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Beste lezer,

Jacob de Maijer, onze onvolprezen columnist van de His-
torische Vereniging, maakte me een tijdje geleden attent 
op de Facebook-pagina ‘Je bent Koedijker als ���’ Ik ben 
niet echt een fanatieke Facebookgebruiker maar ik ben 
op advies van Jacob toch lid geworden van die groep� Eer-
lijk gezegd ben ik wel een beetje jaloers geworden op de 
informatie die ik zo nu en dan voorbij zie komen� Veel 
ervan zou niet misstaan in ‘onze’ Coedijcker Ban�

Zo zag ik bijvoorbeeld berichtjes én foto’s van en over 
onze wereldberoemde getalenteerde handbalster Nycke 
Groot� Wat zou het prachtig zijn als de CB daar ook 
gebruik van zou kunnen maken en dan het liefst met 
wat tekst van Nycke� Ik zag een foto van Bart Slooten 
in een schuitkloet(?)voorbijkomen� Berichten over ‘De 
Groene Oase Koedijk’ van Ewout Pijpker zijn te vin-
den op Facebook� Interessant lijkt me zeker voor onze 
lezers die geen Facebook gebruiken�

Wist u dat het Regionaal Archief de jaargangen van de 
Coedijcker Ban bewaart� Ons maandblad wordt, als ik 
goed ben geïnformeerd, bewaard voor de eeuwigheid en 
twee dagen! Wat zou het mooi zijn als u uw bijzondere 
berichten of beelden deelt met de Coedijcker Ban� Ik ci-
teer Tiny v�d� Ham op Facebook: “Je bent Koedijker als 
���  je foto in de Coedijcker Ban staat” Foto vervangen 
door artikel? Ik wens u mede namens alle vrijwilligers 
van de CB een mooie zomer en een heel fijne vakantie�

Hans Petit 
(06-83114470)
info@coedijckerban�nl

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 15 juni 2019
        zaterdag 20 juli 2019

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Subsidies moeten bijdragen aan de ‘inclusieve samenleving’

Paul Verbruggen, wethouder
Foto’s en tekst Hans Petit

Deze maand stelt De Coedijcker Ban u voor aan Paul Verbruggen, wethouder met in zijn portefeuille 
Wonen, Grondzaken, Diversiteit, Regionale samenwerking, Participatiewet, Armoedebeleid,Schuldhulp-
verlening en Welzijn.

Wethouder Paul Verbruggen trad in juni aan als wet-
houder van de gemeente Alkmaar� Daarvoor was hij 
twaalf jaar gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan 
ruim 8 jaar als fractievoorzitter� Paul (we hebben af-
gesproken dat ik mag tutoyeren) vertelt enthousiast 
en duidelijk over de portefeuilles die onder zijn ver-
antwoordelijkheid vallen� Ik begin met hem te vragen 
hoe hij denkt over bewonersondernemingen zoals het 
Koedijker Ontmoetingscentrum De Rietschoot�

bewonersondernemIngen

De wethouder: “Bewonersondernemingen zijn voor ons 
de voordeur in het contact met de inwoners van Alkmaar� 
Denk aan schuldhulpverlening of bijzondere bijstand� 
Het zijn plaatsen waar we informatie, bijvoorbeeld onze 
folders, kunnen achterlaten� Het is ook de plek waar 
wijkconsulenten en wijkagenten regelmatig komen� Dat 
zijn de professionals die inwoners van Alkmaar, die hulp 
van of via de gemeente nodig hebben, kunnen verwijzen 
kennen naar specifieke hulpverleners of instellingen� 

Het is (nog) niet zo dat iemand daadwerkelijk in De 
Rietschoot of bij een andere bewonersonderneming 
terecht kan voor directe hulp� “De wijkconsulent en 
de wijkagent zullen mensen in contact brengen met de 
hulpverlener of deskundige die met hen aan de oplos-
sing van het probleem kan gaan werken!”

“Waar we op dit moment aan werken is outreachend1 
jongerenwerk� De jongerenwerkers moeten veel meer 
via onder andere de bewonersondernemingen contact 
gaan leggen met jongeren in de buurt, met jongeren 

1 Redactie: Outreachend werk is meer dan alleen een 
kwestie van ‘eropaf ’ gaan. Het uitgangspunt is dat professionals 
zelfverzekerd naar voren treden midden in de leefwereld van 
diegenen die ze willen bereiken (bron Ministerie van  Volksge-
zondheid  Welzijn en Sport).

die bijvoorbeeld bij De Rietschoot naar binnen lopen� 
Dat is beleid dat we op dit moment ontwikkelen”

Paul Verbruggen (58) is geboren in Amsterdam, opge-
groeid in Schagen, hij woont sinds 1985 in Alkmaar. Paul 
en zijn vrouw Elly houden van reizen. Een van zijn pas-
sies is motorrijden, daarnaast is Paul is een enthousiast 
fotograaf waarbij het fotograferen van mensen in hun 
natuurlijke omgeving zijn favoriete onderwerp is.

huIskamers

Het vorige college heeft de verantwoording voor het al 
dan niet inrichten van een ‘huiskamer’ voor jongeren 
bij de bewonersondernemingen gelegd� Gaat daar iets 
aan veranderen in het kader van outreachend jonge-
renwerk, vraag ik de wethouder�

“Nee, het gaat juist om mensen die de wijk in gaan 
om in contact te komen met jongeren die niet naar de 
‘huiskamers’ gaan� Het is de bedoeling om de verbin-
ding te leggen tussen die jongeren en de ‘huiskamers’ 
of andere instanties� Dat gebeurt nu al op een paar 
plekken in Alkmaar, het college vindt dat dat breder 
moet�”

nIeuwe nederlanders

Diversiteit is een van de portefeuilles van Paul Ver-
bruggen� Als ik dat onderwerp aansnijd probeer ik de 
door het kabinet bedachte nieuwe omschrijving te ge-
bruiken: ‘Mensen met een niet Westerse achtergrond’ 

De wethouder reageert meteen: “‘Nieuwe Nederlan-
ders’ vind ik een betere term, mensen wonen hier, ze 
maken deel uit van onze samenleving, iedereen is an-
ders� Een Belg die hier komt wonen moet ook wennen 
aan Nederland net zoals iemand die uit Syrië komt� 
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Voor de Belg, als hij uit Vlaanderen komt, zal de taal 
geen probleem zijn maar hij moet ongetwijfeld ook 
wennen aan de Nederlandse mentaliteit� Voor mij 
geldt vooral dat de diversiteit van onze samenleving, 
ook in Koedijk, maakt dat onze stad, een krachtige ge-
meente is�”

welzIjn

Onder de portefeuille Welzijn valt ook het beleid van 
subsidieverlening� De wethouder legt uit: “Bij het ver-
lenen van subsidie moet je je altijd afvragen welke geld-
stromen helpen de  samenleving� Hoe kun je vrijwilli-
gers ondersteunen zonder dat je als gemeente de eigen 
verantwoordelijkheid bij die vrijwilligers wegneemt� 
Subsidie verlenen moet geen gemeentelijke pinauto-
maat worden� Als we subsidies verstrekken moeten die 
bijdragen aan de ‘inclusieve2 samenleving’� Het College 
wil dat er met het geld dat we met belastingen ophalen 
bij onze burgers doelmatig, zuinig en zorgvuldig wordt 
omgegaan�”

VerbIndIng met de samenleVIng

De wethouder legt uit dat het voor zowel raadsleden als 
voor wethouders belangrijk is om een goede verbinding 
te hebben met de samenleving� Paul plant veel werkbe-
zoeken en gesprekken met professionals en bewoners� 
Dat maakt dat zijn agenda behoorlijk gevuld is� Net zo-
als bij de andere wethouders is Paul Verbruggen direct 
benaderbaar via zijn e-mailadres (redactie: te vinden op 
de website van de gemeente Alkmaar)� Paul: “Een e-mail 
wordt altijd beantwoord� Het hoeft niet altijd een per-
soonlijke reactie van mij te zijn� Soms zal een ambtenaar, 
die inhoudelijk weet waarover het gaat, het antwoord 
schrijven� Als iemand een specifieke vraag heeft, heb je 
niets aan een algemene reactie van mij�”

PartIcIPatIewet

Ik leg de wethouder uit dat ik in de praktijk merk dat 
mensen vragen hebben over de consequenties van het 
ontvangen van een vrijwilligersvergoeding� Ze zijn 
bang dat bijvoorbeeld de huurtoeslag in gevaar komt� 
Hoe zit dat vraag ik me af� 

2 Redactie: inclusie betekent dat iedereen, met of zon-
der beperking, kan meedoen in de samenleving. Iedereen hoort 
erbij. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een 
beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder be-
perking. Zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen, zelfstandig 
studeren, zelf beslissen waar ze wonen en werken

Paul: “De precieze regelgeving over de vrijwilligersver-
goeding ken ik niet� De participatiewet is belangrijk hij 
zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen aan 
de samenleving, ook als ze het zelf even niet meer redden� 
De uitkeringen binnen de participatiewet zijn bedoeld 
om een minimaal bestaansniveau te verzekeren� Dus als 
mensen een vrijwilligersvergoeding ontvangen moeten ze 
daar zeker over in gesprek gaan met de uitkeringsinstan-
tie� Hier in Alkmaar is dat ‘Halte Werk’� Op zich vind ik 
het wel zuiver dat als je geld verdient door mee te doen 
aan de samenleving het voor een deel loont, maar dat er 
ook een verrekening plaats heeft�” De wethouder ver-
volgt: “Voor mensen in de bijstand geldt dat er gekeken 
wordt naar wat mensen kunnen, dat kan vrijwilligerswerk 
zijn, mantelzorg, werk via loonkostensubsidie of gewoon 
werk� Medewerkers bij ‘Halte Werk’ gaan in gesprek met 
cliënten om te onderzoeken wat mogelijk is� Als mensen 
helemaal niets willen dan leggen we een tegenprestatie 
op� We hebben met elkaar een sociaal systeem in stand te 
houden dan moet je als je kunt ook op de een of andere 
manier iets aan de samenleving bijdragen!”

wonen

Mensen willen in Alkmaar leven, wonen, recreëren, verblij-
ven, ondernemen en ontwikkelen� Voor de gemeente Alk-
maar is de toekomstige stedelijke ontwikkeling daarmee de 

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

Favoriet foto-onderwerp: mensen in hun natuurlijke omgeving
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grootste prioriteit� De wethouder: “Er is grote krapte op de 
woningmarkt� Het gaat lukken om bovenop de aanvan-
kelijke ambitie (10�000) de komende jaren 20�000 nieuwe 
woningen in de regio Alkmaar bij te bouwen� 

Jonge mensen zijn op dit moment vrij kansloos op de 
woningmarkt, te duur te lange wachtlijsten� Paul: “We 
hebben net een huisvestingsverordening vastgesteld, 
daarin is een aparte regeling opgenomen om jonge men-
sen onder de 23 jaar met voorrang aan een betaalbaar ap-
partement te helpen� Een appartement waarvan de huur 
lager is dan € 424,- per maand� Je kunt tot je 23ste geen 
huursubsidie krijgen vandaar de relatief lage huur� Na 
je 23ste moet je naar andere woonruimte verhuizen om 
zo weer plaats te maken voor andere jongeren� Je hebt 
daar maximaal twee jaar de tijd voor, daarna moet je 
de woning echt verlaten� Ik adviseer jongeren om zich, 
meteen nadat ze 18 zijn geworden,  in te schrijven bij 
de SVNK (Redactie SVNK staat voor Sociale Verhuurders 
Noord-Kennemerland)�” De wethouder vervolgt: “We 
zijn samen met bouwers heel nadrukkelijk bezig om dat 
soort woningen te realiseren�” Dus binnenkort gaan we 
de toegenomen bouwactiviteit ook echt zien vraag ik� 

“Ja, als we kijken naar het aantal bouwplannen dat bij 
de gemeente in de pijplijn zit, dan gaat dat lukken� Het 
zijn er echt heel veel� Daar zie je nu nog niets van maar 
het komt er echt aan�” 

Wordt dat nog gerealiseerd in deze regeerperiode? 
“Niet alle extra woningen, maar we starten met een 
groot deel” verzekert Paul� 

werkdruk

Ik vraag me af of het wethouderschap met zo’n grote 
portefeuille niet heel veel tijd kost vergeleken met het 
werk van een Gemeenteraadslid� Paul: “Wethouder 
zijn is een tandje drukker maar niet veel meer druk-
ker dan toen ik raadslid was� Ik heb twaalf jaar in de 
Gemeenteraad gezeten, daarnaast had ik gewoon een 
baan� Daarmee maak je ook heel veel uren� Raadslid 
zijn is geen fulltimebaan, raadslid zijn heb ik meer ge-
zien als een ‘hobby’� Dat doe je omdat je de samenle-
ving wilt dienen vanuit je politieke overtuiging! ”

Het einde van een plezierig gesprek met een bevlogen 
bestuurder!

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.

Als mensen kunnen meedoen aan de samenleving maar niet willen dan hebben we een ernstig gesprek
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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 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� 
• Flexibele tijden, 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 via: 072 – 562 45 21� 
• Geef deze info door: Uw naam, telefoonnummer, 

eventueel e-mailadres� Heenrit: datum, tijdstip, waar 
ophalen, waar wilt u heen? Retourrit: datum, tijd-
stip, 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 

huIsartsenPraktIjk koedIjk 
Huisartsenpraktijk Koedijk is wegens vakantie geslo-
ten van: 10 juni t/m 14 juni 2019� Zomervakantie: 5 
augustus t/m 23 augustus 2019 De waarneming wordt 
in beide periodes gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoen-
makerstraat 126, telefoon 072-5612598� Houdt u reke-
ning met het tijdig bestellen van uw herhaalmedicatie?

buurtVolleybal toernooI koedIjk
Wij nodigen je uit om met je vrienden, familie, je 
straat of je club een gezellig team samen te stellen om 
mee te doen aan het buurtvolleybal toernooi van Koe-
dijk� Een team bestaat minimaal uit 6 personen in de 
leeftijd van 14 jaar tot 100 jaar� Kleinere kinderen zijn 
ook welkom om aan te moedigen en zelf lekker te ra-
votten� We kunnen gebruik maken van de faciliteiten 
van de Rietschoot, waar ook na afloop wat gegeten en 
gedronken kan worden� We hopen weer op zo’n stra-
lende dag vorig jaar om heel wat gezellige teams te mo-
gen ontmoeten� Zaterdag 06 juli van 14�00-17�30 uur� 
Zorg dat je er op tijd bij bent! Want vol is vol! Benno 
van der valk (0655385594)

zomerconcerten aurora
KUUB-festival Alkmaar voor het hele gezin Op zater-
dag 15 juni 2019 stroomt het Canadapein vol met crea-
tiviteit� Aurora treedt met beide orkesten buiten op het 
danspodium op om 19�30 uur� 

Buitenconcert: Vrijdagavond 12 juli 2019, van 19�30-
21�00 uur op het speelveld bij Lidl Koedijk aan de Sas-
kerstraat� Neem bij zonnig weer een tuinstoel mee en 
geniet van onze muzikale kwaliteiten! Bij regen  is het 
concert in de De Rietschoot� Entree: gratis� ! Info do-
nateursconcert zie pagina 22

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
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Guerilla gardening

tuInIeren In het wIld
Tekst en foto Mart van den Berg

Ken je dat verschijnsel dat je je eigen tuin niet groot genoeg vindt? Bijvoorbeeld omdat je er nog wat leuke 
planten bij kunt krijgen van vrienden of omdat je planten het zo goed doen en meer ruimte nodig hebben? 
De Britten, fervente tuinliefhebbers, hebben daar wat op gevonden: ‘Guerilla gardening’.

Het heeft niets met vechten of zoiets te maken, maar 
het verwijst naar het feit dat deze ‘tuin-guerilleros’ 
meestal onzichtbaar actief zijn� En dat valt ook op ver-
schillende plekken in Koedijk goed te zien� Wat doen 
deze ‘guerilleros’? Van planten die in hun eigen tuin te 
weelderig groeien worden delen uit de grond gestoken 
en worden her en der op kale plekken van het open-
baar groen weer geplant� 

Over het stenen muurtje van het kerkhof (Daalmeer-
pad)hing al vroeg dit jaar een rand van speenkruid en 
armbloemig look� Geel met wit, vrolijke lentekleuren� 
Richting Sint Pancras bloeit in mei overal de honing-ui� 
Langs het Klippad staat veel blauwe hondstong� En er 
staat ook nogal wat zilver-geaderde Italiaanse aronskelk, 
die in het najaar prachtige oranje bessen geeft� Overigens 
lijkt Moeder Natuur er ook haar steentje aan bij te willen 
dragen, want op steeds meer plekken kom je verwilderde 
vlinderstruiken en stokrozen tegen� Dat komt doordat de 
zaadjes van die struiken makkelijk door de wind meege-

voerd worden en dan elders weer een geschikte plek vin-
den om te kiemen� Natuurlijk is niet iedereen blij met dit 
soort ontwikkelingen van het plantenleven� De overheid 
heeft inmiddels zelfs een lijst opgesteld van zogeheten 
‘invasieve exoten’ (planten en dieren) die “hier niet thuis-
horen” en zich snel over grote gebieden verspreiden� De 
grote berenklauw en de Japanse duizendknoop zijn daar 
de meest bekende soorten van� 

Maar ja, hoe gaat dat in de natuur? De mens reist de 
hele wereld over, laat overal wat achter en neemt overal 
vandaan weer wat mee� Dieren en planten doen ook 
zoiets� Met wind of water reizen ze over de aardbol en 
daar waar ze een geschikt plekje gevonden denken te 
hebben, gaan ze aarden en zich vermeerderen� Daar 
zijn ze moeilijk vanaf te houden� En met de opwar-
ming van het klimaat zullen we nog meer verrassingen 
te zien krijgen� Dus het lijkt me het beste om maar 
gewoon te genieten van het moois dat er zoal om ons 
heen te zien is� Leven en laten leven�

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

Italiaanse aronskelk langs het Klippad 
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Beeldbericht

waterPret
Foto en tekst Hans Petit

In onze tuin staan twee schalen gevuld met water waar de vogels met zichtbaar plezier veel gebruik van maken� Vogels 
wassen zichzelf met water maar ook met stof of zand� Een goede poetsbeurt is belangrijk om veren te isoleren en daar-
mee droog te houden� Wanneer vogels in water badderen spoelt het vuil van de veren en worden ze vochtig� Niet te 
vochtig want dan kunnen ze niet meer weg vliegen bij gevaar� Natte veren helpen bij het uitsmeren van vet dat uit de 
stuitklier komt� Met hun snavel verspreiden vogels het vet over hun veren� Daardoor zijn de veren waterafstotend en 
zijn ze bestand tegen een regenbuitje� Als een vogel een stofbad neemt, draait en schud hij zich door het losse stof� Het 
stof komt tussen alle veren te zitten� Dat doet ook wonderen tegen parasieten, mijten en luizen� Mussen zie je vaak een 
stofbad nemen, niet alle vogelsoorten houden overigens  van een stofbad� (Bron Vroege Vogels)
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Meer dan de moeite waard (deel twee)
achtdaagse wInterse treIn-rondreIs zwItserland

Tekst en foto’s Marijke de Jong

reIsdag 5 Van bergün naar zermatt

Na een verfrissende douche en een smaakvol ontbijt 
nemen we afscheid van de gastvrije Frau Hepp� We 
gaan naar het naastgelegen station, alwaar we even 
moeten wachten op de Glacier Express van 09:47 uur 
die ons naar Zermatt zal brengen� Deze trein heeft ex-
tra grote panoramaramen zodat je optimaal kunt ge-
nieten van het mooie berglandschap, de Oberalppas 
en nog vele andere natuurwonderen� We hebben oor-
tjes gekregen waarop we in diverse talen, wanneer het 
beeldscherm dat aangeeft, informatie krijgen� Onder-
weg zal de trein nog bij een aantal stationnetjes stop-
pen en reizen er nog meer mensen mee� Het wordt een 
fascinerende reis van ongeveer zeven uur� 

Zwitserse Gand Canyon

Na het plaatsje Filisur rijden we over het wereldbe-
roemde Landwasser-viaduct, een spoorviaduct met 
een enkele spoorlijn� Voorbij Tiefencastel en Thusis 
beginnen we aan een relatief vlak traject langs de Rijn 

en door de agglomeratie van Chur� Daarna volgt een 
traject door de 400m diepe “Zwitserse Grand Ca-
nyon”, kilometerslange, bizarre rotsformaties die be-
staan uit gesteente van een rotslawine uit de oertijd� 
Een schril contrast met deze witachtige woestheid 
vormt de azuurblauwe Rijn die er doorheen stroomt� 
Het is werkelijk heel fascinerend om te zien� Jammer 
dat het in de trein lastig is om foto’s te maken om-
dat de ramen deels door de zon reflecteren� Inmiddels 
heeft een steward onze bestelling voor de lunch opge-
nomen en gaan we ons daaraan te goed doen� Met een 
lekker koel glas wijn erbij, het is tenslotte al middag, 
wat wenst een mens nog meer?

disentis

We zijn de middeleeuwse Abdij van Disentis gepas-
seerd en rijden via de tandradspoorlijn naar de ruim 
2044 meter hoge Oberalppas, het hoogste punt van de 
Glacier Express� We komen langs de bekende winter-
sportplaats Andermatt en zien de vele besneeuwde ski-

pistes die zich zo nu en dan weer verruilen voor wilde 
rotspartijen� Grote, ongerepte sneeuwvlaktes komen 
voorbij, die erom vragen je voetstappen achter te laten� 

oberalpas

We hebben een fotostop op de Oberalppas waar ons 
een adembenemend uitzicht wacht� Even de beentjes 
strekken in het voorjaarszonnetje en uiteraard wat 
mooie plaatjes schieten� Daarna rijdt de trein ons door 
het hooggelegen Urselental en de Furka-Basistunnel 
van 15,4 kilometer� 

Zwarte huisjes

Daarna volgt een traject door het Obergoms waar we 
diverse bergdorpjes tegenkomen met donkerbruine, 
bijna zwarte huizen� Het lijkt of ze allemaal verbrand 
zijn maar het komt door de vele jaren zon� Voorts volgt 
de route langs de wild stromende Rhône, wederom via 
een keertunnel en komen we aan in Brig� Je kunt goed 
zien dat we weer wat zakken want de uitgestrekte wei-
den zijn hier groen en alleen de hoge bergen hebben 
witte toppen� Het eindpunt nadert� Nog een prach-
tig traject door het Rhône-dal en via een steil tandrad 
door de Kipfenkloof, voert de spoorlijn vlak langs de 
rivier de Vispa� Door wateroverlast en lawines werd dit 
traject meerdere keren zwaar beschadigd� Om verdere 
schade te voorkomen, werd de Vispa gereguleerd en 
werd het spoortraject met behulp van massieve wan-
den beschermd�

Zermatt

Via St� Niklaus en de steenlawine van Randa komen 
we uiteindelijk rond vijf uur aan in Zermatt, een berg-
dorp aan de voet van de Matterhorn (4�478m)� Als je 
die nog nooit hebt gezien zoals ik, hoef je niet bang te 
zijn dat je ‘m over het hoofd ziet� Zo gauw hij in beeld 

komt, valt ie je op: een markante, puntige driehoek 
zoals je nergens anders ziet� We lopen met twee an-
dere Nederlandse echtparen die dezelfde reis beleven, 
van het station door het dorp naar Hotel Adonis� Daar 
drinken we een welkomstdrankje en brengen de kof-
fers naar de kamer en lopen het dorp in om een hapje 
te eten� Laat zal het niet worden�

reIsdag 6 20/3 - eXcursIe naar de gornergrat

Na een welverdiende nachtrust hebben we vanochtend 
niet al te veel haast� De dag is verder aan ons en zon-
der verplichtingen� In de ontbijtzaal is het al druk en 
rumoerig in verschillende talen� Na de koffie lopen we 
naar het dorp om wat ansichtkaarten te kopen� 

Zermatt heeft 5�750 inwoners en is autovrij� Er rijden 
wel een heleboel terreinwagens die je als een soort taxi 
kunt aanhouden� Voor een paar franken brengen ze je 
van en naar je hotel of het station� Ook kun je je laten 
vervoeren met paard en wagen� 

duur skiGebied

Dat Zermatt tot één van de duurste skigebieden van 
Europa behoort, zien we ook wanneer we de winkels 
bekijken� Alle Zwitserse specialiteiten zijn in de etala-
ges aanwezig, zakmessen, chocolade, koekoeksklokken, 
horloges van 3 à 4 duizend euro zijn daar geen uitzonde-
ring� Maar meestal staat er geen prijs bij, nou dan weet 
je wel hoe laat het is…We lopen nog even verder door 
de straatjes van deze prachtige stad en komen nog langs 

De Glacier Express heeft extra grote panoramaramen, zodat je optimaal kunt genieten van het mooie berglandschap

Gornergrat (foto Marcel Rasch)

Ongerepte sneeuwvlaktes vragen je voetstappen achter te laten.
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ling met iPod / AudioGuide� De historische binnenstad 
van Bern is opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO� Via het stationsplein leidt de iPod ons langs 
prachtige oude gebouwen zoals die van het Parlement, 
de Käfigturm (gevangenistoren) en het Bellevue paleis� 

Ook komen we langs een aantal kleurrijke fonteinen 
die zo kenmerkend zijn voor Bern� Ze staan vaak in 
verband met historische figuren� In de Marktgasse en 
de Kramgasse, de centrale straten in de oude stadskern, 
zien we 17de en 18de eeuwse woningen met gekleur-
de vlaggen aan de gevels� Voorts komen we langs de 
beroemde Zytglogge klokkentoren met een astrono-
misch uurwerk dat dateert uit 1530�  Bij een apparte-
ment  in de Kramgasse wijst het stemmetje van de iPod 
ons op het feit dat Albert Einstein hier heeft gewoond 
en er zijn baanbrekende relativiteitstheorie ontwikkel-
de� Verder komen we langs een enorme hoeveelheid 
aan winkeltjes met overdekte voetpaden die typisch 
zijn voor Bern, in totaal wel zes kilometer lang� Droog 
shoppen dus� Na de Münster kathedraal en de Nydegg 
Brug houden we de wandeling voor gezien want die is 
aardig in de benen gaan zitten� Het is allang tijd voor 
een koele versnapering met een hartige snack� 

dag 8 bern – koedIjk

Vandaag hebben we vrij spel tot één uur voordat we de 
trein richting Basel zullen nemen� Na het ontbijt lopen 
we nogmaals door de prachtige, historische stad en 
begeven we ons naar het beroemde Berenpark en be-
renkuil (Bärengraben) aan de oevers van de Aare� Het 
is een mooi aangelegd park met veel groen en over-
al wandelpaden� We maken kennis met berin Björk, 
beer Finn en hun dochter Ursina die voldoende ruimte 
hebben en gelegenheid om te zwemmen� We vermaken 
ons daar een uurtje en genieten van het mooie weer� 
Dan is het weer tijd om langzaam aan richting hotel 
te gaan� We pakken nog even een terrasje met uitzicht 
op de Parlementsgebouwen, lopen vervolgens door de 
talloze winkelstraatjes maar dan moeten we toch echt 
de koffers pakken en ons naar het station begeven� Op 
het perron nog wat napraten en afscheid nemen van 
de medereizigers� Vervolgens met de trein van 14�04 
rijden we weer richting Amsterdam met een overstap 
in Basel en komen om kwart voor elf aan in Alkmaar� 
Het was een mooie, spectaculaire en leerzame ervaring� 
De moeite waard dus�riante, kapitale villa’s� Kortom, het is allemaal een lust 

voor het oog maar niet voor de portemonnee� 

GornerGratberGkam

Om elf uur vertrekt de tandradtrein naar de op 3�100m 
gelegen Gornergratbergkam� Deze trein klimt steil 
naar boven langs Zermatt en stopt onderweg een paar 
keer� De rit duurt een half uur en boven aangekomen 
lopen we via een glibberig pad - gelukkig zitten er 
touwen aan de wanden- naar het uitkijkpunt� De ijle 
lucht zorgt er voor dat ik buiten adem boven kom� 
Daar krijgen we een prachtig uitzicht op de Matter-
horn en het omliggende massief� Het is werkelijk weer 
adembenemend mooi� We lopen daar een uurtje rond, 
maken foto’s en gaan dan wat eten op het zonneterras� 
In de middag pakken we de trein weer naar beneden 
en treffen we onze Nederlandse reisgenoten bij Bäc-
kerei Biner voor een gratis kop koffie met een Zermat-
ter specialiteit, een chocolade Matterhorn� Na een be-
zoek aan het Matterhorn museum gaan we afpilsen bij 
de Hexenbar, en zoeken we een restaurant op� Op tijd 
naar bed want morgen is het weer vroeg uit de veren�

dag 7 Van zermatt naar bern

Het is weer een best begin van de dag: een stralend 
zonnetje aan een helderblauwe hemel� Met onze reis-

genoten lopen we met de koffers nog één keer door het 
fraaie dorp richting station� We nemen de trein van 
9�13 uur naar Brig alwaar we een klein uurtje moeten 
wachten voor de overstap naar Bern� Dan maar even 
op het terras van het stationsplein koffie drinken met 
een calorierijke punt erbij� 

lötsChberGspoorlijn

Om half twaalf installeren we ons op de gereserveer-
de zitplaatsen en rijden we via de Lötschbergspoor-
lijn naar de hoofdstad Bern� De trein klimt langzaam 
omhoog richting Goppenstein en we genieten van het 
mooie uitzicht over het Rhône-dal� We komen langs 
Visp de geboorteplaats van Sepp Blatter, zakkenvul-
ler van de FIFA en vervolgens rijden we door de 12 
kilometer lange Lötschbergtunnel� Vanaf Kandersteg 
dalen we weer met een aantal bochten naar Spiez� Na 
Spiez rijden we door naar Bern en hebben we nog een 
mooi uitzicht over de Thunersee� Na Thun rijdt de 
trein verder door het Mittelland� Voor een laatste blik 
op de Alpen kijken we nog even mijmerend achterom� 

bern

Om half twee komen we aan in Bern en lopen naar ons 
hotel tegenover het station� Daarna gaan we meteen 
met de voucher naar het VVV voor een stadswande-

Zermatt is een van de duurste skigebieden in Europa

Fontein op het Kornhausplein
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Agenda Hofstaete
05 juni Klaverjassen
07 juni Spel- borrelmiddag
12 juni Klaverjassen
19 juni Klaverjassen
13 juni Inloop Wonen Plus
13 juni Bingo
15 juni Marion Mode
21 juni Spel- borrelavond

26 juni Klaverjassen
Vijfde Buurtvolleybaltoernooi Koedijk
Vorig jaar was het Buurtvolleybaltoernooi een groot 
succes� Het zou mooi zijn als dat dit jaar ook weer 
het geval is� Het toernooi wordt gehouden op zater-
dag 6 juli van 14�00 tot 17�30 uur op het grasveld 
naast De Rietschoot� Geschikt voor iedereen vanaf 
14 jaar met een team van minimaal 6 personen� Deel-
name is gratis� Eten en drinken voor eigen rekening� 
Geef je op via Benno van der Valk (06-553 85 594)�

Nationale Buitenspeeldag
Op woensdag 12 juni wordt de jaarlijkse Buiten-
speeldag gehouden� Nickelodeon gaat op zwart en 
overal in het land worden activiteiten georganiseerd� 
Het grasveld naast De Rietschoot is op de Buiten-
speeldag omgetoverd tot een prachtig speelterrein 
waar alle basisschoolleerlingen uit Koedijk mogen 
komen spelen, ravotten en plezier hebben� Dit jaar 

wordt er uitgepakt met allerlei leuke spelletjes, zoals 
voetballen, een sponzenloop, trefbal en Angry Birds 
in het echt� Maar het hoogtepunt is een spectacu-
laire zeskamp met springkussen� De Buitenspeeldag 
is van 14:30 uur tot 16:30 uur zijn� Gratis toegang, 
Jij komt toch ook??!!

Eigenwijze072 ‘Ga je mee op reis pappa?’
Improvisatietheater met Mandy in De Rietschoot� 
Deze keer is het thema: Ga je mee op reis, pappa? 
en dat komt natuurlijk omdat het Vaderdag is! We 
gaan op avontuur door verschillende landen en zijn 
nieuwsgierig naar wat we onderweg tegenkomen� 
De kinderen worden uitgenodigd om mee te spelen 
en kunnen input geven en zo zelf bepalen waar de 
voorstelling over gaat� Zondag 16 juni, 15�00 – 16�00 
uur� Kosten € 6� Geschikt voor 3 t/m 6 jaar� Speciaal 
voor Vaderdag dus pappa’s hoeven geen kaartje te 
kopen� Aanmelden via info@eigenwijze072�nl Zet 
in je mail de naam van je zoon/dochter en het adres� 
Meer informatie over Mandy: eigenwijze072�nl

Eigenwijze072: Prinsessendingen doen
De vorige Prinsessenmiddagen waren zeer geslaagd 
en daarom komt prinses Mandy weer naar De Riet-
schoot om in de balzaal prinsessen dingen te doen 
met de kinderen� Het belooft weer een bijzondere 
middag te worden! Deze middag heb je namelijk de 
kans om die ‘normale’ dingen met een prinses Man-
dy te doen� 

Kom naar de balzaal in kleding waarin jij je een prin-
ses voelt� Het kan in een jurk en met een kroontje 
zijn, maar kan ook een stoere prinses in een spij-
kerbroek zijn� Geschikt voor kinderen van 4-6 jaar� 
Zondag 23 juni, van14�30 - 15�30 uur� Kosten: 
€7,50� Aanmelden via info@eigenwijze072�nl

Artiance speelt ‘Het Bos in’
“Ik wens…�” dat zijn woorden die we allemaal wel-
eens hebben gedacht, of hardop gezegd� Maar, hoe 
ver ben je bereid te gaan voor wat je het liefst wilt? 
En als je het krijgt, ben je dan blij voor altijd? We 
volgen Roodkapje, Assepoester, Rapunzel, de bak-
ker en zijn vrouw, de heks en Jackie en nog veel 
meer bijzondere mensen met wensen ‘Het bos in’ 
op hun zoektocht naar hun lang en gelukkig� Maar 
wat dat eigenlijk betekent, blijkt een verrassing te 
zijn! Zaterdag 8 juni & woensdag 12 juni van 19�30 
– 21�00 uur� Meer informatie en kaartverkoop via 
artiance�nl/agenda/het-bos

9-10 juni Pinksteren (gesloten). 15 juli  tot  en 
met 25 augustus zomersluiting De Rietschoot
26 augustus Opening De Rietschoot

Speeddaten
Je onderneemt allemaal leuke dingen, geniet van 
je leven en toch mis je iets� Eigenlijk heb je heel 
erg veel zin om dingen samen met een maatje/een 
fijne liefde te ondernemen� Tijdens deze speeddate 
avond krijg je de kans om in korte tijd meerdere 
mensen te ontmoeten, iemand in de ogen te kijken, 
voelen of het klikt en misschien zit er wel iemand 
voor je tussen waar je nog een keer mee afspreekt�

Vanaf 19�30 uur staat de koffie en thee voor je klaar 
in De Rietschoot en kun je alvast een beetje rond-
kijken of een gesprekje aangaan� Om 20�00 uur 
start het speeddaten� Dit duurt 3 minuten per keer� 
Tijd zat om te kijken of er een klik is en net voordat 
er een ongemakkelijk stilte kan vallen schuif je weer 
door� Nadat je iedereen hebt ontmoet is er ruimte 
om bij de bar nog wat te drinken en op diegene af 
te stappen waarmee je een klik hebt� Ben jij klaar 
om die leuke man of leuke vrouw in het echt te ont-
moeten? Dan is deze avond iets voor jou!  Dinsdag 
4 juni: speeddaten voor 25-39 jarigen� Dinsdag 25 
juni: speeddaten 50+� Kosten: € 15� Aanmelden via 
info@eigenwijze072�nl

Disco voor mensen met én zonder beperking
Op zaterdag 29 juni kun je weer helemaal los op de 
disco voor mensen met én zonder beperking� Wat voor 
weer het buiten is nog een verrassing, maar het wordt 
hoe dan ook een zinderende zomeravond� DJ Snow 
& Co verzorgt een avond in tropische stijl� Kortom 
een topavond vol lekkere muziek, karaoke, dans en 
vooral gezelligheid� De disco begint om19�00 en 
duurt tot 23�00 uur Entree € 2,50� Op vertoon van 
de AlkmaarPas € 2,00� Begeleiders hebben gratis 
toegang� Informatie: info@rietschoot�nl of 072 – 
561 55 95�

Agenda De Rietschoot
04 juni Speeddaten 
08juni Artiance speelt
12 juni Buitenspeeldag
12 juni Artiance speelt
16 juni Eigenwijze 072
18 juni Zorgwerktafel
23 juni Klaverjassen
23 juni Eigenwijze 072
25 juni Speeddaten
29 juni Disco
06 juli Buurtvolleybaltoernooi
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Modeshow Marion Mode
Eigentijdse, vlotte mode voor dames vanaf 55+ bij 
Marion Mode� Een gevarieerde en uitgebreide col-
lectie voor de nieuwe generatie 55+� De senioren 
van nu zijn modebewust en actief� Zaterdag 15 juni 
2019 vanaf 10�15 uur

Klaverjassen
Klaverjassen in De Rietschoot� Er wordt niet ‘met 
het mes op tafel’ gespeeld in De Rietschoot� Kom 
langs, schuif aan, het zal u niet tegenvallen� Zondag 
23 juni vanaf 13�30 uur� € 3,50 incl� koffie/thee/cho-
colademelk 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� Donderdagmid-
dag 13 en 27 juni 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 7 juni van 14�00 – 16�30 
uur en vrijdagavond 21 juni van 19�30 – 22�00 uur�

Aurora Koffieconcert
Ter afsluiting van het seizoen brengen beide orkes-
ten van Aurora, onder leiding van Simon Boerke, 
een gevarieerd muzikaal programma op het jaar-
lijkse koffieconcert� Het programma is nog niet 
bekend, maar ga er maar vanuit dat het weer spec-
taculair wordt! Extra: bij de koffie (uiteraard!) in de 
pauze kan het publiek genieten van de zelfgebakken 
taarten en cakes door de leden� Zondag 7 juli vanaf 
10�30 uur in De Rietschoot� Entree is gratis�

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�

Samen Eten in De Rietschoot
Samen eten verbindt� Gezellig met z’n allen aan 
tafel, naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en 
gezond eten� Dat kan bij De Rietschoot! Elke dins-
dag is er ‘Samen Eten’� Voor € 7,50 kunt u vanaf 
18�00 uur genieten van een overheerlijk driegangen-
menu� 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� 

Happy Feeling Beurs in De Rietschoot
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de organi-
satie van een nieuw evenement, de Happy Feeling 
Beurs, op 20 oktober in De Rietschoot� Op deze 
‘Happy Feeling Beurs’ zal het welzijn, in de breed-
ste zin van het woord, centraal staan� De beurs 
richt zich op de complementaire aanpak, die bij-
draagt aan het herstel en welbevinden van de mens 
op zowel lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied� 
De Happy Feeling Beurs wordt een open en onge-
dwongen plek waar de bezoeker zich welkom voelt�

De organisatie wil geïnteresseerden uit de regio 
de kans geven om hun product, kennis en/of 
vaardigheden op de beurs te presenteren� Wilt u 
bijvoorbeeld lezingen, consulten, behandelingen 
geven op deze Happy Feeling Beurs, stuur uiterlijk 
15 juni een e-mail naar happyfeelingbeurs@gmail�
com� Organisatie: José Haverkate en Tini Smit� 

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 
leeftijd of in lichamelijk, verstandelijk of psychisch 
opzicht, 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 13 juni 
van 10�00 - 11�30 uur in De Hofstaete� De consulente 
van WonenPlus voor alle inwoners van Daalmeer/
Koedijk, 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 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 
mogelijkheden om de nodige stappen te zetten om 
verder te kunnen� Elke derde dinsdag van de maand 
in De Rietschoot� Dinsdag 18 juni, van 10�00 tot 
12�00 uur� Meer info op zorgwerktafel�nl�

�����������������������������������������������
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Nathalie Sombroek bouwt samen met vader Tiny House

tIny house In koedIjk
Tekst en foto’s Hans Petit

Nathalie Sombroek bouwde, samen met haar vader, een Tiny House. Huren of kopen is voor beginners op 
de huizenmarkt vaak veel te kostbaar. Voor een simpele zolderkamer betaal je -ook in Alkmaar al snel zo’n 
€ 500,-. Nathalie kwam op het idee om een Tiny House te gaan wonen. Na een bezoek aan een Jamboree 
over Tiny Houses besloten vader en dochter dat ze samen een Tiny House zouden gaan bouwen. Inmiddels 
woont Nathalie in het zelfgebouwde Tiny House op een idyllisch plekje achter het ouderlijk huis.

Nathalie: “Als ik een idee heb dan schrijf ik het op, 
vroeger op papier nu digitaal� Ik had ook iets op dat 
lijstje staan over Tiny Houses” Op het moment waar-
op Nathalie besloot dat het tijd werd om zelfstandig 
te gaan wonen kwam het lijstje met daarop het Tiny 
House weer voorbij� 

In eerste instantie leek wonen in een Tiny House niet 
realistisch� Nathalie: “Er komt zoveel bij kijken, ik 
kende ook niemand die dat heeft gedaan� Op een ge-
geven moment praatte ik erover met mijn moeder, een 
beetje sparren�” Dat gesprek met haar moeder was de 

aanzet om een begin te maken, de ideeën op papier te 
gaan zetten: hoe zou je het indelen, wat moet je precies 
doen�

jamboree

Nathalie: “In Almere was er dat jaar voor het eerste een 
jamboree voor Tiny Houses� Ik ben daar met mijn vader 
naartoe gegaan� Je kon daar verschillende Tiny Houses 
bekijken� Mijn vader zei al vrij snel dat hij zo’n Tiny 
House ook wel zou kunnen bouwen� We hebben toen 
vrij snel daarna het onderstel voor het Tiny House be-
steld�” Daarmee was de aanzet gegeven voor de bouw�

Vraagstukken

Nathalie werd geconfronteerd met een aantal vraagstuk-
ken zoals waar ga ik het bouwen, waar kan ik staan en 
hoe financier ik het� “Ik was gestopt met mijn studie en 
had van mijn spaargeld mijn studieschuld in een keer 
afgelost, dus veel geld had ik niet� Ik werkte op dat mo-
ment in de horeca, meestal ‘s avonds en in het weekend 
werken� Mijn vader kon alleen maar in de avonduren 
bouwen dus ik zou een andere baan moeten zoeken wil-
de ik met mijn vader mee kunnen bouwen� Als ik  er nu 
over nadenk was een Tiny House zelf bouwen best een 
behoorlijk avontuur� Er zijn heel wat ‘problemen’ die je 
moet oplossen� We hebben uiteindelijk toch heel snel 
na de jamboree een onderstel gekocht dat nodig is om 
het Tiny House mobiel te maken en we zijn snel met de 
bouw begonnen�”

bouwen

Met wat krabbeltjes op papier zoals Nathalie dat noemt 
zijn vader en dochter met het bouwen van het Tiny 
House begonnen� Er was niet echt een bouwtekening 
die als uitgangspunt diende� “We praatten er over en 
al doende kwamen we tot oplossingen� Mijn vader 
weet veel en kan erg goed inschatten of iets haalbaar 
is� Mocht een keuze tegenvallen dan zijn er altijd weer 
oplossingen voor� We hebben wel  wat kleine foutjes ge-
maakt maar die waren altijd met wat extra werk weer te 
herstellen� We hebben alles zelf gedaan ik heb echt heel 
veel geleerd op het gebied van bouwen� Elke avond na 
het werk gingen we na het eten aan de slag� 

Het was best zwaar� Bij de bouw hebben we heel goed 
gelet op de isolatie, dikke muren, goede verbanden� Dus 
wind en kou hebben geen vat op mijn Tiny House�” Het 
Tiny House was in juli 2018 gereed� Sindsdien woont 
Nathalie in haar zelfgebouwde onderkomen �

oPgeruImd staat netjes

Je moet alles meteen opruimen constateer ik anders 
wordt het snel een rommeltje� Nathalie: “Ik ben van na-
ture best georganiseerd� Ik heb weinig spulletjes en er is 
nog veel kastruimte vrij� Als je weinig hebt kun je ook 
niet veel rommel maken én het is ook snel opgeruimd! 
Minimalistisch leven, ik had het van tevoren niet kun-
nen bedenken, geeft ook letterlijk ruimte in je hoofd� Ik 
heb niet zoveel met materie�”

mInImalIstIsch

Ik heb geen |tv, geen kranten, kijk geen Netflix� Ik blijf 
bij door nieuws op internet via mijn laptop, of smartp-
hone� Ik ben daar selectief in� Ik ben nu bezig met medi-
tatie� Ik focus me daarop� Wat is mijn ‘probleem’ en dan 
ga ik daarover alles opzoeken totdat ik het opgelost heb�

sanItaIre VoorzIenIng

In het Tiny House is een compost toilet geplaatst� Een 
ingenieus apparaat dat ontlasting verwerkt tot compost� 
Nathalie: “Het is een afgesloten systeem dat continu wordt 

In eerste instantie leek wonen in een Tiny House moeilijk haalbaar

Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een dui-
delijke filosofie. Kleine volwaardige vrijstaande wo-
ningen van maximaal 50 m2 vloeroppervlak met een 
zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Ze staan op 
een (tijdelijke) fundering, maar ook op wielen.

Wat krabbeltjes op papier en hebben uiteindelijk geleid tot dit prachtige Tiny House.
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geventileerd� De ontlasting valt in een afbreekbare zak, na 
drie weken gooi je die op de composthoop� Echt ideaal”

standPlaats

“Bij de Helderseweg in Alkmaar zijn een standplaatsen 
ingericht voor een aantal Tiny Houses� Ondanks het 
feit dat er veel belangstelling was voor die staplaatsen 
(er is een wachtlijst) kon ik er terecht omdat mijn Tiny 
House al gereed was� Op dat moment stond ik al hier 
op het erf van mijn ouders, het is hier zo mooi wo-
nen� Niemand heeft last van mij en ik heb last van 
niemand� Mijn ouders zijn vlakbij en toch op afstand�  
Dat voelt goed� 

Mijn Tiny House staat hier heel lekker� Daarbij komt 
dat er veel mensen die graag op  de Helderseweg willen 
staan, daarom wil ik die ruimte daar met plezier aan een 
ander gunnen� Het is hier zo mooi, vossen, fazanten, ha-
zen komen hier vaak langs, en de verschillende vogeltjes 
niet te vergeten�” Terwijl Nathalie me dat vertelt staat er 
een prachtige fazant vlak bij de woning van Nathalie�

toekomst 
Nathalie werkt nu bij een assurantiebedrijf� Ze is on-
langs minder gaan werken (3 dagen): “Omdat wonen 
in een Tiny House relatief goedkoop is, kan ik het me 
permitteren om minder gaan werken� Ik ben van plan 
een opleiding tot gewichtscoach te gaan volgen Dat is 
wat ik uiteindelijk wil gaan doen� Mijn vriend werkt 
ook als zelfstandig coach� Hij heeft nu behoefte aan 
praktijkruimte en ik in de nabije toekomst, daarom 
gaan we binnenkort een tweede Tiny House bouwen 
dat gaat dienen als praktijkruimte�”

fInancIerIng PraktIjkruImte

“Het bouwen van een praktijkruimte is minder kost-
baar dan het Tiny House waar ik nu in woon� Ik hoop 
de financiering rond te krijgen via crowdfunding� Op 
mijn website nathaliesombroek�com staat een link 
naar de crowdfundingsactie� Ik zie er naar uit om met 
het tweede project te beginnen� Het zou leuk zijn als 
veel Koedijkers ons willen steunen ��� ze krijgen er iets 
leuks voor terug!” 

Als je weinig ruimte en weinig spulletjes hebt kun je ook niet veel rommel maken
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Getallen en Pinksteren

het PInksterfeest
Door Hans Faddegon

Pinksteren is een van de feestdagen waarbij het vaak mooi weer is. Dit jaar vallen de Pinksterdagen op 9 en 
10 juni. Tweede Pinksterdag is voor bijna iedereen een vrije dag, dus dat wordt naar alle waarschijnlijkheid 
een aangenaam lang weekend!

Pinksteren is een feest dat nauw verbonden is met 
het Paasfeest� Pinksteren is een verbastering van een 
Grieks woord, dat vijftig betekent� Tussen Pasen en 
Pinksteren tellen we zeven weken� Het vormt een 
beeld van de aardse levensloop� 

wekenfeest

De oorspronkelijke Bijbelse naam van het Pinkster-
feest betekent Wekenfeest� Pinksteren is de vijftigste 
dag na Pasen� In de Bijbelse betekenis van de getallen 
betekent zeven keer zeven het beleven van het aardse 
leven� Dan komt als vijftigste dag het Pinksterfeest: 

beleven dat het leven een definitief hemels doel bezit�
In de periode tussen de feestdagen Pasen en Pinkste-
ren kan de mens een beeld vormen van de bewustwor-
dingsmogelijkheid van de zin van het leven� 

oogstfeesten

Pasen en Pinksteren worden ook de Oogstfeesten ge-
noemd, met als symbool het afsnijden van het graan� 
Het afsnijden van het graan betekent het beëindigen 
van een levensfase, het einde van het leven� De eerste 
oogst, de eerste bewuste levensfase, begint met Pasen� 
Daarna volgen  negenenveertig treurdagen�

aardse bestaan

Het aardse bestaan is aangenaam en uitdagend, maar de 
mens moet er bewust van zijn, dat alles uiteindelijk toch 
voorbij gaat: de symbolische oogst van het aardse leven�

treurdagen

Het Pinksterfeest is het feest van het inzicht in dit uit-
eindelijke levensdoel: het besef van de terugkeer naar 
het hemelse thuis� Daarbij wijst het Pinksterfeest ook 
op het hemelse leven ná het aardse leven� Dit inzicht 
kan al tijdens het leven, de symbolische negenenveer-
tig dagen, duidelijk worden� De drieëndertigste dag 
is ook een speciaal feest, dat het doel van Pinksteren 
aankondigt� Die dag is in de Christelijke traditie ver-
loren gegaan, hoewel die dag als drieëndertigste dag 
na Pasen, het oorspronkelijke beeld benadrukt dat het 
leven niet alleen uit treurdagen bestaat�

getallensymbolIek

De oorspronkelijke naam van de drieëndertigste dag 
betekent óók het afsnijden van het graan, wijzend op 
de toekomstige hemelse vreugde� In de getallensym-
boliek betekent drieëndertig “het  innerlijk openbaar 
worden”�  Zo is de drieëndertigste dag, de huwelijks-
dag, het beeld van de vooraankondiging en de bewust-
wording van de echte definitieve levensvreugde� Daar-

om worden de dagen na de drieëndertigste dag ook 
niet meer echte treurdagen genoemd� 

dualIteIt

Ondanks de eindigheid van het leven blijkt het moge-
lijk te zijn, om innerlijk al vreugde te beleven aan het 
uiteindelijke levensdoel� Tijdens het Pinksterfeest legt 
de Christelijke traditie de nadruk op de Heilige Geest, 
als beeld van de verbinding tussen God en de mens� 
De Joodse traditie legt de nadruk op de ontvangst van 
de Thora� De Thora is de oorspronkelijke naam van de 
kernboeken van de Bijbel� Tijdens het Joodse Pinkster-
feest worden de Tien Geboden uit de Bijbel voorgele-
zen, omdat die de structuur van de volmaakte mens 
symboliseren� Daartegenover staan de Tien Plagen, als 
beeld van de dualiteit van het leven�

PInkstergemeenten 
Wie deze symbolen allemaal rustig overdenkt, kan ge-
makkelijk de verwantschap tussen deze beide religies 
herkennen� want het biedt beschrijvingen van de be-
levenissen van de menselijke geest�  En dan is het hier 
ook begrijpelijk dat er veel kerken zijn die Pinksterge-
meenten genoemd worden� Het Pinksterfeest verdient 
mooi weer, want het feest vertelt over een blijde toe-
komst, ondanks alle aardse problemen�

Cultuur

Pinksteren is nauw verbonden met het Paasfeest
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Familie Van Houten uitvinders van de cacaoboter

c.j. Van houten en zoon
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Dankzij een gulle gift van Nelie Kobes-Barten werd mij een nieuw onderwerp voor mijn rubriek in de 
Coedijcker Ban in de schoot geworpen. Nelie schonk de vereniging een klein rieten koffertje, een paar 
voetenbankjes, een pop en een voorraadbus al deze voorwerpen waren ooit eigendom van Nelie’s ouders.

Wat mijn aandacht vooral 
trok was de voorraadbus 30 
cm hoog en 20 cm in dia-
meter, met het logo van de 
chocolade fabrikant C�J� Van 
Houten & Zoon uit Weesp�

onderzoek.
Als je de bus ziet dan dringt 
zich de vraag op, tenminste 
bij mij, hoe oud is dit ding� 
Die vraag deed mij zoeken op 
internet en daar vond ik veel 
informatie�

Patent

Het Van Houten verhaal start 
in 1815 in Amsterdam aan de 
Prinsengracht waar Casparus 
Van Houten, als basis voor 
chocolademelk, in een door 
menskracht aangedreven tred-
molen cacaobonen verpulver-
de� In 1828 doet hij samen met 
zijn zoon Coenraad Johannes, 
C� J� dus, een ontdekking om 
uit dit product cacaoboter te 
persen� Voor dit procedé vraagt hij 
patent aan en verkrijgt dit� Door de onttrekking 
van de cacaoboter aan geroosterde cacaobonen is het 
eindproduct na het malen van deels ontvette cacaobo-
nen beter oplosbaar in melk of water� Zo ontstaat het 
cacaopoeder, de basis van alle chocolade� Coenraad is 
dan 19 jaar oud en volgt later zijn vader op� Het bij-
product cacaoboter blijkt ook nog eens een lucratieve 
handel te zijn� In 1838 als het patent is verlopen krijgt 

Van Houten concurrentie 
omdat anderen dan ook 
zijn methode van hy-
draulisch persen mogen 
gebruiken� 

weesP

Het bedrijf, inmiddels 
verplaatst van Amsterdam 
naar een windmolen in 
Leiden, wordt in 1850 op-
nieuw verplaatst nu naar 
Weesp� Ze vestigden zich 
in een oude stoomwasserij 
‘De Adelaar’ en gebruiken 
de stoommachine voor het 
malen van de bonen� Door 
Coenraad, die scheikundige 
is, wordt het proces verder 
geoptimaliseerd door er al-
kalische zouten aan toe te 
voegen waar door het nog 
beter mengbaar wordt met 
water, melk en ook met sui-
ker� Dit proces wordt nog 
steeds wereldwijd toegepast 
en wordt wel ‘Dutching’ 

genoemd� Het bedrijf breidde 
zich uit en slaagde er met succes in te exporteren  naar 
de ons omringende landen�

marketIng

De opvolger van Coenraad Johannes Van Houten is 
weer een Casparus� Hij komt in 1865 in het bedrijf� 
Deze Casparus is zijn tijd ver vooruit� Hij blijkt een 
echte marketingman te zijn en introduceert in vele we-

reldsteden reclame op voertuigen als trams en bussen 
en op gebouwen� Hij liet zelfs een reclamefilm maken� 
In deze film wordt een vermoeide slaperige man weer 
fit door het eten van chocolade� 

wereldbekend

Weesp maakte door de cacaofabriek een grote opleving 
mee, de bevolking groeide mee met de groei van de 
fabriek� Rond 1900 was Van Houten Cacao een we-
reldbekend merk met 1000 man personeel � In 1897 
laat Casparus door architect Abraham Salm een villa 
bouwen in Weesp� Een gigantisch gebouw genaamd 
“Villa Casparus”� Hij heeft de oplevering in 1901 niet 
mee mogen maken, want kort daarvoor overleed hij�

eIgen tIjdschrIft

In 1923 t/m 1929 geeft Van Houten een maandblad uit 
genaamd ‘Ons Eigen Tijdschrift’ en in 1925 een speci-
ale editie van het tijdschrift “Het Sint Nicolaasboek”� 
Het was verkrijgbaar met bonnen die men kreeg bij 
hun cacaoproducten� Het tijdschrift werd geschreven 
door Johan Briedé en ook geïllustreerd even als dat hij 
onze cacaobus decoreerde�

fabrIeken

Tussen 1918 en 1960 bouwde Van Houten fabrieken in 
Duitsland, Frankrijk, Engeland en Singapore� De Van 
Houten fabriek werd in 1962 verkocht aan W�R Grace 
and Company� De familie Van Houten vertrok toen 
naar Zwitserland� In 1971 werd de fabriek in Weesp ge-
sloten� Tegenwoordig  is de merknaam eigendom van 
“Baronie” in België �

Van leer tIns

Nog even over die cacaobus waar het allemaal mee be-
gon, deze bus is gemaakt door “Van Leer” die in Rot-
terdam een bedrijf had in kartonverpakkingen� In 1918 
ging hij ook blikverpakkingen maken� Deze bussen 
werden “Van Leer tins” genoemd omdat ze gemaakt 
werden van vertind blik� Onze bus dateert uit 1919-
1920 zo vond ik op internet� 

walserIj

Van Leer bouwde in 1937 een walserij op het Hoog-
oven terrein� Daar werd met de hand gedubbeld: de 
gloeiendhete platen die uit de wals kwamen werden 
met tangen opgevangen, dubbel gevouwen en dan 

dubbel door de wals gevoerd� Als de platen afgekoeld 
waren werd de vouw er afgeknipt en werden de platen 
met hand van elkaar getrokken� Deze platen waren de 
grondstof voor Van Leer’s olievaten fabriek� 

Er heerste in de walserij een regime van orde en net-
heid� Om dit te illustreren, mijnheer Van Leer, die 
kantoor hield in een groot luxe chalet naast de walse-
rij, kwam af en toe in de fabriek kijken�  Hij wandelde 
door de fabriek naar iedereen knikkend terwijl hij een 
sigaar rookte� Schuin achter hem liep zijn chauffeur, 
die met uitgestoken hand een asbak droeg zodat de as 
niet op de fabrieksvloer viel� 

De fabriek werd in de oorlog door de Duitsers gecon-
fisqueerd en in 1941 overgenomen door Hoogovens. De 
naam van deze walserij was daarna ‘Walserij Oost’ 
de voorloper van de Warmbandwalserij (1952) waar ik 
15 jaar heb gewerkt. Ik werkte daar met oudere men-
sen, die nog onder de Van Leer werkten, die mannen 
hebben mij het verhaal over Van Leer en zijn sigaar 
verteld. Het moet indruk op hen hebben gemaakt, 
want ik heb het tientallen malen gehoord. Van Leer 
ontvluchtte in 1941 Nederland omdat hij joods was. 
In 1946 kwam hij terug en bouwde over de hele wereld 
fabrieken waar olievaten werden gemaakt. 

Bron: Wikipedia en andere sites op internet.

Historische Vereniging



32 33

Oplossingen voor pijntjes en andere ongemakken én lekkere eten

gebruIk de kracht Van de natuur

Door Marieke Kraakman

Van de week liep ik weer eens door het mooie Koedijk, waar de bermen in bloei staan met duizenden madeliefjes 
en de vlier zijn mooie bloemschermen weer laat zien. Terwijl mijn vriendin en ik madeliefjes gingen plukken 
voor in de olie, moesten we goed zoeken om plekjes te vinden waar niet zoveel hondenpoep lag. Jammer eigen-
lijk. De grasvelden langs het water zijn zo prachtig en lenen zich goed voor een picknick op het gras, om op te 
spelen of gewoon om met je blote voeten lekker door het gras lopen en te genieten van hoe dat voelt. 

Als je een (klein)kind hebt dat zich gestoten heeft of 
gevallen is, lenen madeliefjes zich trouwens goed als re-
medie voor de zere plek� Pluk wat madeliefjes met het 
kind, spoel ze thuis af onder de kraan en zet er thee 
mee� Laat de madeliefjes hiervoor eerst macereren ofwel 
trekken in een laagje koud water en voeg dan heet water 
toe� Je vangt zo twee vliegen in één klap, het plukken en 
thee zetten leidt af van de pijn én madeliefjes noemen 
we in de kruidengeneeskunde de Hollandse Arnica, dit 
plantje helpt goed bij alle ‘vallen en stoten’ klachten�

lunch met kruIden

Afgelopen weekend maakte ik met mijn cursisten bij 
Hortus Alkmaar een smakelijke lunch met kruiden� Je 
kunt dit recept ook prima gebruiken voor de avond-
maaltijd� 

Het is muntpesto met kaasjeskruid-couscous� De cur-
sisten plukten eerst peterselie- en muntblaadjes en 
wat jong kaasjeskruid-blad in de tuin� We stoomden 
100 gram couscous en maakten de pesto van 60 gram 
walnoten, twee handjes munt, één handje peterselie, 4 
eetlepels olijfolie, 0,5 theelepel zout, het sap van één 
citroen, peper en 2-4 teentjes knoflook� (Zelf houd ik 
enorm van knoflook, maar smaken verschillen)� 

Doe alle ingrediënten voor de pesto in een kom en 
maak goed fijn met een staafmixer of keukenmachine� 
Dan scheur je de afgespoelde en uitgelekte kaasjes-
kruidbladeren op de borden, schept de couscous hier-
op en serveert de pesto erbij� Oh ja, als je wat falafel 
bakt, maakt dit het gerecht helemaal af� Als je het wilt 
proberen, eet smakelijk!

wratjes

Als je last hebt van wratjes, is dit dé tijd van het jaar 
om ze om een natuurlijke wijze te behandelen� Pluk 
een paardenbloem-steel en stip het wratje aan met het 
sap wat daaruit komt� Het wratje zal zwart worden 
en sterft af� Bij onvoldoende resultaat, gewoon her-
halen� Je kunt ook het sap van de stinkende gouwe 
of wrattenkruid voor wratjes gebruiken� De goudgele 
bloemen lijken op boterbloemen, maar het blad van 
dit kruidje lijkt meer op eikenblad� Als je zeker wilt 
weten dat je het goede kruidje voor hebt, zoek het dan 
op internet op onder de Latijnse naam, Chelidonium 
majus� Het oranje-gele sap uit de stengel van dit kruid 
breng je ook aan op een wratje� Let op: niet dicht bij 
de ogen gebruiken of bij open huid, het sap is etsend, 
scherp dus en kan het oog beschadigen� 

maagklachten

Heb je vaak last van maagklachten? Dan is het nu tijd 
om een muntplantje aan te schaffen� Zet het plantje 
liefst in een pot, want ze kunnen nogal last hebben van 
expansiedrift� Munt kalmeert de maag, daarom kun je 
na een iets te copieuze maaltijd ook veel baat hebben 
bij een lekker glas verse muntthee� Ik wens je een fijne 
en gezonde maanden�

Met het sap van de steel van een  paardenbloem  kun je wratjes verwijderen (foto Hans Petit)

Madeliefjes zich trouwens goed als remedie voor de zere plek
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Israelische op zoek naar 
oP zoek naar rIa zwart
Door Rob Westhof, foto’s aangeleverd

De eerste hoofdpersoon in dit verhaal, Sleiman (bijnaam Nicky) Cohen. Hij trok vanuit Italië met zijn briga-
de door Europa om de laatste weerstand van Duitse troepen te stoppen. Zo is hij in Nederland terecht geko-
men. Zijn brigade werd voor langere tijd gelegerd in Eindhoven en Alkmaar. In Alkmaar werden de militairen 
ondergebracht in het PCC-lyceum. De tweede hoofdpersoon in dit verhaal is mevrouw Ria Boerman-Zwart. 
Door ziekte van haar kon ik Ria zelf niet spreken. Met haar man Jan Boerman heb ik dit interview.

Jan Boerman vertelt: “Na de Tweede Wereld Oorlog 
zijn er bijzondere vriendschappen ontstaan met onze 
bevrijders� Veel jonge vrouwen kregen verkering met 
een Canadese soldaat� Er is zelfs een liedje over ge-
maakt in die feestelijke maanden na de oorlog, ‘Trees 
heeft een Canadees’� Na de donkere jaren van de oor-
log was de vreugde groot en de meisjes raakten snel 
verliefd op de bevrijders van Nederland� Veel vrou-
wen zijn na de oorlog met hun geliefde getrouwd en 

hem gevolgd naar zijn geboorteland� Maar dat gold 
niet voor elk meisje� De soldaten trokken verder� Een 
aantal jonge vrouwen merkten dat ze in verwachting 
waren� De meeste militairen zullen daar niet bij stil 
hebben gestaan maar misschien hebben veel bevrijders 
zich wel eens afgevraagd of er uit de amoureuze ont-
moetingen kinderen werden geboren� Die vraag stelde 
Sleiman Cohen zich ook� Sleiman heeft twee zoons die 
beiden kinderloos zijn gebleven� 

Daarom vroeg Sleiman zich af of er hij in Europa kin-
deren zou hebben en wellicht ook kleinkinderen� Sa-
men met zijn zoon, een filmmaker, ging hij op zoek 
naar mogelijk nageslacht in Europa�”

bIjzondere VrIendschaP

Tijdens de bevrijdingsperiode is een bijzondere vriend-
schap ontstaan tussen mevrouw Boerman, toen nog 
Ria Zwart en de  Israëlische soldaat� Deze soldaat met 
de naam Sleiman Cohen maakte deel uit van de Joodse 
Brigade� 

joodse brIgade

De soldaten voor deze Joodse brigade werden gerekru-
teerd door de Britten in het toenmalige Palestina dat 
een protectoraat van de Britten was� Het oprichten van 
deze brigade gebeurde tegen het einde van de oorlog� 
In eerste instantie zagen de Britten het bewapenen en 
opleiden van een Joodse eenheid niet zitten maar toen 
er meer duidelijkheid kwam over de verschrikkingen die 
de Joodse bevolking had ondergaan in de voorgaande 
oorlogsjaren konden zijn dit niet meer weigeren� 

leuke donkere jongens

Jan: “Ria, die ik toen nog niet kende, woonde toenter-
tijd in de Rochdalestraat� Ook Ria natuurlijk aan het 
feesten na de bevrijding –en zij niet alleen– kwam in 
contact met de soldaten van de Joodse brigade� De Is-
raëlische soldaten, leuke donkere jongens, vonden die 
blonde Hollandse meiden wel heel aantrekkelijk� Mijn 
Ria kreeg vriendschap met één van hen Sleiman Co-
hen� Ria heeft hem ook meegenomen naar haar huis 
in de Rochdalestraat en voorgesteld aan haar ouders�”

brIeVen

Op een gegeven moment moest de brigade weer ver-
der en is het contact gestopt� Achteraf heb ik begrepen 
dat de kaarten en brieven die door Sleiman naar Ria 
zijn verstuurd achter zijn gehouden door haar moeder� 
Waarom? Ik weet het niet maar ze zullen een  relatie 
wel niet hebben zien zitten� 

VerhuIzIng

Vele jaren later, ik was getrouwd met Ria, verhuisden 
we van Alkmaar naar De Zonneweid in Koedijk�  Zo’n 
verhuizing is een mooi moment om eens goed op te 
ruimen� 

Bij het selecteren wat mag weg en wat niet kwam ik 
foto’s tegen uit de oorlogsperiode� Op één van de foto’s 
stond Sleiman en ja die foto mocht begrijpelijk niet 
weg van Ria

toeVal bestaat nIet

Toeval of niet maar een week nadat we bezig waren 
geweest met het selecteren welke foto’s weg mochten 
en welke niet stond er in het Noord-Hollands dagblad 
een artikel met precies dezelfde foto van Sleiman� In 
dat artikel werd de zoektocht van Sleiman beschreven, 
hij was op zoek naar een Alkmaars meisje met de naam 
Annemarie Zwart waarvan de vader zeeman was�

souVenIrs

De zoon van Sleiman, Shahar, een filmmaker in Israël, 
was bezig met het maken van een documentaire over 
de Joodse Brigade� De documentaire kreeg de titel 
‘Souvenirs’ en laat zien waar Sleiman allemaal geweest 
is in Europa� De documentaire gaat ook over moge-
lijk nageslacht van de Israëlische soldaat� Samen met 
zijn zoon reist Sleiman in een opgeknapte Autobianchi 
door Europa�  “

Sleiman en Ria  raakten bevriend in WO II

Sleiman (Nicky) Cohen de foto die ook in de krant stond
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sPoorloos

Nadat wij het artikel hadden gelezen hebben we van-
zelfsprekend meteen contact gezocht met de medewer-
kers van het Tv-programma Spoorloos die de zoek-
tocht van vader en zoon Cohen begeleidden Uiteraard 
werd het vinden van de gezochte Annemarie (Ria) 
onmiddellijk doorgegeven aan de documentairemaker 
en zijn vader�

Via Els Leijs van het programma Spoorloos is een af-
spraak tussen Ria en mij en vader en zoon Cohen ge-
maakt in restaurant De Vestibule� Ik zei het al eerder, 
toeval bestaat niet, Ria werd ‘gevonden’ in de laatste 
opnameweek� 

documentaIre

Het was heel bijzonder moment� Sleiman en Ria her-
kenden elkaar niet direct, maar de foto’s maakten heel 
veel herinneringen los, dat was echt ontroerend� Ui-
teraard kwam er ook een antwoord op de vraag van 
Sleimans zoon of zijn vader ‘souvenirs’ had achtergela-
ten in Alkmaar� In ieder geval niet bij Annemarie uit 
Alkmaar� De ontmoeting tussen Sleiman en Ria werd 
natuurlijk gefilmd voor de documentaire ‘Souvenirs’� 
Sleiman vroeg zich af waarom Ria zijn brieven nooit 
beantwoordde,toen werd duidelijk dat Ria’s moeder er 
voor had gezorgd dat de brieven niet bij haar dochter 
terecht kwamen�

13 jaar geleden

Toen de documentaire gereed was kregen we een uit-

nodiging om bij de première aanwezig te zijn in het 
Citytheater in Amsterdam� De documentaire film 
werd vertoond als een onderdeel van het IDFA (Inter-
national Documentary Festival Amsterdam) en heeft 
daar de tweede prijs gewonnen�  Wat ik nu vertel is 
alweer 13 jaar geleden� Maar wel heel leuk is dat ik de 
film, die toen door de Joodse omroep op tv is uitge-
zonden, op DVD heb� Af en toe kijken we hem nog 
eens terug� Helaas is het contact weer verwaterd� Het 
laats contact was in 2007 geweest� Maar ja Sleiman 
moet inmiddels een dikke negentiger zijn dus of hij 
nog leeft is de vraag� Wij kijken er met veel plezier op 
terug en het blijft een warme herinnering die we nog 
steeds koesteren�

Jan Boerman: “Een niet te omschrijven gevoel 
wanneer je het zelf niet hebt meegemaakt: VRIJ-
HEID”

Nadat Jan Boerman mij het verhaal had verteld over 
‘zijn’ Ria kwamen herinneringen aan het laatste jaar 
van WO II bij hem naar boven� Jan vertelde mij  
over de hongerwinter en over de gevaarlijke dingen 
die je moest doen om in leven te blijven� 

Je moest wel stelen.
Volgend jaar zijn wij 75 jaar bevrijd en komen er 
weer herinneringen boven bij de mensen die deze 
bevrijding zelf hebben meegemaakt� Het laatste jaar 
voor de bevrijding 1944-1945 was voor het westen 
van Nederland een zwaar oorlogsjaar met terreur en 
hongersnood onder de bevolking met name in de 
grote steden� 

De bevrijding was uiteindelijk een groot feest zo 
omschrijft Jan het� Een niet te omschrijven gevoel 
wanneer je het niet zelf hebt meegemaakt : Vrijheid! 

In Die laatste periode voor de bevrijding heb ik ge-
stolen� Gestolen om ons het gezin waarvan ik de 
oudste jongen was te eten te geven� Het was brood 
van de Duitsers dat ik pikte hoor dus geen pro-
bleem� Later kreeg ik pas het besef hoe gevaarlijk 
het geweest is maar je had haast geen keuze�

Op de voorgrond Ria, daarachter drie Israëlische soldaten

Jan en Ria Boerman-Zwart
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lasagne met zalm 
Door Marcel Rasch, foto Marijke de Jong

Ik vind lasagne altijd een mooi gerecht als ik even 
niet weet wat ik wil gaan eten. Je kunt het met veel 
ingrediënten maken, zoals met paddenstoelen, ge-
hakt, tomaat, vis en ga zo maar door. Een kijkje in 
de koelkast en je hebt zo een lekkere combinatie te 
pakken. Vis is niet zwaar te verteren dus gaat pri-
ma op een mooie lente- of zomeravond inclusief 
een lekker glaasje witte wijn. Ik heb deze keer voor 
zalm gekozen, een vis die vroeger vrij duur was 
maar tegenwoordig (door de kweek) zeer betaalbaar 
is geworden. Van tevoren klaar te maken en daarna 
alleen nog maar in de oven.

IngredIënten

(Voor vier personen)
• 1 eetlepel  olijfolie
• 1 ui (gesnipperd)
• 750 gram Roma tomaten (in stukjes)
• 4 eetlepel rode pesto
• 225 gram verse pastasaus carbonara (bakje)
• 12 verse lasagnebladen
• 200 gram gerookte zalm
• 250 gram zalmfilet (in dunne plakjes snijden)
• 75 gram gemalen pizza/pasta kaas
• Peper en zout
• Ovenschaal 20 x 30 cm
• Hapjespan

bereIdIng

Verwarm de oven voor op 180 °C� Verhit de olie in een 
hapjespan en fruit de ui 3 minuten� Voeg de tomaat toe 
en bak 10 minuten op lag vuur� 

Roer de pesto door de tomatensaus en breng op smaak 
met peper en eventueel zout� Roer de carbonarasaus 
los met 4 eetlepels water� 

Bedek de ingevette ovenschaal achtereenvolgens met 
3 lasagnebladeren, 1/3 van de tomatensaus en de helft 
van de gerookte zalm� Bestrijk de gerookte zalm met 
1/4 van de carbonarasaus  en dek af met 3 lasagnebla-
deren� 

Verdeel hier 1/3 van de tomatensaus en de zalmfilet 
over� Bestrijk de zalmfilet met ¼ van de carbonarasaus 
en dek af met 3 lasagnebladeren�  Verdeel hier de rest 
van de tomatensaus en de rest van de gerookte zalm 
over� Bestrijk de gerookte zalm met ¼ van de carbona-
rasaus en dek af met de rest van de lasagnebladeren� 
Verdeel hier de rest van de carbonarasaus over en be-
strooi met de kaas� Bak de lasagne ca� 35 minuten in 
het midden van de oven�

wIjntIP

Witte wijn: Chardonnay, Sauvignon blanc of Riesling, 
en droge rosé kan ook prima!  Eet smakelijk!

Koken

Lasagne altijd een mooi gerecht ...
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gemaal daalmeer
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

De foto toont nog een ongerept stukje in de onbebouwde Daalmeer� De stolp staat er nog steeds, zij het dat het 
inmiddels is ingebouwd� De opname is gemaakt in januari 1980�Links van de stolp is de Saskerstraat te Koedijk  
te zien en het gebouwtje rechts is het oude gemaal van de Daalmeer� Hier heeft voorheen een molen gestaan die 
het water van de Daalmeer uitsloeg op de ringvaart� De oude ringvaart is grotendeels intact gebleven en tevens 
is de Molentocht nog geheel aanwezig� De palen in het landschap zijn voor de stroomvoorziening van het pol-
dergemaal, de stolp en een woonhuis even verderop, maar dat buiten de Daalmeer stond� De familie Van der 
Sluis heeft jarenlang in de stolp gewoond en in het huis er vlakbij woonde de familie Wiedijk� De boerenkool is 
klaar om geoogst te worden� De vorst is er al overheen geweest� Bij de stolp is de sluis nog aanwezig, waar door men 
van de ringvaart de polder in kon varen� Aan de oostkant van de Daalmeer was ook een sluis� Deze sluis stond even ten 
zuiden van het Daalmeerpad, nabij de beroemde orgelzaal Booij� Daar loopt nu de Schagerweg overheen� Wilt u meer 
te weten komen over uw woonomgeving, wordt dan lid van de Historische vereniging Koedijk�

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

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com

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

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice. 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Restaurant 't Trefpunt in Schoorl.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.

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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Hoi ik ben Catharina Slooves (15)�Op 10 jarige 
leeftijd begon ik met trompet spelen, ik speel 
dus nu bijna 6 jaar trompet en daarvoor had ik 
eigenlijk al heel lang interesse gehad in muziekin-
strumenten� Ik kwam met de trompet in aanraking 
doordat mensen van een muziekvereniging bij 
mij op de basisschool kwamen met instrumenten 
(waaronder de trompet)� Nadat ik een half jaar 
lessen heb gevolgd in muziek noten en de basis van 
trompet spelen, ben ik naar het opstaporkest en 
daarna brugorkest van Aurora gegaan� Bij Aurora 
werd ik hartelijk welkom geheten en ik ben blij 
dat ik naar Aurora ben gegaan� Wat ik mooi vind 
aan de trompet is vooral de klank� Er is wel wat  
voor nodig om die klank te krijgen maar dan heb 
je ook zeker wat� Voor de mensen die dit lezen : 
Als je al enige interesse hebt in de 
trompet of een ander instrument 
zou ik zeggen probeer het vooral! 
En kom gezellig bij Aurora want in 
een orkest spelen is ook zeker een  
aanrader�

1� Vind je in het ‘hart’ van een zonne-
bloem

2� Nog helemaal heel
3� Hier kun je online spulletjes verkopen
4� Winterkost
5� De auto van Max Verstappen
6� Goed voor je gezondheid, meestal aan-

geduid met letters
7� Van A tot Z
8� Herrie
9� Meisjesnaam
10� Vervelend
11� Betaal je op Franse snelwegen
12� Dat ben jezelf
13� Vijfde letter van het alfabet

Vul de puzzel in en dan zie van boven naar 
beneden het antwoord ! Veel plezier!

Wij zijn The Mall, een jongerencentrum in Koedijk� Wij zijn geopend voor de leeftijd 9-18 jaar op verschillen-
de dagdelen in de week� 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, ui-
terlijke verzorging, weerbaarheid, verliefd zijn, enzovoort� 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 computeren� 
Of een potje tafeltennissen! Af en toe hebben we ook een workshop op donderdag� Op vrijdagmiddag is er 
zaalvoetbal vanaf 15:30 voor de leeftijd 11 jaar en in de avond zijn we geopend voor de leeftijd 11plus vanaf 
19:30� Je bent van harte welkom! Want wij horen graag hoe het met je gaat of doen graag een spelletje met je� 
Kom je vaker? Dan zul je zien dat we nog veel meer activiteiten organiseren zoals kamp, excursies en bepaalde 
thema activiteiten� Let op: In de maand juni en juli: Vanaf 15 Juli tot 19 Augustus zijn wij gesloten� 

Jeugdpagina
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onthaasten oP het VolkstuInencomPleX

Tekst en foto Cees van Egmond

Je leest het vaker, biologen die er in slagen om planten sneller te laten groeien� Je zou het niet verwachten in deze 
tijd maar zo is men er bijvoorbeeld in geslaagd de tabaksplant veel sneller te laten groeien waardoor de meer 
tabak kan produceren� Vreemd eigenlijk nu we allemaal weten dat roken heel ongezond is� Bij voedselgewassen 
kan ik me het nut wel voorstellen, veel mensen op onze aarde lijden honger� Daar lost sneller en meer wel wat op� 
Met die berichten in het achterhoofd maakte ik mijn ommetje naar het volkstuinencomplex aan de Nauertogt� 
Eenmaal op de volkstuin aangekomen bleek dat daar gelukkig alles nog bij het oude is� Er wordt met toewijding 
en onthaast getuinierd� Kleuren, vormen en geuren zijn een lust voor oog én neus�

oPlossIngen
(1) Zonnebloempit (2) Onbeschadigd (3) Marktplaats 

(4) Erwtensoep (5)Racewagen (6) Vitamine (7) Alfa-
bet (8) Kabaal (9) Anita (10) Naar (11) Tol (12) Ik 
(13) E� Van boven naar beneden: Zomervakantie

VakantIe coedIjcker ban
De Coedijcker Ban gaat er in juni even tussenuit, in 
juli vindt u dus geen CB op uw deurmat! Eind juli 
verschijnt de CB weer met daarin veel nieuws over de 
Gondelvaart!

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 
Bij “Voet-Fit” kunt u op afspraak terecht voor pro-
fessionele voetverzorging� Bel 072-7850177 of mail 
naar voetfitvoetverzorging@gmail�com�
Een kleine advertentie doet vaak wonderen� Iets ver-
kopen zonder verzendkosten, de koper kan makkelijk 
even bij u komen kijken! Plaats een Coedijckertje!

colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot� 

Redactie Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit,  
Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer 
(info@coedijckerban�nl)� 

Eindredactie novembernummer: 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� 

De data waarop kopij in 2019moet zijn ingeleverd 
vindt u op de website coedijckerban�nl�



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


