouden Cult’uurtje een supergezellig 
muziekprogramma met het koor Nieuw Lieder-
lijk. Hun repertoire bestaat uit oude smartlappen 
en Nederlandstalige nummers. Verder worden er 
liedjes gezongen die eigenlijk iedereen kent (en mee 
kan zingen). Een koor met passie dat het publiek 
laat genieten en gezellig laat meezingen.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.

KoEdIjKs Cult’uurtjE

Zondag 14 april een Amsterdamse middag in De 
Rietschoot met de geboren en getogen Amsterdam-
mer Peter Ruzette. Peter komt uit een muzikale fa-
milie en liep altijd al te fluiten en te zingen. Hij is 
de vaste huiszanger van Café De Twee Zwaantjes 
op de Prinsengracht in Amsterdam. Hij zingt Ne-
derlandstalige meezingers, heerlijke Amsterdamse 

smartlappen en zelfs moderne feestnummers schudt 
hij zo uit zijn mouw. Van Johnny Jordaan tot René 
Froger, van Frank Sinatra tot Tom Jones.

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m april 
is er een Koedijks Cult’uurtje waarbij de muzikan-
ten zeer verschillend zijn. Het kan een koor zijn een 
duo of een band, van jazz, country, sing-a-songwri-
ter, Iers, Duitse schlagers, etc. De optredens begin-
nen om 15.00 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur. 
Entree is € 3,00.

EIgEnwIjZE072: Er ZIt EEn luChtjE aan

Improvisatietheater met Mandy in De Rietschoot. 
Tijdens een Eigenwijze theatervoorstelling is alles 
geïmproviseerd en is alles mogelijk. Het publiek 
geeft input voor de verhalen en zo bepaal jij dus 
zelf waar de voorstelling over gaat. Kinderen wor-
den uitgenodigd om mee te spelen in de verhalen 
en mee spelen hoeft natuurlijk niet. Vanaf je stoel 
genieten is net zo leuk! Deze keer met het thema: Er 
zit een vreemd luchtje aan! De lente is begonnen, de 
voorjaarsschoonmaak staat in de agenda, iedereen 
gaat weer meer naar buiten en de zon zien we vaker 
schijnen. 
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Tijd om de spotlight in te stappen en de warmte 
van de zon te voelen! 

Zondag 20 april, 15.00 – 16.00 uur. Kosten € 6. 
Aanmelden via info@eigenwijze072.nl Meer infor-
matie over Mandy: www.eigenwijze072.nl

dIsCo Voor mEnsEn mEt én ZondEr BEPErKIng

Het duurde deze keer iets langer dan jullie van ons 
gewend zijn, maar op zaterdag 20 april gaan we 
weer helemaal los tijdens de disco voor mensen met 
én zonder beperking. De lente komt eraan en we 
hebben een vrolijke Paas Disco op het programma 
staan met DJ Snow & Co!

We zien jullie graag op zaterdag 20 april van 19.00 
– 23.00 uur op onze Paasdisco. 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.

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 drie-
gangenmenu. 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 AlkmaarPas € 1,00 korting.

mBVo - mEEr BEwEgEn Voor oudErEn

Werk rustig in groepsverband aan een betere con-
ditie, meer balans en sterkere spieren in het bo-
ven- en onderlichaam. Tijdens de lessen in wordt 
soms gebruik gemaakt van materialen zoals hoepels, 
stokken en ballen. De oefeningen worden op mu-
ziek uitgevoerd. Het is mogelijk op een stoel mee te 
doen aan de les. Beweging wordt afgewisseld met 
ontspanning. Elke vrijdag in De Hofstaete 9.30 – 
10.15 uur en 10.30 – 11.15 uur.

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.

InlooPsPrEEKuur wonEnPlus

WonenPlus is een vrijwilligersorganisatie op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. De praktische 
dienstverlening en persoonlijke ondersteuning van 
WonenPlus is er voor mensen die vanwege hun leef-
tijd of in lichamelijk, verstandelijk of psychisch op-
zicht, kwetsbaar zijn. Onze vrijwilligers helpen hen 
aanvullend bij de problemen van alledag. 

Wordt het u bijvoorbeeld te zwaar om boodschap-
pen te doen? Een vrijwilliger van WonenPlus kan 
eventueel hulp bieden. Meer weten wat mogelijk is? 
Kom naar het inloopspreekuur op donderdag 11 april 
van 10.00 - 11.30 uur in De Hofstaete. De consulente 
van WonenPlus, Corrinne Sluiters zit voor u klaar.

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 bekijkt Klariet de mogelijkheden om die stappen 
te zetten om verder te kunnen. Elke derde dinsdag 
van de maand in De Rietschoot. Dinsdag 16 april, 
van 10.00 tot 12.00 uur. Meer informatie op www. 
zorgwerktafel.nl.

lEntE
door Yvonne van Hielten

De winter staakt.
De LENTE ontwaakt.
Knoppen ontluiken
En bomen en struiken
Zijn uit hun stilstand geraakt.
Weken lang guur en nat,
Mensen zijn de kou zat.
Sommige dieren worden wakker en openen hun ogen,
Ze mogen
Weer spelen.
Jong grut wordt geboren,
We kunnen weer lammetjes horen.
Onze handen jeuken om weer in de grond te wroeten
En moeten
Zo nodig de tuin weer in.
Spitten, harken en snoeien daar waar ’t kan.
De LENTE! Ik hou er zo van.
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Uit de praktijk van een klassiek homeopaat
ErnstIg gEVal mIgraInE
Door Jeroen van der Kruijf, klassiek homeopaat

De heer M. komt met een bijzonder soort migraine. 
Deze migraine  komt heel plotseling op en veroorzaakt 
een zeer hevige hoofdpijn rechts bij de slaap. Ik vraag 
hem naar de aard van de pijn, hoelang hij er last van 
heeft.

M.  vertelt mij dat hij al jaren last van deze hevige 
hoofdpijn heeft. Hij gebruikt geen medicijnen. Het 
enige wat helpt is pure zuurstof. Thuis heeft hij een 
zuurstoffles voor als de aanval optreedt. Hij heeft zelfs 
in zijn auto een kleinere zuurstoffles voor onderweg. 
Ook vertelt hij dat hij doodstil moet blijven zitten of 
liggen ,want bij elke beweging wordt de pijn erger.

Terwijl hij zijn verhaal vertelt krijgt hij een aanval van 
de migraine en vraagt of ik de zuurstoffles uit zijn auto 
wil halen, tegelijkertijd drukt hij met zijn rechterhand 
hard op de plek waar de hoofdpijn zit. 

Ik vraag hem of dat helpt voor de pijn, hij knikt in-
stemmend.

Wat hij mij vertelde tijdens de anamnese en omdat  het 
verlichten van de pijn door druk hielp moest ik aan 
het homeopathische middel Bryonia alba denken. Ik 
pakte het uit de kast en gaf hem een dosis in de poten-
tie C200 . Vervolgens liep ik naar zijn auto en haalde 
de zuurstoffles. Weer terug in de praktijk zat M. weer 
normaal in zijn stoel en vertelde dat hij de pijn na het 
innemen van het middel langzaam voelde weg trek-
ken. Hij had, vaag op de achtergrond, nog wat pijn. Ik 
gaf hem nog wat extra tabletten Bryonia alba mee en 
vroeg hem mij na een week te bellen over  hoe het met 
hen ging. Na een week is alles prima en jaren lang heeft 
hij geen last meer gehad.

Dit middel (Bryonia Alba ) van de Witte Heggerank 
is echt een fantastisch geneesmiddel als je het goed 
bestudeerd hebt en je begrijpt de mens die dit nodig 
heeft. Dit middel kan mensen van hevige pijnen en 
kwalen verlossen. Volgende keer zal ik een casus bren-
gen over iemand met een zware longontsteking die 
ook met Bryonia alba genas, dan zal ik wat dieper op 
het psychische beeld van dit middel ingaan.

Hij drukt met zijn rechterhand op de plek waar de pijn zit

Witte Heggerank
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Vrijwilligers die de MAX Mobiel willen besturen gezocht 
maX moBIEl In alKmaar-noord

De MAX Mobiel is een elektrisch, tweepersoons voer-
tuig 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 kunnen 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 (vrij-
willige) chauffeur beschikbaar.

• Reserveer een ritje telefonisch aan via: 072 – 562 
45 21. 

• Geef bij het reserveren de volgende informatie 
door:

• Uw gegevens: naam, telefoonnummer, eventueel 
e-mailadres.

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

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

maX moBIEl ZoEKt ChauffEurs 
De Rietschoot is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die graag de ouderen in onze wijk willen rondrijden in 
het MAX Mobiel en ze veilig van A naar B brengen. 

Om het MAX Mobiel te mogen besturen bieden wij 
een gratis cursus aan. Weet u zich op een veilige ma-
nier door het verkeer heen te verplaatsen en bent u een 
paar uurtjes in de week overdag beschikbaar dan zijn 
wij op zoek naar u! Zou u het leuk vinden om de ou-
deren in onze elektrische MAX Mobiel rond te rijden, 
twijfel dan niet en geef u op via scw@rietschoot.nl

BuurtVollEyBaltoErnooI

Door drukke agenda’s van de organisatoren kan het vijfde buurtvolleybaltoernooi 
dit jaar helaas niet doorgaan. Dat is best jammer want het volleybaltoernooi is de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot een vast, goed bezocht en sfeervol evenement in Koe-
dijk. Het zou door kunnen gaan als anderen het stokje willen overnemen. Er is een 
kant en klaar draaiboek beschikbaar. Het organiseren wordt, met dat draaiboek in 
de hand, een stuk eenvoudiger.  De datum 6 juli is al gereserveerd bij de Rietschoot. 
Mocht het je wat lijken, aarzel niet en bel met Viola Kok 0681333830

Bouwjaar juli 2017
7.643 km met NAP
5 deurs
Meest luxe uitvoe-
ring met o.a. 
Climate + Cruise 
Control
Elektr. pakket
Lichtmetalen 
velgen
Hill-Holdfunctie
Stoelverwarming
Parkeerhulp

Auto van de maand:  VW Up! 1.0 High Up executive    

Autobedrijf De Hertog, De Hertog 5, 
1831 EK , Koedijk tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl
info@autohertog.nl

    

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

APK HET HELE JAAR DOOR € 15,-*
*voor benzine auto’s

Op zoek naar een goede, gebruikte auto?  Kom bij ons langs voor een proefrit. Onze ruime 
selectie gebruikte auto’s biedt u auto’s vanaf slechts € 500,-

Autobedrijf De Hertog heeft een ruime selectie occasions klaar staan. 

€ 12.950,-
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Traditioneel worden door kinderen op Palmpasen Palmpaasjes gedragen
dE goEdE wEEK Voor PasEn

Door Hans Faddegon

Op 14 april is het weer Palmpasen en op 21 april Pasen. De week ertussen wordt de Goede Week genoemd. 
Vrijwel alle namen, die uit de godsdienstige tradities voortkomen, vormen een symbolisch beeld van het 
leven en het uiteindelijke levensdoel. 

lEVEnsstruCtuur

De zevendaagse week vormt traditioneel een beeld van 
de levensstructuur. De eerste zes dagen als scheppings-
beeld van datgene wat het aardse bestaan mogelijk 
maakt. De zevende dag als beeld van het heden. Pasen 
als extra achtste dag, verwijst naar Acht slaan op het 
levensdoel: het Goede. 

BEwustwordIng

Het uiteindelijke levensdoel is de Opstanding, als 
beeld van de terugkeer naar de hemel na afloop van 
de levensreis. Het Paasfeest is het feest van bewustwor-
ding van het toekomstige levensdoel: de Opstanding. 

De Bijbel beschrijft het leven van Jezus Christus. Zijn 
opstanding, terugkeer naar het Hemelse Thuis, is als 
voorbeeld voor ieder aards mens. 

symBool Van hEt KruIs

De kruisiging van Jezus symboliseert het algemene 
menselijk vertrek na afloop van de tijdelijke aardse le-
vensreis. Het kruis vormt met de horizontale balk het 
beeld van het bestaan op aarde. De verticale balk de te-
rugkeer naar de hemel. In het symbolische kruisbeeld 
zijn de handen en voeten van Jezus vastgenageld. Dat 
is een aanwijzing, dat het aardse handelen en bewegen 
begrensd is. 

Wie hierover nadenkt, kan tot het besef komen dat 
het leven vanuit de hemel begeleid wordt. De originele 
naam Jezus komt van Jehoshoea, vrij vertaald “God 
ons leven begeleidt”.

Het woord Christus betekent gezalfd. Water is het 
symbool van de aardse levenstijd. Olie is het symbool 
van de hemelse tijd

jEruZalEm

De bron van deze acht dagen (denk daarbij aan de be-
grippen acht slaan op, hoogachten of verachten), be-
gint op Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, de 
dag waarop Jezus naar Jeruzalem ging. 

Het Bijbelse woord Jeruzalem betekent “bewust zijn 
van het levensdoel”. Zo vormt de symbolische binnen-
komst van Jezus in Jeruzalem het fundament van het 
doel van de levensweg, die door de Goede Week wordt 
uitgebeeld. In dat Bijbelverhaal roepen de mensen 
daarom Hosanna. Dat woord betekent: Help ons! Zo 
wordt Jezus door de bewuste mens ontvangen. Daar-
om wordt Jezus ook de Zoon van God genoemd. Het 
Bijbelse woord Zoon betekent “opbouw, vormgeving 
en  begeleiding van het leven van de mens”, zoals God 
dat wenst. 

PalmPaasjEs

Traditioneel worden door de kinderen op Palmpasen 
Palmpaasjes gedragen. Die hebben de vorm van het 
kruis waarvan de betekenis nu duidelijk is. Aan de bo-
venkant is het beeld van een haantje geplaatst. De haan 
wordt in de Bijbel beschreven als beeld van het men-
selijke rondkijken, onderzoeken van het leven en het 
ontvangen van het liefdevolle leven.  Ook zijn er op het 
Palmpaasje eieren en vruchtjes aanwezig. Die vormen 
de beelden van de levensbron en de levensvrucht. 

goEdE VrIjdag

Goede Vrijdag, de zesde dag, is het beeld van de sym-
bolische structuur van het leven. Daarom is dat de 
dag van de kruisiging, het levenseinde. Samen met 
Palmzondag, de eerste dag, wordt zo een beeld van de 
schepping van de levensweg getoond. Na de zesde dag 
volgt de zevende dag: beeld van het actuele heden. In 
de oorspronkelijke Bijbelse taal heet deze zevende dag: 
Sabbat. 

stIllE ZatErdag

De naam Sabbat betekent: ”het door de hemel bege-
leide leven tot en met het levenseinde”. Zo is ook dui-
delijk waarom de zevende dag ook de Stille Zaterdag 
wordt genoemd. Symbolisch kan de mens stil luisteren 
naar de hemelse boodschap over het levensdoel. Stil als 
beeld van ontvangen tegenover druk bezig zijn.

PasEn

Tenslotte de achtste dag: de opstanding, Pasen. Deze 
levensbeschrijving die bij het Paasfeest hoort, is bijzon-
der. Het schenkt een heerlijk doel aan het leven. In 
de Oost-Europese religieuze cultuur wordt Pasen nog 
steeds als het belangrijkste feest beleeft. Wij weten na-
tuurlijk dat alle religieuze feestdagen een belangrijke 
speciale betekenis aankondigen over het menselijke 
levensdoel.

Cultuur

Jehoshoea, vrij vertaald “God ons leven begeleidt

Jesus rijdt Jeruzalem binnen
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Nieuwe aanwinst in Koedijker museum
dE CarBIdlantaarn nadEr BElICht

Tekst en foto’s Jacob de Maijer

In de vorige Coedijcker Ban met de titel “fiets accessoires uit het verleden” schreef ik dat we geen complete 
carbidlantaarn in het museum hadden. Dat klopt nu niet meer, want de vrijdag ochtend na de bezorging 
van ons blad kwam John Balder met een tasje op de museumzolder, hij zei, “ik heb hier waar jij naar zoek”. 
Nieuwsgierig geworden toonde hij ons dit prachtige exemplaar een carbidlantaarn. Hij zei, het mooie is 
dat we weten van wie hij is geweest, namelijk van de overgrootvader van mijn vrouw Reina.

Voor zover u het niet weet, of wist Reina is de dochter 
van Jaap Bekker en Neeltje Schaak, de dochter van Rein 
Schaak en Elisabeth Langedijk. En nu komt de over-
grootvader van Reina in beeld, de vader van Lies Lan-
gedijk was Simon Langedijk. Deze Simon geboren in 
1875 geboorteplaats Anna Paulowna was getrouwd met 
Neeltje Slot. Simon overleed in 1960 te Koedijk. Dit was 
dan even de genealogie.

EffE ZoEKE.
Wel na ontvangst van de carbid lantaarn verteld hij dat 
ze ook nog oude foto’s hadden waar Simon opstaat, 
maar zei hij, “dan moeten we effe zoeke hoor”. Een 
ruim uur later kwam John terug met een paar foto’s 
van Simon Langedijk en laat die Simon daar nou als 
jongeman afgebeeld zijn met zijn fiets aan de hand, 
met aan de fiets onze carbidlantaarn. 

CarBId

Carbid is een verbinding van Calcium en Koolstof, 
CaC2, de officiële naam is Calciumcarbid. Calcium-
carbid ontleed door toevoeging van water tot Ethyl en 
gebluste kalk. Ethyl kennen we onder de naam acety-
leen, een zeer brandbaar en ook zeer explosief gas. Met 
zeer explosief bedoel ik, dat het zowel bij aanraking 
van weinig zuurstof , lees lucht, al explosief is, maar 
ook bij zeer kleine hoeveelheden in lucht ook explosief 
is. In de techniek wordt dit nog steeds veel gebruikt 
om mee te lassen en voor snijbranden bij toevoeging 
van zuurstof.

wErKIng Van dE CarBIdlantaarn.
Onder in de lantaarn zit een reservoir met daarin 
een geperforeerd buisje. In dit buisje werden Carbid 
korrels gedaan. Aan de lantaarn is een watertankje ge-
monteerd waaruit met nauwkeurige afstelling water op 
de carbid druppelt. Het acetyleengas  kwam door een 
goede afdichting van het reservoir onder druk te staan 
en werd door een buisje naar een brandertje dat in het 
lampgedeelte werd geleid. Het gas werd aangestoken 
en gaf een helder witte vlam. Achter in het koplamp 
deel zit een reflector zoals we die nu nog kennen in 
onze koplampen. Zo gaf deze carbidlantaarn een hel-
der wit licht af.

sChoongEmaaKt.
U zult uit het voor gaand begrijpen dat onze carbid-
lantaarn oud is wij denken van iets vóór 1900. Hij is 
gedurende jaren goed bewaard gebleven maar heeft 
waarschijnlijk de langste tijd in schuren gelegen.  Dat 
gaf ons aanleiding om onze restauratie commissie er 
even naar te laten kijken. Martin van Wissen heeft 
hem schoon gemaakt en zoals u ziet op de foto is hij er 
blinkend uit gekomen. 

Of hij nog werkt? Dat weten we niet en dat lijkt ook 
niet mogelijk gezien de kleine beschadigingen van af-
dichtingen. Bovendien lijkt dat gezien de explosiviteit 
van acetyleen levensgevaarlijk.

sPIttEn In EEn VEr VErlEdEn
Op maandag 15 april 2019 geeft Joop Stolk Een lezing 
over (plaats)namen in Noord-Holland en een kijkje in 
onze vroege bewoningsgeschiedenis. Aanvang 20.00 uur in 
de Molenschuur bij molen ‘De Gouden Engel Kanaaldijk 
235-236 te Koedijk

Over plaatsnamen is al veel geschreven. Valt er over onze 
plaatsnamen nog iets nieuws te vertellen? Neem namen 
als Alkmaar en Bergen, toch niet de meest ingewikkelde 
namen. Bij Alkmaar is ‘maar ’niet zo’n probleem maar 
wat betekent Alk, om maar te zwijgen over de beteke-
nis van diverse straatnamen in Alkmaar zoals Payglop, 
Ropjeskuil en Varnebroek. Elk toponiem – ook die 
van Koedijk- kent zo zijn eigen bijzonderheden waar-
om mensen juist op die plek hun domicilie (al dan niet 

vrijwillig) hebben gekozen. Niet alleen landschappelijke 
omstandigheden speelden een rol bij het bepalen van de 
naam, ook het geloof deed daarbij flink zijn best, zoals 
bijvootbeeld bij namen als Egmond, Heiloo en Laren. 
Dat geloof een belangrijke rol heeft gespeeld in onze be-
woningshistorie is een uitgemaakte zaak.

De zaal is open om 19.30. We verwachten veel be-
zoekers voor deze lezing en daarom is vooraanmel-
ding verplicht. U kunt een plaats reserveren bij: 
Ruud Schouten, telefoon: 072-5612877 (na 19.00 uur). 
Of per e-mail naar : hvkevenementen@gmail.com. De 
lezing is voor iedereen toegankelijk maar leden van de 
vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de be-
schikbare plaatsen. Toegang is gratis.

Historische Vereniging

Simon Langedijk



38 39

Rubya Heijn vertelt over de laagdrempelige hulp van Mee & de Wering

soCIaal jurIdIsChE dIEnstVErlEnIng

Door Hans Petit

Het kan iedereen overkomen, je belandt in een situatie waarin je hulp van een deskundige nodig hebt. Dat 
geldt vaak voor vraagstukken op juridisch gebied. Het inschakelen van een commercieel juridisch dienst-
verlener is meestal kostbaar en niet meteen nodig. Rubya Heijn werkt als sociaal-juridisch dienstverlener 
bij Mee & de Wering. In dit artikel vertelt ze over haar werk.

Waarvoor kunnen mensen bij een sociaal juridisch dienst-
verlener terecht?
“Mensen kunnen bij de sociaal juridisch dienstverle-
ners langskomen met vragen op juridisch gebied. Dat 
kan over allerlei onderwerpen gaan. Heel vaak zijn 
het vragen die betrekking hebben op belastingzaken 
zoals toeslagen en terugvorderingen waardoor men 
financiële problemen krijgt. Het is voor de meeste 
mensen zeer ingewikkeld om de weg te vinden in de 

complexe wereld van de belastingdienst. Daar kunnen 
we ondersteuning bieden. Ook op het gebied van so-
ciale zekerheid kunnen we helpen. Denk daarbij aan 
uitkeringen, sociale voorzieningen zoals de bijzonde-
re bijstand, vragen op het gebied van de Wmo of de 
studiefinanciering. Maar we kunnen ook helpen als 
er vragen zijn over een voorgenomen scheiding: hoe 
moet ik beginnen, waar moet ik op letten, moet ik 
naar een advocaat?”

Wat is het verschil met de sociaal raadslieden?
“Daar is geen verschil tussen. Voor de fusie tussen Mee 
en De Wering werkte ik voor de Wering. Daar was de 
functiebenaming sociaal raadslieden. Na de fusie is de 
functie sociaal juridisch dienstverlener gaan heten.” 

Vroeger had je de rechtswinkels/bureau voor rechtshulp. Is 
dat vergelijkbaar met jullie werk?
“Het Bureau voor Rechtshulp van toen heet nu ‘Ju-
ridisch Loket’ Daar kun je terecht voor specifiek ju-
ridische vragen, al dan niet in aanloop naar een ge-
rechtelijke procedure. Bij ons ligt het accent meer op 
sociaal juridische dienstverlening. Wij maken snel de 
koppeling naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of 
de ouderenadviseur. We betrekken, zo nodig, andere 
hulpverleners bij de vraag van de cliënt. Hij hoeft daar-
door niet van loket naar loket. We zoeken de juiste 
hulp voor de cliënt.”

In het verleden waren er inloopspreekuren. Dat is niet 
meer zo, klopt dat?
“Ja dat klopt. We wilden de cliëntenstroom wat beter   
reguleren. Dat is ook in het belang van de hulpvragers. 
Bij inloopspreekuren moesten mensen vaak heel lang 
wachten voordat ze aan de beurt waren. Als er iemand 
van ons ziek is dan staan mensen voor niets voor de 
deur. Dat vonden we niet meer van deze tijd en niet 
klantvriendelijk. Daarom werken we nu op iedere lo-
catie met spreekuren op afspraak.”

Hoe maak je een afspraak?
“Mensen kunnen zich melden bij de frontoffice van 
Mee & De Wering voor een afspraak (088-0075000). 
Dat kan elke werkdag van 9-12 uur. Dan wordt er een 
afspraak ingepland op een van de locaties. In Alkmaar 
is dat op de Muiderwaard, in Mare Nostrum, Wijk-
centrum Overdie en in Wijkcentrum De Oever.” Veel 
cliënten weten ons te vinden via internet maar ook de 
gemeente, Halte Werk, huisartsen en het Juridisch Lo-
ket verwijzen vaak naar ons.”

Heeeft de digitalisering invloed op de hulpvragen?
“De samenleving is best complex geworden. Dat komt 
voor een groot deel door digitalisering. Er wordt van 
iedereen maar verwacht dat men heel kundig is met 
computers en internet, terwijl het voor veel mensen al 
ingewikkeld is om een DigiD code aan te vragen. Laat 

staan om toeslagen aan te vragen of je belastingaangif-
te in te vullen. De digitalisering zorgt - bijvoorbeeld 
bij veel ouderen - voor een drempel waardoor het zelf 
regelen van bepaalde zaken vaak moeilijk is geworden. 
Uitgangspunt voor ons is het bevorderen van zelfred-
zaamheid bij cliënten. Wij geven ze handvatten mee 
om zelf hun problemen op te lossen, en houden daar-
bij rekening met de individuele mogelijkheden van 
mensen.”

Zijn er kosten verbonden aan de hulp?
“Nee, onze ondersteuning is gratis. Onder andere de 
gemeente Alkmaar subsidieert onze organisatie. Onze 
hulp is ook onafhankelijk.”

Als mensen geconfronteerd worden met financiële proble-
men, kunnen ze dan bij Mee & De Wering terecht voor-
dat het uit de hand is gelopen?
“Jazeker, dat is onze meerwaarde, omdat wij vooral in 
dat preventieve stuk zitten. Kunnen mensen nog een 
toeslag, voorziening of uitkering aanvragen om het 
inkomen op te vijzelen zodat ze niet in de financiële 
problemen komen? Want als je al schulden hebt, dan 
ben je eigenlijk al te laat. Preventie van armoede en 
schulden is een van onze kerntaken.”

Als iemand een probleem heeft met een instantie, vervul-
len jullie dan de rol van advocaat? 
“Als er over een kwestie een brief geschreven moet wor-
den, dan kunnen we daar ondersteuning bij bieden, 
maar het kan ook zijn dat wij vaststellen dat het beter 
is om direct een advocaat in te schakelen. In dat geval 
verwijzen wij naar het Juridisch Loket of de advoca-
tuur. We hebben een brede juridische kennis, maar we 
zijn geen advocaten.”

Heb je een advies voor onze lezers?
Als je vragen hebt op juridisch vlak, wacht dan niet te 
lang en maak een afspraak met Mee & de Wering. Het 
gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Hoe eerder je 
een probleem aanpakt, hoe sneller er aan een oplossing 
gewerkt kan worden.” 

Voor hulp op sociaal-juridisch gebied kun je terecht bij Mee en De Wering
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Koedijk zou onder één gemeente moeten vallen

jaKE jaCoBs
Tekst en foto’s Marijke de Jong

Jake Jacobs (23) geboren te Alkmaar, opgegroeid in Koedijk, is 3e jaars (bachelor) student geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Zijn interesse ligt bij de Nederlandse geschiedenis in de 18e 
eeuw. Na de bachelor volgt Jake een tweejarige research master en wil hij een aantal maanden in Duitsland 
studeren. Verder is hij vrijwilliger bij JOL Koedijk en helpt jaarlijks een week lang mee aan het timmer-
dorp op de Achtergraft. Jake woont samen met zijn ouders en jongere broer Jesse aan de Kanaaldijk.

dE BoodsChaPPEn

“Iedere zaterdag ga ik samen met Jesse de wekelijkse 
boodschappen doen bij de Jumbo. We scannen zelf en 
hebben een lijst op volgorde van de winkel. Binnen 
drie kwartier staan we weer buiten behalve als Jesse 
weer allerlei bekenden tegenkomt. Dan moet ik steeds 
zeggen: loop nou door, je verliest tijd! Daarna effen 
vissie bij de visboer. Kortom, het is altijd een gezellig 
ritueel.”

dIErEn In KoEdIjK

“We hadden altijd een mopshondje Igor, hij is in 2017 
overleden. We waren er allemaal ziek van. Van het 
voorjaar nemen we weer een nieuwe. Uit Duitsland.” 

mIjn KaPPEr

“Ik ben in geen vijf jaar bij de kapper geweest. Ik heb 
geen wilde haardos en daarom doe ik het zelf met de 
tondeuse. Ik vraag wel altijd even aan pa of ma te con-
troleren of ik geen stukjes ben vergeten.“

mIjn lagErE sChool

“De Zandloper, hier op het dorp. Ik kan me juf Mar-
garet nog goed herinneren. Zij kon heel boeiend ver-
tellen over het verleden en heeft de grote passie voor 
geschiedenis bij mij aangewakkerd.” 

thEatEr

“Ik heb een aantal jaren meegedaan met toneelvereni-
ging De Roos in de Rietschoot. Ik had meestal een 
bijrol als infantiel, sluw of kwaadaardig typetje.”   

faVorIEtE rEstaurant

“Chic dineren bij Bobby Snacks met een lekkere kalfs-
kroket of een vette Mexicano met pindasaus, ook wel 
rupsband in de blubber genoemd.”

laatstE KEEr hEt dorP uIt

“Afgelopen zomer heb ik in tien dagen met zeven vrien-
den een roadtrip gedaan. We hadden een busje gehuurd 
en zijn in België, Duitsland, de Provence in Frankrijk en 
Noord-Italië geweest. Op een gegeven moment vond ik 
het blijkbaar een goed idee om de sleutel in de auto te 

laten zitten en de deur dicht te klappen. Toen moesten 
we een lokale autoboer uit het café trekken en die heeft 
met een speciale tang het raam open gekregen. Hij wilde 
wel effen 100 zwarte euro’s vangen.” 

dIt Kan VEEl BEtEr

“Dat Koedijk onder één gemeente gaat vallen, óf Alk-
maar óf Langedijk. Dan heb je ook niet meer van die 
situaties dat er bijv. in Koedijk/Alkmaar wél en in Koe-
dijk/Langedijk géén drempels zijn aan de Kanaaldijk.” 

mIjn faVorIEtE KlEdIngwInKEl

“De We Man, daar koop ik in principe alles. Behalve 
mijn schoenen en ondergoed. Ze hebben mooie over-
hemden, enerzijds leuk gekleurd en stijlvol en ander-
zijds niet te opvallend maar normaal en degelijk.”

Brug

“De Rekervlotbrug, ook wel de ‘niet-zo-vlot-brug’ ge-
noemd. Omdat deze brug ondanks het gebruikelijke 
gezeik toch wel handig is. Binnen het kwartier ben ik 
in Bergen.” 

rIjP Voor dE slooP

“Het speeltuintje naast de schuur van Lammerschaag. 
Je moet kinderen de kans geven om in de natuur te 
spelen, hutten te bouwen, over slootjes te springen 
en er in te vallen. Vlotten bouwen, spoorzoeken, een 
kampvuurtje maken, dat behoort allemaal tot de ver-
leden tijd. Al die natuurlijke buitenactiviteiten onder-
graaf je door het plaatsen van speeltoestellen.”

mIjn hoBBy’s
“Ik houd erg van films kijken. Horror, thrillers, crimi’s 
zijn mijn genres. Verder lees ik graag historische wer-
ken en academische stukken. Ook in mijn vrije tijd. 
Daarnaast heb ik een hele diverse vriendenclub waar ik 
graag mee afspreek. Om samen eten te maken of elders 
een hapje te doen, een biertje drinken maar vooral om 
bij te praten.”

uItgaan

“Wat de vriendenclub wil: poolen, naar de film, hap-
je eten, biertje drinken, etc. We gaan dan afwisselend  
naar Alkmaar, Amsterdam, Bergen, Warmenhuizen. 
Het is altijd erg gezellig want het is een leuke groep 
mensen.”

mIjn Buurt

“Ons landje op de Achtergraft. Rond de maand juni 
houden we daar een meerdaags kamp. We zetten een 
grote legertent op met pallets erin waar we op slapen. 
We krijgen stroom van de buren rondom, dat is altijd 
heel erg fijn.”  

wIl altIjd nog….?
“Over een aantal jaren een boek publiceren of popu-
lair, wetenschappelijke artikelen schrijven, iets derge-
lijks.”

Rijp voor de sloop

Kinderen moet over slootjes kunnen springen

Chic dineren bij Bobby Snacks met een lekkere kalfskroket
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Dè basis voor een heerlijke soep 

rundErBouIllon

Recept en foto’s  Marcel Rasch

Ik ben momenteel aan boord van ons schip aan 
het werk en kom regelmatig in onze galley (keu-
ken). Wat opvalt is dat er altijd een grote pan met 
bouillon staat te trekken. Waar kom je dat nu nog 
tegen? Een grote pan urenlang sudderend op het 
vuur die de heerlijkste geuren verspreidt. Niemand 
neemt daar tegenwoordig nog de tijd voor. En wat 
moeten we met al die  bouillon? De bouillon die je 
niet meteen gebruikt vries je in in porties van een 
kwart liter zodat je naar believen saus of soep kan 
maken. Dit recept gaat over runderbouillon. Een 
saus of soep kan redelijk zijn, goed of overheerlijk. 
Met een bouillonblokje zul je niet gauw een over-
heerlijke soep of saus maken. Dat hoeft ook niet 
altijd. Voor een kerriesausje over de bloemkool is 
een blokje geen schande. Maar overheerlijk wordt 
het niet. Daar heb je een goede bouillon of fond 
(ingekookte bouillon) voor nodig.

BErEIdIng

Was alle groenten en snijd ze in stukken. Breng het vlees 
en de botten met het koude water aan de kook. Schuim 
daarna goed af. 

Doe dan de groenten en de kruiden erbij. Doe de deksel 
op de pan en laat de bouillon vier uur op laag vuur sud-
deren. De bouillon hoeft niet te koken. Zeef de bouil-
lon als hij voldoende is getrokken. Neem twee in elkaar 
passende zeven met een theedoek ertussen. Giet de in-
houd van de pan hierdoor in een andere pan. De grove 
bestanddelen blijven in de bovenste zeef, de fijnere in 
het doek. Kook de bouillon nu in tot 2 liter en laat 
daarna snel afkoelen. Gebruik hem meteen en vries 
wat je niet gebruikt in. Doe geen zout in de bouillon, 
doe dat naar smaak als de soep of saus klaar is.

BEnodIgdhEdEn (2 lItEr)
1 kilogram runderbotten, 500 gram soepvlees, prei, 
2 winterwortels, 1 ui met schil, 500 gram tomaten, 10 
takjes bladselderij, 1 tak lavas (maggiplant), 3 laurier-
bladeren, 1 takje tijm, enkele stukjes foelie, versgema-
len zwarte peper, 2 liter koud water

tIPs

Het vlees uit de bovenste zeef is erg lekker, daar kun 
je nog andere gerechten mee bereiden. Je kunt er bij-
voorbeeld ragout van maken en de poes zal het onge-
twijfeld ook heel erg lekker vinden. Als je de bouillon 
verder inkookt (driekwart) dan heb je fond. Dat is een 
prima basis voor saus. Vries fond in kleine porties in 
bijv. in ijsblokjeshouders. Het is zo geconcentreerd dat 
je weinig nodig hebt. Succes!

 
 
 
 
 

maandag 1 april: 
Opening Speeltuin!  Gratis entree, gratis limonade met wat lekkers  

en ophalen sleutelhangers voor het nieuwe seizoen! 
Wij zijn geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 

 
zondag 21 april 1e paasdag: 

Paaseieren zoeken!  
Van 10.00 tot 12.00 uur 

Met weer een spectaculaire extra ronde voor de ouders en/of 
verzorgers! Win een partijtje voor 5 kids of een lidmaatschap voor het hele 

seizoen! Gratis entree en deelname voor ouders en kids. 
 

inschrijving kampeerweekend: 
Maandag 6 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de speeltuin. 

(let op! Alleen voor leden en vol=vol) 
 

kampeerweekend: 
18 en 19 mei 

Dat wordt weer een leuk weekend!! 
 

eindfeest: 
Zondag 6 Oktober 

Nog één dagje spelen voordat de speeltuin weer op slot gaat. 
Ook willen wij op deze middag alle vrijwilligers bedanken! 

 
                
               Wisten jullie dat je ook een partijtje bij ons kan vieren?  

Kijk op de website voor meer info! 
En volg ons op Facebook! 

         Speeltuin de Jeugdhoek  
Schoolstaat 12 A   Koedijk 

072-5629662 
www.speeltuindejeugdhoek.nl 

Koken

In de galley staat altijd een grote pan bouillon te trekken
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VErVoEr PEr trEKsChuIt In 1902
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Koedijk noord anno 1902. De locatie is ter hoogte van waar nu WIKO staalbouw is. In het kanaal ligt een 
trekschuit. De schuit werd voortgetrokken door het paard dat er naast staat. Het jaagpad, het pad waarover het 
paard liep, is duidelijk te zien. Een trekschuit vervoerde mensen en goederen, een beurtdienst. Als er genoeg 
wind stond werd er gezeild, de mast staat fier overeind, maar deze vaart richting Alkmaar en dan heb je meestal 
tegenwind. Op de dijk grazen schapen en geiten. Het huisje links is een onderdeel van “De Hasselaar steeg”,  een 
gebouw waar meerdere gezinnen in woonden. Daarnaast staan de drie stolpen van de families Blom, Spaan en 
Lammerschaag die in 1943 verbrand zijn. Wie de personen zijn op deze foto is niet bekend, het kan zijn dat er 
kinderen van Jan Oosterman op staan, die was toen beurtschipper en woonde in de stolp waar nu Kanaaldijk 28 
is, een braak liggend stuk.

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

Ontwikkeling kind centraal

Een goede start voor kinderen is belangrijk. Voor het kind en voor de maatschappij.
Kinderopvang speelt daarbij een belangrijke rol. Rollebol kindercentra heeft doel -
gerichte voorzieningen, die de ontwikkeling van kinderen stimuleren, waardoor ze een
kansrijke start krijgen. Onze voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang
zorgen ervoor dat kinderen succesvol worden op school, op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving.

Wij zien kinderopvang niet alleen als een arbeidsmarktinstrument. Natuurlijk 
is het belangrijk dat het werkende ouders mogelijk wordt gemaakt om hun 
kinderen verantwoorde en veilige opvang te bieden. Maar Rollebol kindercentra
ziet kinderopvang vooral als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 
het kind. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind tijdens de opvang
draagt bij aan de ontwikkeling van het kind tijdens school en studie. 
In 2019 gelden gewijzigde kwaliteitseisen, die gericht zijn op het stimuleren 
van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als 
de ontwikkeling niet optimaal is. Rollebol kindercentra is er klaar voor!

Kinderen succesvol van
start met kinderopvang

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
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Ik kwam een keer bij de open dag bij Artiance en daar 
zag ik een plaatje van een Hoorn en vroeg aan mijn 
opa wat dat gekke instrument was. Daarna probeerde 
ik het instrument en sindsdien speel ik hoorn.

Eerst zat ik met Gunnar en een andere jongen in een 
speelleerklas bij Artiance maar toen ging dat niet meer 
door en had ik alleen les. Maar ik wilde ook samenspe-
len, ik kende Simon van de speelleerklas en daardoor 
kwam ik bij Aurora.

 Ik vind de klank van de Hoorn heel mooi, ik word er 
heel kalm en rustig van. Ik vond de embouchure heel 
moeilijk, dat is nu iets beter geworden maar ik heb er 
soms nog moeite mee.

 Wat ik het leukste vind van Aurora is de sfeer, het is 
altijd heel gezellig en iedereen kent elkaar. Zodra je de 
Rietschoot binnenloopt hangt er een gezellige sfeer. Ik  
ben ook zeer tevreden over Aurora, mede door de mu-
ziek die we spelen.  Ik vind het leuk om alles te spelen, 
maakt niet uit wat voor soort muziek.

Ik heb meestal genoeg tijd maar vaak als ik thuis ben 
vergeet ik te oefenen, meestal oefen ik in het weekein-
de en op maandag want dan heb ik het niet druk. Het 
leukste van het spelen in een orkest is dat je samen 
muziek kan maken, het voelt heel goed wanneer je met 
zijn allen een stuk lang instudeert en het dan vlekke-
loos samen speelt.

The Mall, het jongerencentrum in Koedijk, is geopend 
voor de leeftijd 9-18 jaar op verschillende dagdelen in 
de week. 

dInsdag

Op dinsdagmiddag vanaf 14:30 voor alleen de meiden 
dan gaan we knutselen, chillen, kletsen en/of spelletjes 
doen met elkaar. Maar we hebben ook om de week 
een thema zoals gezond eten, uiterlijke verzorging, zelf 
verdediging, verliefd zijn, enzovoort. 

dondErdag

Op donderdagmiddag zijn we geopend vanaf 15:00 
voor alle leeftijden en geslachten. Je kan dan bij ons 
gamen tegen je vrienden. Maar ook lekker compute-
ren. Of een potje tafeltennissen! Af en toe hebben we 
ook een workshop op donderdag. 

VrIjdag

Op vrijdagmiddag is er zaalvoetbal vanaf 15:30 voor de 
leeftijd 11 jaar en in de avond zijn we geopend voor de 
leeftijd 11+ vanaf 19:30. 

Wij ontmoeten je graag op deze dagdelen! Om te ho-
ren hoe het met je gaat of om samen een spelletje te 
doen. Kom je vaker? Dan zul je zien dat we nog veel 
meer activiteiten organiseren zoals kamp, excursies en 
thema activiteiten.Op 5 april vanaf 19:30 is er infoavond 
over sexting in Mare Nostrum 

Contact: The Mall Saskerstraat 22, 1831CR Koedijk  
De Rietschoot. Maritha.beudeker@yfc.nl / 0628057360 Fa-
cebook: Youth for Christ The Mall Alkmaar

Kleurplaat

Hebben veel mensen 
in dit jaargetijde

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Mag je in steeds meer gemeentes in Nederland 
niet meer oplaten.

2. Heb je nodig bij het eten van een zachtgekookt 
eitje.

3. Een heel nare droom noem je zo.
4. Hier was je je mee.
5. Knabbel en Babbel uit de Donald Duck zijn ...
6. Heel klein sprookjesfiguur
7. Inwoner van Roemenië
8. Plotseling
9. Ander woord voor precies
10. Hier zit je op maar je kunt er ook geldzaken 

doen.
11. Meisjesnaam, ook de naam van een boom.
12. Opbergruimte
13. 19e letter van het alfabet

E. Sifet
Marken

Als je de letters van het visitekaartje dat hiernaast 
staat door elkaar haalt en ze in de goede volgorde 
plaatst zie je welk beroep de mijnheer heeft. Succes 
met het puzzelen!

Jeugdpagina

Joris Galante  Ik vind het leuk om alles te spelen ... 
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ontmoEtIngEn

Tekst en foto’s Cees van Egmond

Ineens zag ik hem zitten ‘aan de overkant’. De tunnel voorbij de Rekervlotbrug door en aan het eind van het 
fietspad rechtsaf. Langs de berm van de Baakmeerdijk. Zonder te bewegen kijkt hij aandachtig. Een kater met 
een geschiedenis, dat is hem aan te zien. Oud, gehavend door vechtpartijen met de concurrentie, maar nu wat 
bedaard en op zijn hoede  scharrelt hij z’n kostje bij elkaar. Brokjes thuis, een muis in de berm om daarna in het 
hooi een tukkie te doen. Nee, dit exemplaar was en is geen je-weet-wel-kater of theemuts uit een stripverhaal. En 
even verderop nog een tafereeltje. Mens en dier. De pony wil wat eten en daar is alle begrip voor. Ik fiets door en 
draai na Zanegeest de Schapenlaan op.

oPlossIngEn
(1) Luchtballonnen, (2) Eierlepeltje, (3) Nachtmerrie, 
(4) Toiletzeep, (5)Eekhoorns, (6) Kabouter, (7) Roe-
meen, (8) Ineens, (9) Exact, (10) Bank, (11) Els, (12)  La, 
(13 19e letter van het alfabet. Oplossing van boven naar 
beneden: Lentekriebels / Visitekaartje: Fietsenmaker

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

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 103 380 21 (ma – vrij)
Voor een heerlijke vakantie: Te huur 6 persoons 
appartement in Lloret de Mar Spanje. Drie slaap-
kamers, 2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter van 
het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi. 
Voor meer informatie telnr. 06-10967095.
GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 
Voor een professionele voetverzorging kunt u  
op afspraak terecht bij “Voet-Fit”, de Houtbos 16, 
tel.072-7850177.

Colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot. 

Redactie Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit,  
Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, 
Anneke Wessemius (info@coedijckerban.nl). Eind-
redactie: Hans Petit en Hans Emmerik (redactie@
coedijckerban.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. 
Op de website coedijckerban.nl vindt u de inlever-
data kopij.

Yvonne van Hielten stuurde de 
foto hiernaast in. Geïnspireerd 
door de rubriek van Cees van 
Egmond ‘Ommetje’ in maart 
die ging over ‘Onze Achtertuin’ 
maakte Yvonne deze prachtige 
foto. Ook een mooie foto gemaakt? 
Stuur hem naar de Cb. Het is wel 
belangrijk dat de foto voldoende 
groot is. De redactie besluit of een 
ingezonden foto wordt gepubliceerd. 
Daarover wordt niet gecorrespon-
deerd!



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Uw verzekeringen 
om de hoek geregeld?

Dat kan bij ons!


