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Deze keer staat er een bijzonder verhaal over rioolwater, 
in de Coedijcker Ban (CB) U leest over de unieke ma-
nier waarop, onder andere hier in de directe omgeving, 
rioolwater wordt gezuiverd. Als u het artikel straks heeft 
gelezen weet u dat ik eigenlijk niet meer mag spreken over 
zuiveren maar moet spreken over het winnen van grond-
stoffen. Het waterschap houdt periodiek open dagen bij 
de rioolzuiveringsinstallatie in Warmenhuizen. De laatste 
open dag is nog niet zo lang geleden georganiseerd. Zo-
dra een nieuwe datum bekend is (dat kan nog wel even 
duren) melden we dat in ieder geval in ons maandblad.

Onlangs tijdens een redactievergadering spraken we 
over het belang van de CB voor de Koedijker vereni-
gingen. Nieuws van verenigingen is altijd welkom en 
wordt in de regel geplaatst. Daar moet je dan wel iets 
voor doen als vereniging, namelijk een stukje schrijven1, 
al dan niet voorzien van een rechtenvrije afbeelding (zie 
bladzijde 9 en 11). 

Aan verenigingen die een advertentie willen plaatsen 
of die een substantieel deel van de CB met voor hen 
belangrijke tekst willen vullen, wordt in de regel een 
bescheiden bijdrage in de drukkosten gevraagd. De 
praktijk leert dat die bijdrage soms op onbegrip stuit. 
Dat is jammer want het maken en laten drukken van 
ons maandblad kost best veel geld. De bescheiden bij-
drage is nodig om de CB ook in de toekomst ‘in de 
lucht’ te kunnen houden!

Hans Petit
06 83114470
info@coedijckerban.nl
1 De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor 
om aangeleverde tekst in te korten

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 21 september 2019

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Uniek project vlakbij Koedijk

Grondstoffen wInnen uIt rIoolwater
Tekst en foto’s Hans Petit

Koedijker Antoine van Hoorn las over de jongste ontwikkelingen bij de zuivering van rioolwater en tipte 
de Coedijcker Ban over iets bijzonders dat op een steenworp afstand van Koedijk (in Warmenhuizen) 
wordt gerealiseerd. Antoine, deskundige op het gebied van milieu en water, legde contact met Marit van 
Veen, salesmanager bij CirTec, het bedrijf dat aan de wieg staat van het winnen van grondstoffen uit water. 
In dit artikel, dat op (technische) juistheid gecontroleerd en gecorrigeerd werd door Antoine en Marit leest 
u over het verschil tussen waterzuivering en het winnen van grondstoffen uit water.

In Warmenhuizen aan de Huiskebuurtweg vindt u 
de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Geestmerambacht. 
Daar wordt het rioolwater van vele duizenden huis-
houdens uit de buurt (onder andere uit Koedijk) 
schoongemaakt. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is 
verantwoordelijk voor de zuivering van rioolwater in 
deze regio. Iedereen betaalt waterschapsbelasting aan 

het Hoogheemraadschap,.Dat belastinggeld gaat on-
der andere naar het schoonmaken van rioolwater. 

Dat is erg hard nodig als je bedenkt wat er allemaal door 
‘ons’ in het riool wordt gedumpt. Plastic, luiers, tampons, 
condooms om maar een paar zaken te noemen, maar na-
tuurlijk ook onze urine, ontlasting, douche- en (af)was-
water. Dat moet er allemaal uit voordat het rioolwater 
weer schoon teruggegeven kan worden aan de natuur. 

CIrteC

Voorheen werd het water schoongemaakt, het vuil uit 
het water (slib) werd verbrand.  Daar is de laatste jaren 
snel verandering in aan het komen. Zo heeft CirTec, 
een Nederlandse onderneming, een techniek ontwik-
keld waarmee nuttige stoffen uit het water gefilterd 
kunnen worden. Hierdoor is het tegenwoordig beter 
te spreken over het winnen van grondstoffen uit ri-
oolwater in plaats van het zuiveren van afvalwater. De 
rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt hierdoor tegen-
woordig ook wel grondstoffenfabriek genoemd.

ZelfreInIGend vermoGen

Water heeft dankzij een verscheidenheid aan bacteriën 
een zelfreinigend vermogen. Lang geleden toen we de 
aardbol nog met minder mensen deelden hield water 
zichzelf schoon, dankzij die bacteriën. Water uit het 
riool wordt anno 2019 volgens het zelfde principe ge-
zuiverd. Verschillende soorten bacteriën zorgen voor 
de grote schoonmaak. Ze blieven alleen niet alles wat 
door de mens in het riool wordt gedumpt. De gangbare 
methodiek om rioolwater schoon te maken is water ver-
zamelen in grote betonnen bassins, het water reinigen 
door het van veel zuurstof te voorzien, het vuil laten 
zinken (slib) en het slib verbranden. Nadat de bacte-
riën hun werk hebben gedaan wordt het schone water 
teruggegeven aan de natuur. De wat oudere lezers onder 
ons zullen kunnen bevestigen dat de waterkwaliteit in 
sloten, rivieren en plassen, vergeleken met de periode 
voor de zeventiger jaren, behoorlijk is verbeterd.

Grondstoffen

Sinds een aantal jaren is er een omslag in het denken 
ontstaan. Deskundigen spreken niet meer van het zui-
veren van rioolwater, maar van het winnen van grond-
stoffen uit het rioolwater. Wat moet je je daarbij voor-
stellen. Marit: “Toiletpapier is een van de materialen die 
je het meest in het rioolwater tegenkomt als vaste stof. 
Toiletpapier is zo gemaakt dat het als het in contact met 
water komt het snel uit elkaar valt. Door die eigenschap 
vormt toiletpapier, anders dan bijvoorbeeld de natte toi-
let-doekjes, geen gevaar voor verstoppingen in het riool. 
In het rioolwater zitten daarom veel toiletpapier-(cellu-
lose)-vezels. Tot voor kort werden die vezels als onder-
deel van het slib verbrand, doodzonde. Tegenwoordig 
kunnen die vezels teruggewonnen worden en gebruikt 
worden voor nieuwe producten. Met als grote winst dat 
je de cellulose vezels uit het rioolwater niet uit de natuur 
hoeft te halen door het kappen van bomen!”

nIeuwe methode

CirTec, een bedrijf dat zich bezighoudt met circulaire 
techniek, heeft een methode bedacht om grondstoffen 
die zich in het rioolwater bevinden uit dit water te halen , 
zodat ze na een intensieve behandeling hergebruikt kun-
nen worden. Hoe werkt het vraag ik me af.>>  

Op het terrein van Geestmerambacht wordt op kleine schaal met het terugwinnen van grondstoffen geëxperimenteerd

Marit van Veen laat het filter zien dat de cellulose deeltjes uit het water zeeft
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Marit: “Een rooster voorkomt dat het grove vuil in het 
terugwinningsproces terechtkomt. Het water wordt 
daarna naar een was- en filterinstallatie geleid waar. on-
bruikbare stoffen (stukjes plastic, haren, groente resten 
etc.) gescheiden worden van de cellulosevezels en de cel-
lulosevezels gewassen worden. De filterinstallatie bestaat 
uit een ronddraaiend doek met minuscule gaatjes dat de 
cellulosevezels opvangt. Er blijft een natte substantie over 
die bij de volgende stap zoveel mogelijk wordt ontwaterd 
en gedroogd. Wat over blijft is een schoon hoogwaardig 
product dat wordt verwerkt tot korrels of tot stof.”

ProduCten

CirTec zorgt voor de innovatie, het ontwerpen en verbe-
teren van de ‘hardware’ die nodig is om de grondstoffen 
te winnen. Twee andere bedrijven zorgen voor de PR en 
de productie van uit de korrels en stof gemaakte pro-
ducten. Voorbeelden zijn isolatiemateriaal, bindmiddel 
voor asfalt, gevelplaten, bloempotjes en nog veel meer.

unIek ProjeCt

De in dit artikel beschreven methodiek is uniek in Eu-

ropa en wordt mogelijk gemaakt door o.a. steun van 
de Europese Unie. Door deze manier van grondstof-
winning ontlast je de natuur (het milieu) en wellicht 
zorgt deze methode ervoor dat er geld verdiend wordt 
door de verkoop van de grondstoffen waardoor de be-
lastingen in de toekomst minder snel hoeven te stijgen. 
Win-Win!.<<

Na de eerste stap blijft een dikke brij over (sludge)

Marit van Veen (Certic) en Antoine van Hoorn (Vonkwater) deskundigen op het gebied van waterkwaliteit.

1

2

3

4

Schematische voorstelling van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (Antoine van Hoorn)
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Schaakgroep Koedijk
Schaakgroep Koedijk, opgericht in 1982, is een vereni-
ging met 30 à 40 schakers. In de 
periode van de laatste week 
in augustus t/m juni 
wordt iedere dinsdag-
avond gespeeld vanaf 
20:00 uur in De Riet-
schoot. Wij spelen een 
interne competitie en bin-
nen deze competitie zit ook 
de strijd om de zogenaamde 
“Renotherm-beker”. Voorts wordt er door onze club 
met een aantal teams aan de externe competitie van de 
Noord-Hollandse Schaakbond deelgenomen. Al met 
al hoeft u zich dus niet te vervelen en als u een echte 
schaakliefhebber bent, nodigen wij u bij deze van harte 
uit om eens een dinsdagavond bij ons langs te komen 
en wie weet, bent u meteen verk(n)ocht.
• Waar: De Rietschoot
• Wanneer: Iedere dinsdag van 20:00 – 24:00 uur
• Kosten: € 95,00 per jaar
• Telefoon: 06 42190590, Hans Schoon (voorzitter)
• Info: https://www.schaakgroepkoedijk.nl

BadmIntonnen In koedIjk
Wil je sportief bezig zijn en niet afhankelijk zijn van 
het weer? Hou je van gezelligheid of wil je iets aan je 
conditie doen? Kom dan badmintonnen bij badmin-
tonvereniging De Stolp in Koedijk. Er wordt in vrijwel 
elke leeftijdsklasse gespeeld.

Badmintonvereniging De Stolp speelt elke maandag 
en zaterdag in De Rietschoot. Je kunt altijd “zomaar” 
binnenlopen om eens mee te doen, zelf sportschoenen 
meenemen, wij kunnen zo’n eerste keer voor een racket 
zorgen. Wij hopen natuurlijk wel dat je na deze eerste 
keer heel enthousiast bent geworden en lid van onze 

gezellige en fijne vereniging wilt worden. Op maandag-
avond spelen de senioren van 20:00 tot 22:30 uur 
De jeugd vanaf een jaar of 6/7 kan op zaterdagmiddag 
terecht van 13.30 tot 15.30 en krijgt daarbij gerichte 
training van ervaren spelers/trainers  Op de zondagen 
wordt een externe competitie gespeeld door geselecteer-
de spelers, dit gebeurt door 
zowel jeugd als senioren. 
Aan het eind van het seizoen 
wordt er voor de jeugd nog 
een intern toernooi georga-
niseerd. Het seizoen loopt 
van begin september tot in 
de maand juni.
• Waar: De Rietschoot
• Senioren: Maandag van 20:00 – 22:30 uur
• Jeugd: Zaterdag van 13.30 tot 15.30
• Periode: September tot midden juni.
• E-mail: info@destolpkoedijk.nl
• Info: www.destolpkoedijk.nl

ledenavond kvG
Het Koedijker Vrouwen Gilde organiseert op dinsdag 
10 september 2019 een ledenavond, aanvang 20.00 
uur in de Rietschoot.  De heer C. Verkerke houdt 
een lezing over zijn ZinTuigeN-tuin. Hij geeft een 
Power-point-presentatie  over zijn tuin van ongeveer 
1 hectare. Hij vertelt over de planten en bomen die er 
groeien, de bijzondere aangelegde tuinen en over de  
diverse vogelsoorten die er komen broeden. De heer 
Verkerke is een enthousiaste verteller, dat hebben we 
gehoord op de excursie  in september. Introducees be-
talen € 4,00. Inlichtingen : Henriëtte Slager, tel: 072-
5619426 Het Koedijker Vrouwen Gilde wordt onder-
steund door Stichting ’t Zuydoutaerlandt.

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.

De moeite waard

Badminton in De Rietschoot (foto aangeleverd)

Zintuigentuin (Foto Tini Reus)



10 11

klaverjassen met de Gvk
Het is weer zover. Vanaf september houdt de Gondel-
vaart Vereniging Koedijk (GVK) maandelijks weer een 
klaverjasdrive in café ‘De Bonte Koe’. 

Er wordt in een persoonlijk competitieverband ge-
speeld, dat wil zeggen dat er om dagprijzen wordt 
gekaart en dat het resultaat meetelt voor het totale 
klassement. Van de zeven drives die gehouden worden, 
tellen de zes beste resultaten. Als je één keer niet kan 
komen heeft dit geen invloed op het eindklassement. 
Na de drive wordt er nog een tombola gehouden. Zet 
u onderstaande data maar vast in uw agenda of op de 
kalender.
• 28 september 2019
• 26 oktober 2019
• 23 november 2019
• 25 januari 2020 
• 22 februari 2020 
• 28 maart 2020 
• 25 april 2020

De drives beginnen steeds om 20.00 uur en vanaf 19.30 
uur kan er ingeschreven worden. De inschrijfkosten 
zijn € 5,00 per koppel. In december is er géén drive 
in competitie verband, maar dan houdt het café een 
kerstdrive. De datum hiervan moet nog vastgesteld 
worden. Voor meer informatie kunt u bellen naar Jan 
Bijpost, 072-5615152

duurZame dInsdaG
Kende u ‘Duurzame Dinsdag’? Dat is 
de eerste dinsdag van september. Op die 
dag krijgen duurzame ideeën en initiatie-
ven een podium krijgen in politiek Den 
Haag. Het kabinet neemt op 3 september de ‘Duur-
zame Dinsdag-koffer’ in ontvangst met honderden 
duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van 
de samenleving.

vrIjdaG de dertIende
Voor bijgelovige mensen is vrijdag de dertiende een 
angstige dag. Een dag waar ooit eens een tweeëntwin-
tigletterlingowoord voor verzonnen is:  paraskevide-
katriafobie. Dat is: specifieke angst voor vrijdag de 
dertiende. De term paraskevidekatriafobie is bedacht 
door de Amerikaanse therapeut en historicus Donald 
E. Dossey (geboren in 1934), die zich gespecialiseerd 
heeft in het behandelen van mensen die kampten met 
irrationele angsten. Als je het woord vloeiend kunt uit-
spreken, zo stelde Dossey, ben je genezen van de angst 
voor vrijdag de dertiende.

Praat-als-een-PIraat-daG
Donderdag 19 september is het ‘Talk Like a Pirate Day’. 
Een sinds 1995 bestaande ‘feestdag’ waarop iedereen 
wordt aangespoord om een dag lang zo veel mogelijk in 
piratentaal te spreken. Engelsen en Amerikanen weten 
dan wat hun te doen staat: praten met een gebrouwde 
r en veelvuldig termen als matey, avast en shiver me tim-
bers gebruiken. In het Nederlands is het wat lastiger, want 
wij hebben niet zo’n stereotiep beeld van piratentaal. 

Daarom hier wat tips van het ‘Genootschap Onze 
Taal’. “De meeste Nederlandse vrijbuiters en kapers 
leefden in de zeventiende eeuw, dus een woordje ze-
ventiende-eeuws is een mooie start. Verder gebruikten 
piraten hoogstwaarschijnlijk veel scheepstermen. 

Wie het liever zoekt in grovere taal, zal zijn/haar eigen 
creativiteit moeten gebruiken want overzichten van 
piratenscheldwoorden zijn er niet. Scheldwoorden die 
zeventiende-eeuws aandoen, zijn onder meer fielt, vle-
gel, schobbejak en scharminkel.”

IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks  625

Shoarmavlees

500 gram  450

Hele warme 
grillworst

Per stuk  225

Dubbele 
puntendag

Kogelbiefstuk

3 stuks  850

Half om half 
gehakt 
500 gram  350

Mager 
rundergehakt 

500 gram  400

+ gratis 
kruiden

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

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

IEDERE MAANDAG

keurslagerkeurslager
Bestel uw gourmet online

Mag ik uw Keurslager zijn?

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Een woordje zeventiende eeuws is een mooie start ...
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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 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?

danCePerformanCe
U bent van harte uitgenodigd voor deze Danceperfor-
mance Sacred Dance op 24 & 25 oktober 2019. 

De inspiratiebron is het kunstwerk “A Million Steps” 
(10m x 150m) van  kunstenaar Annemarie Kuster uit 
Koedijk, dat zij 5 jaar geleden maakte in een boerderij 
aan het kanaal. 

De dansdocenten, Djoeki Thomasz en Ilona van Hat-
tum, hebben de choreografie en de muziekkeuze ge-
baseerd op dit kunstwerk en ingestudeerd met hun 
dansers. Het is een bijzondere dansvorm met een rust-
gevend karakter, voornamelijk in cirkelvorm op veelal 
klassieke of folkloristische muziek vooral gericht op 
het plezier van bewegen. Aanvang 20 uur ARHschool  
Prins Hendriklaan 56-58  1861 EL Bergen. Entree € 5.= 
Info 06 27205056 www.annemariekuster.exto.nl

huIsartsenPraktIjk koedIjk
De data van de griepvaccina-
ties voor 2019 zijn als volgt: 
dinsdag 19 november 2019 en 
woensdag 20 november 2019. 
De precieze tijden volgen nog. 
De data zijn wat later dan u 
van ons gewend bent.

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

De moeite waard

Annemarie Kuster aan het werk   (foto C van Egmond)
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lemaal de overtuiging en intentie dat bewegen belang-
rijk is om op latere leeftijd fit te zijn en te blijven.

de aCCommodatIe

Al je binnenkomt bij Team Victrix valt direct op wat 
een mogelijkheden aanwezig zijn om Crossfit te kun-
nen beoefenen. Alle voorzieningen zijn ruimschoots 
aanwezig en de ruimte is fantastisch. 

de lessen:
De eerste sessie bestond voornamelijk uit “meten is we-
ten”. Sportmasseur Lars Dekker) nam de nodige testen 
af bij de deelnemers, zoals een balansoefening en een 
krachttest van de handen. In de daaropvolgende lessen 
werden aan ons de diverse vormen van Crossfit aange-
leerd onder leiding van Linda Leegwater 

tevreden

Op 4 augustus 2019 werd de Masterclass 55+ afgesloten 
met het bespreken van de eindresultaten van de deel-
nemers in vergelijking tot de start in april. Alle deel-
nemers waren bijzonder tevreden over de afgelopen 
periode en de geboekte vooruitgang. 

Ook de complimenten richting de begeleiding. Alle 
deelnemers besloten om door te gaan met Crossfit. 

tweede masterClass

Eigenaar Martijn Ploeger van Team Victrix deelde 
mede dat door deze eerste succesvolle Masterclass 55+, 
voor het aankomende seizoen, op 1 september 2019, 
een tweede Masterclass 55+ wordt opgestart. Martijn 
Ploeger: “Ik ben ervan overtuigd dat als oudere men-
sen ook gaan crosfitten, onder deskundige begeleiding 
Nederland kan besparen op zorgkosten. Wij kunnen 
als Team Victrix er voor zorgen dat ook oudere perso-
nen in goede conditie blijven. Iedereen op zijn of haar 
niveau”! 

het lesaanBod BIj team vICtrIX: 
Crossfit, Crossfit Teens, Crossfit Kids, Strongfit  Gym-
nastics, Weightlifting, Fitness, Yoga, Personal Trai-
ning, Voedingadvies  , Fysiotherapie, Zwanger en Fit, 
Sportmassage en Clinics

Daverend succes met eerste crossfit masterclass 55+

team vICtrIX
Door Wietze Jan Ramaker, foto’s aangeleverd

Wie ooit had kunnen bedenken dat een groep, startend met 10 personen, in de leeftijdscategorie van 55 
jaar en ouder, wekelijks van april 2019 t/m juli 2019 onder enthousiaste leiding van Linda Leegwater en 
Lars Dekker een Crossfit Masterclass 55+ volgden bij Team Victrix aan de Helderseweg 31b in Alkmaar 
zou kunnen zeggen: “Dit kan toch niet, allemaal veel te zwaar, kan ik toch niet. Hier komen alleen maar 
personen zoals de Rico Verhoevens van deze tijd”. 

Opmerkingen zoals: “Bewegen is goed en belangrijk 
voor je. Je moet echt wat gaan doen om fit te blijven! 
Je blijft, als je crossfit, prima in beweging, je conditie 
wordt beter en de begeleiding is meer dan uitstekend 
bij Team Victrix. Ook een veelgehoorde opmerking is  
dat alleen trainen, lees thuis, ook niet altijd alles is. Met 
een groep onder begeleiding gaat het veel beter en het is 
uitdagender. En als er een blessure ontstaat? Dan kun je 
direct terecht bij fysiotherapeut Manon Langedijk van 
Team Victrix”. Oké, na wikken en wegen heb ik beslo-
ten om aan te melden voor deze Masterclass 55+. Bij 
binnenkomst in de Crossfitbox werd iedereen vriende-
lijk ontvangen. Zeker ook door de mensen die al tijden 
bezig zijn met Crossfitten. Allemaal aardige mensen die 
allemaal op de eigen manier deze tak van sport beoefe-
nen. Je voelt je gelijk thuis binnen de “box”. 

wat Is CrossfIt nu PreCIes:
Ter verduidelijking voor de lezer: Crossfit is een nieuwe 
trend in de fitnesswereld. Crossfit is een trainingsme-

thode van fitness die gewichtheffen, atletiek en gym-
nastiek in één trainingsvorm combineert. Gedurende 
de training doe je functionele bewegingen, vaak op een 
gevarieerde manier. Elke dag/ week staat dus in principe 
een andere workout geprogrammeerd, dit is de zoge-
naamde ‘work-out of the day’. In jargon: de WOD.

GevarIeerd

De oefeningen in de work-outs variëren van o.a. squat-
ten, brenchpress- en  kettlebell-elementen tot aan roei-
en, burpees, hardlopen en pull-ups. Soms moet je er 
zoveel mogelijk doen in een bepaalde tijd, soms moet 
je een bepaald set aan oefeningen zo snel mogelijk 
doen en soms je maximum opzoeken van één oefe-
ning. Kortom, elke dag/ week anders. 

de deelnemers:
Wat zouden het voor mensen zijn die zich ook hier-
voor had aangemeld? Van slager tot makelaar en van 
gezagvoerder tot administratief medewerker en bij al-

Team Victrix van links naar recht Marijn Ploeger, Linda Leegwater, Lars Dekker, Manon Langedijk s

Masterclass deelnemers vlnr: Renault Bosma, Wietze Jan Ramaker, Eveline Over de Linden, Louise Brüggeman, Anja Wever, Nico 
Zonneveld.  
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ZeIlen oP het amstelmeer

Tekst en foto Jeroen van der Kruijf

Ja ... u ziet mij hier zeilend in een Inling. De Inling is een Noorse kielboot ontworpen door Jan Lingen voor 
zijn zoon. Jan Lingen ontwierp eerder de Soling, de driemans-olympische-kielboot van 1968 tot het jaar 2000.

De Inling (Noors voor jongeling) was tussen 2004 en 2008 de olympische kielboot voor vrouwen. Er werden 
meer dan 4000 van deze kieljachtjes gebouwd en er wordt nog steeds over de hele wereld wedstrijd in gevaren. 
Ik heb heel lang wedstrijd gevaren in de olympische finn, maar dat werd mij toch wat te heftig vandaar dat ik 
overgestapt ben naar deze boot die veel stabieler is en die ook heel goed alleen te varen is. Er kunnen twee passa-
giers mee wat voor gezin en vrienden natuurlijk prettig is. Op de foto varen we met een mooi rustig windje op 
het Amstelmeer, een heerlijk meer gelegen op 40 minuten van Koedijk .

Ik heb een ligplaats als gast in de haven van de marine zeilvereniging op de Haukus bij Westerland. De kantine 
gaat al 10.00 uur open voor een kopje koffie, dan heerlijk zeilen en bij terugkomst een biertje met een broodje 
kroket ... dat is voor mij het optimale vakantiegevoel.

Beeldbericht



18 19

Oud-Koedijker begint unieke zaak in de Alkmaarse binnenstad

BoB van oosten 
Tekst en foto’s Hans Petit

In de rubriek ‘Oud en Nieuw’ gaat de Coedijcker Ban op bezoek bij dorpsgenoten die pas in Koedijk  
wonen(nieuw) en bij oud-dorpsgenoten, mensen die uit Koedijk zijn vertrokken (oud). Deze maand ver-
telt Bob van Oosten over zijn jeugd in Koedijk en over wat er na zijn vertrek uit Koedijk op zijn pad is 
gekomen.

Ik ontmoet Bob in zijn winkel, ‘LijnB’ aan het Ritse-
voort 10 in Alkmaar, maar daarover later meer. Eerst 
gaan we terug naar zijn jeugd in Koedijk. 

oPGeGroeId In koedIjk

Bob werd in 1957 in Amsterdam geboren. Op zijn der-
de jaar verhuisde het gezin, vader, moeder, Bob naar 
Koedijk, waar vader Van Oosten zijn huisartsenprak-
tijk begon. In 1960 werd zusje Winnie in Koedijk ge-
boren. 

Bob: “Ik ben als Koedijks jochie opgegroeid en bewaar 
heel dierbare herinneringen aan mijn jeugd in Koedijk 
De enorme vrijheid die je had als kind om te spelen, 
om dingen te ontdekken. De verkaveling was er nog 
niet ... Ik bracht veel tijd door in de natuur. Tuinders 
helpen, maar ook helpen bij het vervoeren van de scha-
pen ... schaatsen ... stiekem varen naar de ‘Duizend 
Eilanden’ met de ‘gepikte’ koolschuit van de buurman, 
die dat,naar achteraf bleek, oogluikend toestond. In 
een woord: onbetaalbaar!”

Ook aan de lagereschooltijd bij de Zandloper heeft 
Bob goede herinneringen. “Meester Brouwer, veel 
vriendjes een heerlijke tijd. De strijd van de Noord te-
gen Zuid. Waar die tweedeling op gebaseerd was, is me 
nog steeds niet duidelijk, maar hij was er wel! Kwam 
je uit de Noord dan was dat eh ... niet zo goed.” De 
Noord begon zo ongeveer bij de Burgemeester Kooi-
mansstraat meent Bob zich te herinneren.

Zoon van de huIsarts

De huisarts, de burgemeester en de hoofdonderwijzer 
waren vroeger de notabelen van het dorp. 

Heb je als kind last gehad van die bijzondere positie 
van je vader?  Bob: “Last wil ik het niet noemen. Maar 
als je iets gedaan had lag dat wel wat meer onder het 
vergrootglas. Maar ik heb er geen last van gehad, al had 
je wel een beetje aparte status.

handBal

Bob: “Ik ben, net zoals de meeste jongetjes begonnen 
met voetballen bij SV Koedijk, maar ik was er niet zo 
goed in. Ik handbalde inmiddels bij de middelbare 
school (het Christelijk Lyceum) dat ging me goed af. 
SV Koedijk had alleen een senioren (heren)handbal-
team. Ik mocht daar met dispensatie aan meedoen. Ik 
miste het contact, het spelen met leeftijdgenoten. 

Het lukt me om vriendjes ‘los te weken’ bij het voetbal. 
Ze bleven wel voetballen maar gingen ook handballen. 
Ik heb daarmee deels aan de basis van de oprichting 
van het handbal jeugdteam gestaan. We hebben echt 
een aantal jaar met goede teams gedraaid.” 

mIddelBare sChool

“Ik kwam terecht op het Christelijk Lyceum, nu het 
Jan Arentsz. Ik deed het de eerste drie jaar best goed. 

Op mijn vijftiende sloeg de pubertijd hevig toe. Ik 
zette me af tegen mijn ouders, de leraren, de Christe-
lijke cultuur op het lyceum tegen alles wat met gezag 
te maken had. Het gevolg was dat ik bleef zitten in 3 
atheneum, overstapte naar 3 Havo, waar ik ook niet 
overging. De studieresultaten en een incident met een 
van de leerkrachten zorgden ervoor dat ik niet meer 
welkom was op het Christelijk Lyceum. Ik was in die 
periode even flink de weg kwijt.” >>

Bob voor zijn winkel ‘LijnB’ aan het Ritsevoort 10 in Alkmaar
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twaalf Baantjes dertIen onGelukken

Bob gaat als zestienjarige jongen, na het mislukken 
van zijn middelbare school-carrière werken. Hij doet 
ongeschoold werk: vakken vullen, magazijn-werk. Bob: 
“Zo’n periode vormt je wel. Ik werd 18 en realiseerde me 
dat ik zo niet verder wilde, een afgeronde opleiding was 
nodig om ander werk te kunnen gaan doen. Vanuit dat 
inzicht wilde ik me weer inschrijven bij een middelbare 
school in Alkmaar. Mijn geschiedenis bij het Christelijk 
Lyceum bleek bekend bij het PCC én bij het Murmelli-
us: ik werd niet toegelaten.”

amsterdams lyCeum

Bob vervolgt: : “Ik hoorde veel goeds over het Am-
sterdams Lyceum aan het Valeriusplein. Ik woonde 
inmiddels zelfstandig in Amsterdam Na een goed ge-
sprek met de conrector en een stapel huiswerk  om 
aan te tonen dat ik voldoende niveau had én dat het 
me ernst was werd ik toegelaten op het lyceum in Am-
sterdam. Daar heb ik na het Havo-diploma later ook 
het Atheneum met succes afgerond. Daarna heb ik een 
blauwe maandag gestudeerd, eerst geschiedenis en la-

ter vertaalkunde aan de UVA. Maar ik was er helemaal 
nog niet klaar voor, dat liep niet goed af. In die tijd was 
het zo dat je als je stopte met je studie je dienstplicht 
moest vervullen. Ik was 21 (lichting 79/3) toen ik in 
dienst ging. Daar was geen ontkomen aan.”

mIlItaIre dIenst

Bij het aantreden als dienstplichtig militair moest 
Bob een aantal tests doen, waaronder een mor-
se-test. Hij bleek die test als een van de weinigen 
goed af te ronden. Bob diende twaalf maanden bij 
een speciale eenheid die de morse-berichten van de 
vijand onderschepte.  Na die twaalf maanden kon 
Bob dankzij een bevriende winkelier de dienst ver-
laten omdat hij ‘onmisbaar’ was voor het bedrijf van 
de betreffende winkelier.

PolItIe

Na de Militaire dienst gaat Bob werken als administra-
tieve kracht bij de Amsterdamse Politie op het hoofd-
bureau aan de Marnixstraat. Bob: “Het internationale  
verkeer ging toen nog met telexen en zo. >> 

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 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

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

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com

LijnB, winkel én expositieruimte in een  ... de moeite waard om eens binnen te lopen.
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Op een gegeven moment hoorde ik een van de re-
chercheurs over de gang, wanhopig roepen: Is er dan 
niemand in dit pand die telexen van Interpol kan ver-
talen?” Ik zag mijn kans schoon en zei geef mij die te-
lexen maar en je hebt een half uur later je vertalingen. 
Ik werd vanaf dat moment tolk-vertaler bij de Amster-
damse politie. Een prachtige tijd, ik heb het ongeveer 
tweeënhalf jaar gedaan. Ik heb overal gezeten, gewerkt 
met de hoofdcommissaris(zijn Engels was niet zo 
best), gesprekken met voorlichter Klaas Willink, Ellie 
Lust, een enorm leuke ervaring. Na mijn werk bij de 
politie ben ik bij het GAK (nu UWV) gaan werken.”

B2B&allwrIte

Via avondopleidingen had intussen Bob het staatsexamen 
Tolk-vertaler Engels gehaald. Vanaf dat moment was Bob 
beëdigd tolk-vertaler. Na een periode van 8 à 9 jaar bij het 
GAK (nu UWV) te hebben gewerkt als vertaler besloot 
Bob in 1989/1990 voor zichzelf te beginnen. “Ik noemde 
mijn bedrijf Business to Business and All write (B2B & 
Allwrite), dat werd een succes. Ik heb heel bijzondere op-
drachten gekregen: de Bijlmerramp, de Schiphol-brand, 
Milosevic tegen de Staat der Nederlanden. Ik heb ook een 
keer -onder embargo- de stukken van Prinsjesdag vertaald 
voor de buitenlandse pers. Speeches van ministers (Ver-
donk, Donner) vertaald, echt leuk werk”

GestoPt

Door de Europese regelgeving op het gebied van aan-
bestedingen moest ook vertaalwerk Europees aanbe-
steed worden. Daarmee droogde het werk voor Bob 
op. Ik heb daarna wel nog werk in andere sectoren ge-
daan (kunst en cultuur). In 2013 kon ik me het permit-
teren om het rustiger aan te doen. Ik heb daarna veel 
gereisd, veel gezien en veel gefotografeerd.

alkmaar

Bob gaat in 2015 als vrijwilliger (winkelcoördinator) in 
de winkel van Terres des Hommes aan de slag. Bob: 
“Ik merkte dat ik het heel leuk vond om contacten met 
winkelende klanten te hebben. Tijdens een verblijf in 
Portugal eind 2018 werd het idee geboren om een eigen 
winkel te beginnen, klaarblijkelijk toch de behoefte aan 
concrete bezigheden. Dat werd deze winkel ‘LijnB”

Waarom een winkel in Alkmaar als je in Amsterdam 
woont vraag ik me af. Bob: “In Amsterdam zijn dit 

sdoort panden onbetaalbaar als ze al te vinden zijn. Dit 
pand kwam vrij en ik heb onder goede voorwaarden 
kunnen huren. Ter compensatie van de billijke huur 
heb ik het pand zelf opgeknapt met de hulp familie, 
vrienden, kennissen. Mijn zus Winnie heeft onder 
andere heel hard meegewerkt aan het opknappen van 
deze ruimte. Ik wilde graag een winkel combineren 
met een galerie-ruimte en dat is gelukt”

wInkel

Wat voor winkel is het precies vraag ik Bob. “Het is een 
designwinkel, niet gekoppeld aan een bepaalde periode 
maar tijdloos. Hier vind je spulletjes die je ergens anders 
niet vindt, van vintage tot modern, van leren tassen tot 
nostalgisch kinderspeelgoed. De inkomsten uit de win-
kel zorgen er voor dat de ik de galerie kan runnen.

Achter in de winkel is een ruimte waar kunstenaars 
hun werk kunnen exposeren. Het exposeren kost de 
kunstenaars niets, bij verkoop van werk betalen ze een 
bescheiden bedrag aan Bob: “Ik vind het leuk om met 
Kunstenaars over hun werk te praten, en ze de kans 
te bieden om het te laten zien aan een groter publiek.

lIjnB
Waarom LijnB vraag ik me af. Bob: “Mensen handelen 
vaak langs vaste patronen (lijn A) wij doen het hier nét 
even anders (LijnB), en het staat voor mijn voorletter.

tot slot

Bob vertelde boeiend over zijn jeugd, zijn werkzame 
leven en over zijn winkel. Het is echt de moeite waard 
om als u in de stad bent eens langs te gaan bij LijnB. 
Bob is een goede gastheer waarbij het goed toeven is.<<

Oproepkracht met ervaring in de horeca (m/v)
Over Ontmoetingscentrum De Rietschoot
Wij zijn Ontmoetingscentrum De Rietschoot, een wijk/buurtgerichte  organisatie, door bewoners gestuurd, die 
zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van de buurt/wijk. 

Wat houdt het werk in?
Het gaat om een uitvoerende functie binnen ons horecateam. Je bent je aanspreekpunt van de organisatie 
en medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van De Rietschoot. De werkzaamheden bestaan uit:
* Het ontvangen van bezoekers
* (Indien nodig) het beantwoorden van de telefoon
* Koe en thee schenken
* De verkoop van consumpties aan de bar 
* Voorraadbeheer
* (Indien nodig) licht huishoudelijke taken
* De verschillende ruimtes gereedmaken voor gastenontvangst
Wat bieden wij?
* Een sociale werkomgeving
* Nuttig en afwisselend werk
* Leuke collega’s
* De mogelijkheid jouw uren 
exibel in te delen
* Een aantrekkelijk salaris
Belangrijke eigenschappen!
* Je bent representatief
* Je bent gastvrij en gezellig
* Je bent bereid om ‘s avonds en in het weekend te werken
* Je kunt goed samenwerken
* Je bent stressbestendig en accuraat
* Je bent bereid om het diploma ‘Sociale Hygiëne’ te halen (verplicht!)

Lijkt het je leuk om bij De Rietschoot te werken, mail dan snel je motivatiebrief voorzien van een CV 
naar: bedrijfsleider@rietschoot.nl, of neem telefonisch contact met ons op 072- 5615 595 en vraag 
naar bedrijfsleider Piet Verweel. Iedereen die interesse heeft in de functie wordt van harte uitgeno-
digd om te solliciteren. Heb je horecaervaring en ben je in het bezit van het diploma  ’Sociale 
Hygiëne’ dan heb je een streepje voor!

WERKEN BIJ DE RIETSCHOOT
Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons 
team en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om 
ons team te komen versterken als:
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aGenda rIetsChoot en hofstaete

Brede sChool 
Dit schooljaar organiseren De 
Zandloper, Erasmus en De 
Rietschoot de Brede School ac-
tiviteiten. Als team van de Bre-
de School willen wij kinderen 
de kans geven zich optimaal te ontwikkelen. Ons 
doel is een divers aanbod te geven van verschillen-
de disciplines met o.a. muziek, sport, dans, kunst, 
toneel, knutselen en daarmee zoveel mogelijk kin-
deren kennis te laten maken. Hierdoor ontdekt een 
kind waar zijn talenten liggen en kan zich hierbij 
verder ontwikkelen. Iedereen heeft één of meerdere 
talenten. De één heeft een talent voor pianospelen, 
een ander heeft een talent voor sport. De meeste 
mensen zien hun eigen talenten echter als iets heel 
normaals: “Doe niet zo gek, dat is toch heel nor-
maal dat ik dat doe, dat kan toch iedereen!” Vaak 
(h)erkennen we onze eigen talenten dus niet ter-
wijl ze ons wel uniek maken. De mogelijkheid om 
de eigen talenten ontwikkelen op het gebied van 
creativiteit, sport en muziek is voor ons als team 
een belangrijke pijler voor het samenstellen van het 
programma. We zijn afgelopen zomer bezig geweest 
met de voorbereiding om een zo gevarieerd moge-
lijk programma samen te stellen voor alle kinderen. 
Op 23 september zullen we starten met de eerste 
activiteiten van de Brede School. Kijk voor meer 
informatie op www.rietschoot.nl/bredeschool

Buurtrommelmarkt

Op zondag 29 september van 09.00 tot 13.00 uur 
wordt de jaarlijkse Buurtrommelmarkt georgani-
seerd. De organisatie heeft besloten om rommel-
markt naar binnen te verplaatsen zodat wij niet 
afhankelijk zijn van het weer. Bent u op zoek naar 
interessante, oude, mooie, gekke, moderne, handi-
ge, altijd al willen hebben, gebruikte, onvindbare, 
voordelige, goedkope en leuke spullen? Mis deze 
gezellige buurtrommelmarkt dan niet! Wilt u graag 
nog een centje terug voor alle mooie spulletjes en 

tegelijkertijd iemand anders blij maken met een 
koopje? Heeft u een kast vol leuke kinderkleding 
maar zijn de kinderen alweer zoveel gegroeid het 
afgelopen jaar? Of gaat u voor duurzaam en vindt u 
dat spullen weggooien verspilling is als ze best nog 
meekunnen? Reserveer dan alvast een plek op de 
rommelmarkt! Tafelhuur € 7,50 (Afmetingen 200 x 
75 cm). Stuur Stuur een e-mail naar: rommelmarkt-
koedijk@gmail.com, of neem contact op met Ben-
no van de Valk (06-55385594).

koe vanGt haas theatersPort

Kijken bij een theatersport wedstrijd (voorstel-
ling improvisatietheater) van Koe Vangt Haas? 
Dat kan komend seizoen maar liefst zes keer! Elke 
keer met fantastische muzikale begeleiding van 
Geert Meuffels. We spelen in de theaterzaal van 
De Rietschoot in Koedijk. Altijd op zondagmiddag 
14.00 uur. Zondag 29 september met Papaver. 

dIsCo voor mensen met én Zonder BePerkInG

Zaterdag 28 september kunnen we na weken heer-
lijke vakantie helemaal los tijdens de disco voor 
mensen met én zonder beperking. Deze Disco heeft 
het thema “Goed fout”. Dus heb je zin om jezelf 
lekker verkleden, trek dan je al foute kleding uit je 
kast en kom gezellig bij ons dansen en sjansen. DJ 
Snow & Co heeft afgelopen zomer heerlijk kunnen 
uitrusten en alle nieuwe hits gekregen voor een ge-
weldig fout feest. We zien jullie graag op zaterdag 
28 september van 19–23 uur op onze disco. Een top-
a vond vol lekkere muziek, karaoke, dans en vooral 
gezelligheid. Entree €2,50. Op vertoon van de Alk-
maarPas €2,00. Begeleiders hebben gratis toegang. 
Informatie: info@rietschoot.nl of 072 – 561 55 95. 

ZanGkoor ‘de laatBloeIers’
Altijd al willen zingen, maar nooit aan toegeko-
men? Kom in De Hofstaete gezellig meezingen bij 
het senioren zangkoor De Laatbloeiers. Het zang-
koor wordt begeleid door de enthousiaste Tanja 
Bak. Maandag 7 en 21 januari van 14.15 – 16.00 uur. 
Kosten: € 2,50 (incl. koffie of thee)

keeZen In de rIetsChoot

Nieuw bij De Rietschoot: Keezen iedere 3e woens-
dag van de maand. Keezen is een Oud-Hollands 
bordspel voor minimaal 2 tot maximaal 8 personen. 
Keezen kan worden omschreven als een combinatie 
van mens-erger-je-niet en pesten. Woensdag 18 sep-
tember van 19.30 – 22.00 uur. Kosten: € 2,50 p/p 
(opgeven als team van 2 personen). Aanmelden bij 
Benno van der Valk (06-553 855 94).

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 8 en 22 september vanaf 13.30 
uur. € 3,50 incl. koffie/thee/chocolademelk en een 
bitterbal. Gezelligheid is troef met klaverjassen op de 
woensdagmiddag 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 op donderdag van 14.00 – 16.00 uur een 
gezellige bingo. 1 plankje € 2,50, 2 plankjes € 4,00, 
4 plankjes € 8,00. 

koersBal

Koersbal is meer dan 20 jaar geleden overgewaaid 
uit Australië en sindsdien zijn er duizenden enthou-
siaste koersballers, man of vrouw, valide of invalide, 

actief. Iedereen kan deze sport beoefenen omdat er 
geen lichamelijke of fysieke inspanning voor nodig 
is. Wie eraan begint, raakt al snel met het ‘koers-
balvirus’ besmet. Koersbal lijkt veel op jeu de bou-
les maar er zijn belangrijke verschillen: het is een 
binnenspel, de ballen zijn minder zwaar en moeten 
worden gerold dus niet geworpen. Iedereen kan het 
leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een 
gezellig, maar ook een verrassend spel is. Elke dins-
dag in De Hofstaete van 13.45 - 15.45 uur. Kosten: € 
2,00 (incl. koffie of thee).

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. 

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 wande-
ling drinken we nog een kopje koffie of thee. Maan-
dag en woensdag van 10:00 – 11:00 uur.
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Groene sChIldwants
Foto en tekst Hans Petit (Bron Wikipedia)

Elke keer als ik in de tuin een insect zie dat ik nog niet eerder tegenkwam voelt dat als bijzonder. Zo ook toen ik 
dit beestje zag. Snel een foto maken voordat hij (of zij) weer verdwijnt. Nadat de foto is gemaakt plaats ik mijn 
‘vondst’ meteen op waarneming.nl. Op die site kun je waarnemingen posten, de software op die site (zie Qr-code 
hieronder) zorgt er vervolgens voor dat je in de meeste gevallen ook snel weet om wat voor insect het gaat. In dit 
geval is het een larve/nimf van een groene schildwants. Een larve/nimf is een nog niet volwassen insect, dat in 
een later stadium nog wat verandert. 

De volwassen groene schildwants is geheel groen van kleur en heeft in tegenstelling tot veel gelijkende wantsen 
geen duidelijke tekening. De wants wordt tussen de 12 en 14 millimeter groot, vrouwtjes zijn iets groter dan de 
mannetjes. De bovenzijde van het lichaam heeft soms onopvallende vlekjes of iets lichtere delen maar deze zijn 
nooit erg geprononceerd en verschillen per individu. 

De wants kan van kleur veranderen. Wantsen die in winterslaap gaan kleuren bruin. Met 
hun normale groene kleur zouden ze te veel opvallen in de scheuren in bomen waar ze 
overwinteren. Zodra de wants in de lente ontwaakt en actief wordt, kleurt het lichaam 
binnen enkele weken weer groen. Het is elke keer weer een verrassing hoe prachtig die 
kleine wezentjes eruit zien. Ik deel die beelden graag met u..

Vlierbessensap lekker en gezond
over vlIerBessen en kastanjes

Door Marieke Kraakman

Het seizoen van de groei en bloei van planten en bloemen is over zijn hoogtepunt heen. Moeder natuur 
schenkt ons weliswaar nog ruim voldoende bloemen en daarnaast rijpen vele  bessen en noten zich fan-
tastisch naar hun ultieme pluktijd toe. Hieronder de vlierbes. Een smakelijke én gezonde bes, die zich 
makkelijk leent voor allerlei leuke recepten. Wil je het eens proberen?

vlIerBessensaP- of saus maak je Zo 
Knip de trossen vlierbessen af en was ze goed. Kook 
ze intact, dus als tros, ongeveer 20 minuten in een pan 
met dikke bodem en een klein laagje water. Tussendoor 
goed omroeren. Als de meeste bessen opengebarsten 
zijn, neem je de pan van het vuur en giet deze door een 
zeef, waarbij je het vocht opvangt in een pan of kom. 
Laat uitdruipen en afkoelen in de zeef. Wil je het sap 
bewaren voor later? Invriezen kan prima, in diepvries-
zakjes bijvoorbeeld. Als je meteen het vlierbessensap 
wil gebruiken, kun je dit even opwarmen in een pan, je 
kunt een beetje water verwarmen in een andere pan en 
hier wat suiker in oplossen tot je een suikerstroop krijgt. 
Hier dik je de warme vlierbessensap wat mee in. Deze 
saus smaakt heerlijk in de yoghurt of over ijs en is nog 
gezond ook. Vlierbessen zijn namelijk infectie werend 
en zweetdrijvend. Hierdoor is het een prima remedie 
om in te zetten bij griep of een verkoudheid die met 
koorts gepaard gaat. Door de flavonoïden in de vlierbes 

werken ze ook als antioxidant. Bij klachten als Ischias 
en aangezichtspijn en migraine valt een dagelijkse in-
name van een glaasje vlierbessensap altijd te proberen. 
Omdat de bes ook vocht afdrijft, werd hij vroeger vaak 
ingezet bij kwalen als artrose, artritis en jicht. Gebruik 
echter nooit de rauwe bes voor 
consumptie. Deze is giftig.

Groeit er een kastanjeboom 
in de buurt? Doe eens of je 
weer klein bent, 
raap kastanjes en 
ga daar thuis eens 
goed naar kijken. 
Weet je nog hoe je 
vroeger poppetjes maakte 
met kastanjes en lucifers? 
Kun je het nog? Ik wens je 
een fijne herfst, straks. 
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Bouwen uit respect voor hardwerkende tuindersfamilies
han mastelInG sChaal 1:10
Tekst Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Han Masteling, een geboren en getogen Koedijker. Geboren op de Noord en groot geworden in de Bur-
gemeester Kooimanstraat. In zijn hobbyschuur maakt hij op schaal de prachtigste miniaturen, die alles te 
maken hebben met het tuindersverleden van Koedijk en omstreken.

Han, hoe kan het ook anders, stamt uit een tuindersfa-
milie en heeft als jonge vent het tuinderswerk nog meege-
maakt tot aan de ruilverkaveling in 1972. 

“Het was een hard bestaan” vertelt Han, “Ik was een jaar 
of twaalf, toen ik mijn vader moest meehelpen. Voor een 
kind was het tuinderswerk echt zwaar. Hard werken en 
weinig verdienen en daarbij de mogelijkheid dat je pro-
ducten doordraaiden op de veiling. Het vele werk wat je 
in je teelt had gestoken, was dan allemaal voor niets ge-
weest. Mijn vader spreidde wel het risico van doordraaien 
door verschillende gewassen te telen. Er was altijd wel één 
product bij, waar wel vraag naar was. 

looPBaan

Voor het harde werken in die periode heb ik veel res-
pect gehad voor de tuinders en nog steeds, als ik eraan 
denk hoe er geploeterd en gesappeld is. Na de ruil-
verkaveling stopten veel tuinders en zijn gaan zoeken 
naar andere manieren om hun gezin te onderhouden. 
Onder andere bij het Hoogheemraadschap, timmer-
fabrieken of bij de Hoogovens enzovoort. Ik heb de 
tuinbouwschool en later de hoveniersopleiding gedaan 
en ben als 17-jarige jongen, als tuinman gaan werken 
bij de gemeente Alkmaar in diverse functies zoals voor-
man en later opzichter. In die functie heb ik o.a. snoei-
plannen gemaakt en reconstructievakken ontworpen. 

Weer later ontwerper geworden van groenvoorzienin-
gen in de gemeente. De rotonde op de Vondelstraat/
Koelmanlaan en de Schoolstraat in Koedijk zijn  door 
mij ontworpen. Het huidige groenonderhoud door de 
gemeente vind ik treurig. Als je ziet, hoeveel ongewild 
groen her en der staat, dan is het onderhoud triest te 
noemen. Naast het werk bij de gemeente Alkmaar heb 
ik ook een boomkwekerij gehad in Bergen. Ja ik heb 
groene vingers en heb hart voor de natuur.

Bram PIelkenrood

Bij mijn pensionering had ik een feest in Broek op Lan-
gedijk. We maakten een toertje met koolvletten van 
Bram Pielkenrood, beter bekend als “Toidverdrijf ”. 
Het was prachtig en ik herkende natuurlijk een hoop 
zaken vanuit de tuindersperiode. Bij Bram thuis zag ik 
een schaalmodel van een tuindersvlet, een rondkont. 
Ik was meteen terug in de tijd van mijn jeugd bij het 
zien van die vlet. In gedachten zag ik mij weer in mijn 
vaders tuindersvlet staan. Prachtig, dit wil ik ook gaan 
maken dacht ik. Uit respect voor het werk van mijn 
vader en alle andere tuinders rondom het Geestmer-
ambacht wilde ik mijn vaders schuur gaan nabouwen. 
Bram heeft de tuindersvlet van mijn vader gebouwd.

Gewoon doen

Met dit fijne werk had ik geen enkele ervaring, maar ik 
ben het gewoon gaan doen en achteraf kun je zeggen: 
je hebt meer talenten dan je denkt. Ik heb natuurlijk 
bij de bouw aanwijzingen gehad van Bram. Alles is op 
schaal 1:10 nagebouwd. Acht winters heb ik er samen 
met Bram aan gewerkt, omgerekend 3600 manuren. 
Daar horen ook bij de oude gereedschappen en an-
dere tuindersaccessoires, zoals bijvoorbeeld een echt 
werkende aardappelsorteermachine, een weegbaskuul 
die echt werkt, rieten mandjes met kooltjes, harken, 
schoffels, vorken, spades, een mensenbeultje enz. Kijk 
maar eens op de site van “miniatuur akkerschuit”. On-
der “diverse tuinders” staan al deze gereedschappen 
vermeld.

vIndInGrIjk

Ook heb ik het koelhuis van mijn oom Joop Maste-
ling nagebouwd. Bram heeft het koelmotortje met een 
vertraging ingebouwd, zodat je duidelijk de beweging 
van de koelvinnen kunt zien. Het is zo leuk om deze 
miniaturen te maken, want je wordt erg vindingrijk 
om oplossingen te zoeken en gebruik van diverse ma-
terialen. >> 

Miniatuur 1:10

Met hart en ziel

Han: “Met dit fijne werk had ik geen enkele ervaring”
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Om een voorbeeld te geven: voor scharniertjes gebrui-
ken we de scharnieren van sigarenkistjes. Voor het bo-
ren van gaatjes gebruik ik oude tandartsboortjes, met 
dank aan Eric de Mayer. Voor het fijn soldeerwerk heb 
ik aparte malletjes moeten maken om een goede tien-
tandige aardappelvork te maken. De tanden van  de 
vork liggen zo dicht bij elkaar dat het in eerste instan-
tie niet lukte. Het werd te heet en alle tanden lieten  
weer los. Met een houten malletje heb ik dit weten op 
te lossen. Zo blijf je zoeken naar oplossingen en dan 
begrijp je ook waarom het zoveel tijd in beslag neemt.

volGende ProjeCt

Na het, tot in de details nabouwen van het bedrijf van 
mijn vader en mijn oom, waar ik leuke reacties op krijg, 
wil ik de scheepswerf van Bertus de Waal uit Noord-Schar-
woude gaan nabouwen. Daar werden ook de rondkonten 
gebouwd. Mijn vader had in zijn boot een Albinmotor. 
Een onding! Je moest dat ding aanslingeren, maar door de 
terugslag heb ik menigmaal mijn knokkels opengehaald. 
Achteraf bleek de motor niet goed te zijn afgesteld. Mijn 
vader had nooit startproblemen met dat ding.

reGthuIs oudkarsPel

Voor deze bouwprojecten zijn we gesponsord door 
‘Lief Langedijk’ en de firma VTS Kunststoffen in Win-
kel, die de kunststof kap gaat maken en leveren. Er zit 
geen tijdbestek op dit project. Als het klaar is, wordt 
het tentoongesteld in het Regthuis te Oudkarspel. Het 
eerste project is daar al ten toon gesteld. Het tweede 
project volgt heel snel. Op de zondagmiddagen is het 
Regthuis geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. Een leuke 
fietstocht vanuit Koedijk. 

uIt resPeCt voor harde werkers

Het rooien van aardappels vind ik nog steeds prachtig! 
Ik wil een blijvende herinnering maken om de men-
sen te laten zien, hoe het was. Hoe hard er is gewerkt 
en nogmaals ook uit respect voor mijn ouders en alle 
tuindersgezinnen rondom het Geestmerambacht. Het 
was een hard bestaan, maar ik denk er nog altijd met 
plezier aan terug, ondanks al het zware werk. Aardap-
pels rooien doe ik nog steeds met plezier. <<

Een miniatuur weegbaskuul die echt werkt

Het koelhuis van oom Joop Masteling

Het bedrijf van Hans Mastelings vader
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Ooit was 1 maart de eerste dag van het nieuwe jaar.

het nIeuwe jaar

Door Hans Faddegon

In de gewone algemene kalender wordt de Coedijcker Ban in de maand september uitgegeven. In het arti-
kel van augustus in de Coedijcker Ban werd de bijzondere herdenking van Maria Hemelvaart besproken. 
Ook werd de naam van de maand augustus genoemd als beeld van de verheven Keizer van het historische 
Romeinse rijk. 

ooGstmaand

In ons land staat de maand augustus bekend als een be-
ginperiode van de oogst van de landbouw. De literatuur 
wijst erop, dat het woord ‘oogst’ ooit afgeleid is van het 
woord augustus. 

Met een beetje fantasie is dat herkenbaar. Het is ook 
begrijpelijk, want Keizer Augustus had groot succes tij-
dens zijn bewind van het Romeinse rijk. De oogst was 
erg belangrijk om verder te kunnen leven. 

sePtemBer

Wij bevinden ons nu in de maand september, de ne-
gende maand in de huidige kalender. Het woord sep-
tember betekent oorspronkelijk “zevende maand”. In 
de oude Romeinse kalender begon het nieuwe jaar on-
geveer in de huidige maand maart en dan blijkt dat de 
maand september inderdaad de zevende maand was. 
Oktober is dan de achtste maand, november de negen-
de en december de tiende maand.

maankalender

In artikelen van de Coedijcker Ban is eerder ook be-
schreven dat de historische kalenders vaak een maan-
kalender waren, gebaseerd op de maanbeweging. Onze 
huidige kalender, daarentegen op de zonbeweging. 
Wie zich interesseert in de betekenis van de Bijbel als 
symbolische beschrijving van het innerlijke menselijke 
leven, ontdekt dat de originele Bijbelse kalender, een 
combinatie vormt van de maan- en de zonnekalender. 

BIjBelse kalender

De maan en de zon vormen daarin een fundamenteel 
levensbeeld als licht dat de symbolische verbinding met 
God en Jezus toont. Het dagelijkse leven is verdeeld in 
de nacht, met het variërende maanlicht en de dag, met 
het zonlicht. 

De nacht wordt voorgesteld als Bijbels beeld van het 
eenzijdig aardsgerichte leven, gesymboliseerd als een 
nachtelijke droom. 

Daarna wordt de dag voorgesteld, als het beeld van het 
bewust kunnen worden dat het leven vanuit de hemel 
begeleid wordt. 

ZonlICht

De dag bezit rechtstreeks licht van de zon, terwijl de 
nacht indirect licht van de zon bezit via de maan. Het 
indirecte licht betekent dat er wel hemelse begeleiding 
bestaat, maar dat het bij diverse mensen nog niet be-
wust is geworden. Zo vertelt het Bijbelverhaal dat het 
dagelijkse leven een beeld van de uitnodiging van God 
bezit om bewust te kunnen worden van het levensdoel. 

joodse overleverInG

Deze beschrijvingen zijn onder meer te lezen in de 
literatuur die in het algemeen de Joodse overlevering 
wordt genoemd. Daarover heeft de Nederlands-Joodse 
schrijver Professor Friedrich Weinreb in de Nederland-
se taal heel veel geschreven. Zijn literatuur is bijvoor-
beeld na te lezen op www.hebreeuwseacademie.nl 

ComBInatIe-kalender

Het is zo begrijpelijk dat de gecombineerde zon-en 
maankalender nog steeds actueel is in de Joodse reli-
gie. In diverse Christelijke gezelschappen wordt ook 
aandacht aan deze kalender besteed. 

De betekenis van de zon- en maankalender biedt sa-
men met de feestdagen een uitgebreid beeld van de 
structuur van het menselijke aardse leven. Dit jaar 
vindt tijdens de overgang van de huidige maand sep-
tember en oktober de Nieuwjaarsdag van de zon- en 
maankalender plaats. 

tIshrI

De eerste maand van de zon-en maankalender heet 
Tishri. Deze naam wordt beschreven als het geschenk 
van het leven, het tijdelijke verblijf en de levensreis op 
aarde, die vanuit de hemel begeleid wordt. Daarom 
wordt de naam Tishri ook beschreven als de schepping 
van de mens, onze aanwezigheid hier. 

rosh hashanah

De namen van de eerste twee dagen van dit jaar he-
ten beide Rosh Hashanah. Twee dagen als aanwijzing 
dat het aardse leven dualiteit beleeft, tweezijdigheid. 
Enerzijds is het leven aangenaam, maar anderzijds is 

het moeilijk. De mens kan tijdens het leven van alles 
ervaren en innerlijk leren. 

Het woord Rosh betekent hoofd en verwijst naar de 
uitnodiging tot het bewust innerlijk leren, het be-
wust worden van het levensdoel. Daarbij betekent het 
woord Hashanah het innerlijk leren en veranderen. 
Hashanah betekent ook het jaar als symbolisch beeld 
van het leven.

klassIeke Culturen

In diverse klassieke culturen werd de zevende maand 
ook vaak begrepen als de eerste maand. Het getal zeven 
is het symbool van het heden, wat wijst op het actuele 
leven van vandaag. God en Jezus nodigen de mens uit 
om over het leven na te denken.

Cultuur

Friedrich Weinreb foto: S.Appel (Wikipedia)
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Over beugeltas en kreupeltje

west-frIese Zaken

Tekst Jacob de Maijer, foto’s Hans Petit

De inventarisatiecommissie werkt normaal op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur. Echter in de 
maanden juli en augustus nemen we een vakantiepauze. Net voor onze vakantie hadden we een afspraak 
met Petra Barten. Zij wilde wat dingen brengen die van haar vader Albert waren, die on-
langs, helaas veel te jong, is overleden. Petra bracht een aantal voor ons interes-
sante dingen mee die gemaakt zijn door haar oma Jansje Barten-Ros. 

Zij en haar man deden vroeger mee aan de 
West-Friese folklore, tijdens de markten in 
Schagen. Zij liepen of reden dan mee in de 
Langedijker klederdracht. 

Oma Barten maakte alle kleren en bijbe-
horende attributen zelf. Gelukkig zijn 
daar van overgeblevenen een prach-
tige beugeltas met zilveren beugel, 
echt een mooi stuk. Maar wat het 
voor ons bijzonder maakte was de 
wijze waarop deze tassen gedragen 
werden. Daarvoor was een speciale 
zilveren haak die in de band van de 
rok werd gehangen, aan het haakje 
dat daaraan zit hing dan de beu-
geltas.

ZIlvermerken.
Zowel op het haak als op de beu-
gel hebben we zilvermerken ge-
vonden. Een merkteken wijst 
erop dat het geproduceerd is 
tussen 1814 en 1906 maar een 
jaarletter zien we niet. Wel 
denken wij een meester-
teken te zien, maar als 
je hier geen verstand 
van hebt is dit zoeken 
naar een speld in een 
hooiberg, bovendien is 
wat hierover op internet is te vinden zeer 

divers en voor ons erg onduidelijk. 

oProeP.
Misschien is onder de lezers iemand 
die hierover een boek in de kast 
heeft staan, of daar wel verstand van 

heeft, daarom doen we bij deze 
een oproep voor hulp, ook 
voor andere zilveren voor-
werpen.

mInIatuur.
Bij de zaken die Petra 

bracht is ook een pop 
die Oma Barten heeft 
aangekleed in Langedij-
ker klederdracht, daarop 

is te zien hoe de beugeltas op 
de heup werd gedragen. En 

geeft een goede indruk hoe 
de Langedijker vrouwen 
er 200 jaar geleden uit 
zagen als ze hun beste 

kleren aan hadden.

kreuPeltje.
Tenslotte was 
er ook nog een 
sleetje mooi ge-

restaureerd en ge-
decoreerd. Het sleetje 

is bijna 135 jaar oud gezien het 

opschrift op de spiegel van de slee, die toebehoort 
heeft aan Johannes de Graaf (1885).  Omdat wij altijd 
graag willen weten waar de dingen die in ons muse-
um staan vandaan komen hebben we op die naam en 
jaartal gezocht in de genealogie sites, helaas hebben 
we nog niet gevonden waar deze Johannes is op ge-
groeid. Dit soort kindersleetjes werd hier in Koedijk 

maar misschien ook wel elders in West-Friesland een 
kreupeltje genoemd. Waarom? Wel kinderen die goed 
konden lopen werden, ook in mijn kindertijd nog, ge-
woon op schaatsen gezet als er ijs was. Niet zeuren je 
moet schaatsen leren! Mensen die niet kunnen schaat-
sen gaan op een kreupeltje! 

Historische Vereniging
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Alternatieven voor de uitspraak ‘Daar moet je mee zien te leven’ 

haPPy feelInGBeurs
Tekst en foto Hans Petit

Nieuw in Koedijk! Tini Smit en José Haverkate organiseren op zondag 20 oktober een beurs die gericht is 
op gezondheid en welzijn. Naast de reguliere gezondheidszorg zijn er in de directe omgeving van Koedijk  
veel mogelijkheden om te werken aan je gezondheid, zowel preventief als curatief. Tini en José vertellen 
in dit artikel wat hen heeft aangezet om deze beurs te organiseren en natuurlijk ook wat u er precies van 
kunt verwachten.

Tini en José ontmoetten elkaar op een cursus, de klik 
was er meteen en  sinds die cursus zijn het hartsvrien-
dinnen. Toen zij een tijdje geleden over een beurs over 
welzijn en gezondheid liepen, zeiden ze tegen elkaar 
“Dit kunnen wij ook!” Het idee was geboren. Met steun 
van de Regiegroep én van het bestuur van De Rietschoot 
is het bijna zover. Op zondag 20 oktober wordt er in De 
Rietschoot de ‘Happy Feeling Beurs’ gehouden. Tussen 
11.00-17.00 bent u van harte welkom! 

GrondGedaChte

José: “Om te beginnen is het belangrijk te zeggen dat 
de beurs zich niet afzet tegen de reguliere gezondheids-
zorg. Die professionals moet je te allen tijde inscha-
kelen bij klachten op het gebied van gezondheid en 
welzijn. Tini: “De beurs is een aanvulling op de regu-
liere gezondheidszorg. Je hoort regelmatig dat mensen 
te horen krijgen: ‘Er is niets meer aan te doen, u moet 
er mee zien te leven’. 

Zeker in die gevallen bieden de disciplines die zich op de 
beurs presenteren mogelijk een oplossing. Zoals gezegd zij 
bieden aanvullende hulp! In veel gevallen is het mogelijk 
om iets te doen waar de  reguliere zorg niet verder kan.”

eIGen ervarInG 
Praten jullie uit ervaring vraag ik me af. José: “Er is 
een periode in mijn leven geweest dat ik me niet goed 
in mijn vel voelde. Regulier loste voor mij niets op, 
met de hulp van diverse disciplines kwam ik er weer 
helemaal bovenop. Diezelfde ervaring gun ik ook aan 
anderen.” Tini: “Ook ik heb die ervaring en ken best 
veel mensen die profijt hebben gehad van een aanvul-
lende alternatieve behandeling!”

aanBod

Wat kunnen bezoekers verwachten? Tini en José vullen 
elkaar aan: “We hebben veel deelnemers met een divers 
aanbod oa coaching, edelstenen, behandelingen, aroma’s, 
oliën, bewegen. Je kunt informatie krijgen over honing, 
voeding en voedingssupplementen. Een wandelcoach ver-
telt over wat een wandeling voor je gezondheid betekent. 
Er zullen verschillende lezingen gegeven worden en meer....

GratIs toeGanG

Tini: “Dankzij de medewerking van de Regiegroep Alk-
maar Noord én van De Rietschoot hoeft er geen entree 
te worden betaald. Dat maakt de drempel om de beurs 
te bezoeken een stuk lager. Een belangrijk neveneffect 
van die steun is ook dat we de deelnemers aan de beurs 
een bescheiden inschrijfgeld  konden vragen. Dat ver-
grootte de animo om mee te doen” Dus alles is hele-
maal gratis vraag ik aan José en Tini. José: “Nee niet 
helemaal, bij dit soort beurzen is het gebruikelijk dat 
voor het deelnemen aan sommige activiteiten een bij-
drage betaald moet worden, het gaat dan met name  om 
deelname aan een klankschalenconcert en om readings 
bij mediums en/of sommige behandelingen”.”

klanksChalenConCert

Tini: “Atie Steltenpool uit Wevershoof verzorgt een 
klankschalenconcert van een uur. Deelnemers betalen 
daarvoor slechts €5,- , de normale prijs bedraagt €15,-. 
Wilt u comfortabel liggen, dan is het handig een matje 
of slaapzak mee te nemen. Je moet je wel van tevoren 
aanmelden, dat kan rechtstreeks bij Atie. Haar e-mail-
adres is atiesteltenpool@quicknet.nl.

medIums

Er komen verschillende mediums naar de beurs, die 
vragen ook een bescheiden bijdrage als je een reading 
wilt meemaken. 

sCePsIs

Er zijn volgens mij veel mensen die gereserveerd staan 
tegenover de alternatieve gezondheidszorg. Kunnen jul-
lie je dat voorstellen. “Dat kunnen we ons zeker voor-
stellen. Met name tegen die mensen willen we zeggen: 
geeft het een kans, het kost je niets en je kunt  op de 
Happy Feeling Beurs kun je kennis maken met allerlei 
mogelijkheden om naast de regulier zorg te werken aan 
verbetering van je gezondheid en of welzijn. Er is ruimte 
genoeg voor het stellen van vragen aan de deelnemers 
aan de beurs. Er is zoveel te doen dat je zonder enige 
probleem je een hele dag kunt vermaken op de beurs.” 

tot slot

Een mooi initiatief van Tini en José wier drijfveer 
‘Koedijk kennis laten maken met alternatieve moge-
lijkheden om aan welzijn en gezondheid vlakbij Koe-
dijk’ mij heel oprecht in de oren klonk. Een nieuw 
jaarlijks terugkerend evenement in Koedijk? 

Gezondheid

Tini (rechts en José (links): vriendinnen voor het leven
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kaIsersChmarrn (4 Personen)
Tekst Marcel Rasch, foto Marijke de Jong

Wie ooit op de lange latten heeft gestaan weet wat het is. Het is een pannenkoek, maar wel één met kap-
sones. Ik heb het even opgezocht, het is een Beiers/Oostenrijks gerecht dat vaak als nagerecht geserveerd 
wordt, maar het kan ook prima als lunch gegeten worden. De legende vertelt dat keizer Franz Joseph 
tijdens een jachtpartij een houthakkersschmarrn voorgeschoteld kreeg, speciaal bereid voor hem met de 
beste ingrediënten zoals melk, rozijnen en eieren. Zo werd uit een eenvoudig gerecht de Kaiserschmarrn 
geboren. Een andere uitleg is dat de keizer graag mehlspeisen als nagerecht at, bijvoorbeeld flensjes. Waren 
deze echter te dik, dan waren ze volgens het keukenpersoneel niet geschikt om de keizer voor te schotelen. 
Het woord schmarrn betekent zoiets als onzin.

InGredIënten

3 eieren, ½ appel, 200 gram cakemeel, 3 deciliter melk, 
zout, 100 gram rozijnen, 2 el rum, 40 gram boter, poe-
dersuiker, eventueel vruchtencompôte 

BereIdInG

Splits de eieren en klop het eiwit stijf in een vetvrije 
kom. Schil de appel en rasp hem. Zeef het cakemeel. 
Klop een beslag van het cakemeel, eierdooiers, melk, 
appel en wat zout. Schep het eiwit er voorzichtig door 
Was de rozijnen in lauwwarm water, laat ze uitlekken 
en besprenkel ze met de rum. Laat ¼ deel van de boter 
smelten in een koekenpan en schep ¼ deel van het be-

slag erin. Bestrooi het beslag met ¼ deel van de rozij-
nen en bak de pannenkoek in ca. 4 minuten lichtbruin 
en gaar. Trek de pannenkoek in de pan met 2 vorken in 
grove stukken uit elkaar en schep hem daarna op een 
schaal. Warm houden onder aluminiumfolie. Bak op 
dezelfde manier nog 3 pannenkoeken Schep de kaiser-
schmarrn op de borden, bestrooi met poedersuiker en 
leg er evt. nog een stukje  roomboter op.

tIP

Serveer met een schaaltje vruchtencompôte (pruimen, 
kersen, aardbei) Eet smakelijk!

Bouwjaar 2014
Kilometerstand: 
49.775 met N.A.P.
5 deurs

Opties:
Airco
LED verlichting
Centr. vergrendeling
Elektr. ramen
Stuurbekrachtiging

Auto van de maand:  Citroen C1 1.0 Collection      

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. 

€ 5950,-

Koken
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het Gemaal van de daalmeer (2)
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Deze opname is gemaakt in 1971. We zien hier het woonhuis (stolp) van de familie Van der Sluis. Het water op 
de voorgrond is de ringvaart van de Daalmeer. Het gebouwtje met het puntdak zorgde ervoor dat de Daalmeer 
droog gehouden wordt. Tot 1917 heeft hier een poldermolen gestaan die in dat jaar is gesloopt en vervangen 
door een “Amerikaanse windmolen” met elektrische ondersteuning. Na de tweede wereld oorlog is deze molen 
vervangen door een elektrisch gemaal en dat heeft er gestaan tot in de jaren 80. Bij het woonrijp maken van de 
Daalmeer is het gemaal overbodig geworden en gesloopt. 

Rechts van de stolp is een brug te zien. Deze gaat over de sluis en was voorheen onderdeel van het Koedijker-
landpad, dat toen over de kade van de Daalmeer liep. Links van de stolp is de Molentocht met in de verte de 
brug in het Daalmeerpad over de molentocht. Nu is het de brug nabij de Suze Groenewegstraat. In de verte ligt 
links Oudorp en rechts de stad Alkmaar. De molentocht was tevens een Banscheiding tussen de gemeente Sint 
Pancras en Koedijk. Het gebied ten Oosten (links) van de molentocht behoorde tot de gemeente Sint Pancras en 
ten westen tot de gemeente Koedijk.  Wilt u meer weten over de geschiedenis van Koedijk, wordt dan lid van de 
Historische vereniging Koedijk. Aanmelden via www.historisch-koedijk.nl

WIJ SNAPPEN ALLES VAN HYPOTHEKEN ... 
Wij regelen graag de juiste hypotheek voor elk droomhuis. Mensen adviseren 
over de belangrijkste financiële beslissing in hun leven, is ons vak.

... EN HEBBEN ÓÓK VERSTAND VAN VERZEKEREN! 
Kostbaar bezit moet worden beschermd. Verzeker je huis en alles wat daarin 
staat dus goed. Regel het met onze verzekeringsexperts. Wij werken samen met 
de Beste Schadeverzekeraar van Nederland, Nh1816 Verzekeringen.

Voor (bijna) huiseigenaren hebben wij in ons pakket: 
✓ Woonhuis-, inboedel- & kostbaarhedenverzekering 
✓ Aansprakelijkheid- & rechtsbijstandverzekering

ADVIES? 
Bel of mail onze verzekeringsexperts

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
info@otterlo-advies.nl
www.otterlo-advies.nl

Huis gekocht?
Vergeet de verzekering niet!

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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Maak de sommetjes die je op de kleurplaat ziet dan weet je meteen welke kleur je moet gebruiken, veel plezier!

omsChrIjvInG

1. Kaartspel
2. Het binnenste van een vogelei
3. De auto van Max Verstappen
4. Voedsel waarvoor je geen of weinig bereidingstijd 

nodig hebt, ook wel het woord voor ongezonde 
voeding.

5. Halfdonker
6. Begaafdheid
7. Niet heel
8. Plaats in België
9. Boom.
10. Sterk geurend bolgewas
11. De 18e letter van het alfabet

Als je alles hebt ingevuld lees je van boven naar beneden 
(rood omkaderd) de oplossing van deze puzzel.

• De allereerste webcam is uitgevonden op de 
universiteit van Cambridge in 1991 om te kijken 
of er verse koffie in de koffiepot zat, zonder op te 
hoeven staan.

• Een regenworm vijf paar (dus 10) harten heeft?
• een citroen meer suiker bevat dan een aardbei?
• De Nijl de langste rivier ter wereld is?

• Heet water sneller bevriest dan koud water?
• Op Venus een dag langer duurt dan een jaar?
• M&M’s staat voor de bedenkers van de snoepjes: 

Mars en Murrie?
• Een giraffe zijn eigen oren kan schoonlikken met 

zijn tong?
• Vleermuizen altijd linksaf slaan, nadat ze uit een 

grot komen?
• de optimale omgevingstemperatuur voor denk-

werk op school of kantoor 21 graden Celsius is.

Jeugdpagina
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voetafdruk
Foto’s en tekst Cees van Egmond

Langs de vloedlijn slenteren en speuren naar alles wat aangespoeld is en niet groter is dan m’n broekzak, ik mag 
het graag doen. Interesse in andermans voeten ontstaat zomaar, je ziet iets en raakt erdoor verwonderd.

Eerst zie je in het mulle zand heel veel kuiltjes. Dan, bij de vloedlijn worden die kuiltjes afdrukken en wordt 
kijken naar andermans voet- en tenenwerk een gewaarwording. Een podoloog legde me uit dat hij al genoeg had 
aan een wandeling door de Langestraat om zeker te weten dat er voor hem nog voor jaren werk in het verschiet 
ligt. Zelf heb ik toch een voorkeur voor een strandwandeling tijdens een lome zomeravond

GeaChte redaCtIe
Naar aanleiding van het artikel in de CB van augustus 
2019 over het voortbestaan van de Hobbyclub is de rol 
van De Rietschoot hierin toch anders geweest dan in 
het artikel wordt verwoord. Na overleg met Stichting 
Zuydouterlandt (De Hobbyclub is een werkgroep van 
ZOL) en De Rietschoot in augustus/september 2018 
is er in eerste instantie destijds besloten om eerder 
dan gepland de Hobbyclub over te laten nemen door 
De Rietschoot als onderdeel van de “brede school ac-
tiviteiten”, omdat de vrijwilligers van de Hobbyclub 
voornemens waren om met ingang van het seizoen 
2018/2019 al te stoppen. Omdat De Rietschoot binnen 
het korte tijdsbestek een en ander niet kon realiseren 
in september 2018 is naarstig met elkaar gezocht naar 
vrijwilligers om het seizoen 2018/2019 voor de Hobby-
club toch door te laten gaan! Dit is vorig jaar gelukt 
met “tijdelijke” vrijwilligers, zodat in het afgelopen 
seizoen verder is gezocht naar vaste vrijwilligers om het 
voortbestaan van de Hobbyclub in zijn huidige vorm 
te redden voor het seizoen 2019/2020. Marga Riekwel. 
(voorzitter De Rietschoot)

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
MelaEspañol, cursus spaans in Koedijk en Alk-
maar. Meedoen? Bel 06-22081733 of stuur een 
e-mail naar melaspaanselessen@gmail.com

Colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot. 
Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit Redactie Marij-
ke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, Jan Bijpost, 
Marieke Kraakman, Marcel Rasch, Jeroen van der 
Kruijf, Cees van Egmond. Eindredactie: HansEmme-
rik en Hans Petit Verkoop: Wim Smit: verkoop@coe-
dijckerban.nl. Druk: Stichting Meo. Verspreiding: vrij-
willigers De Rietschoot. E-mailadres redactie: info@
coedijckerban.nl 

oPlossInGen

Beste Mensen, Daar ik vroeger ook op de Knutselclub 
heb gezeten, denk ik dat hij in 1957-1958 al bestond.
Wij kregen les van mevrouw Ida of IJda Turkstra die 
woonde op de kanaaldijk 156 of 157 Het koste 10 cent 
(dubbeltje). Waar het was weet ik niet zeker of in de 
school of in het verenigingsgebouw. Hopelijk hebben 
jullie hier iets aan. Vriendelijke groet, T. Boschman

Puzzel: Van boven naar beneden: herfstkleur.
(1)Hartenjagen, (2)Eierdooier, (3)Racewagen, (4)
Fastfood, (5)Schemer, (6) Talent, (7)Kapot, (8)Luik, 
(9)Eik, (10)Ui, (11) R



De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid 
in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.

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

RegioBank weer uitgeroepen
tot de klantvriendelijkste

bank van Nederland!


