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Eind jaren zestig werd besloten tot een gemeentelijke 
herindeling. De zelfstandige gemeente Koedijk werd  
in 1972 gesplitst, een deel van Koedijk kwam bij Alk-
maar het andere (noordelijke) deel bij Langedijk. Als 
import-Koedijker heb ik nooit begrepen waarom de 
politiek ooit heeft bedacht om Koedijk in tweeën te 
delen. Ik heb me laten vertellen dat de 'echte Koedij-
ker' bij de gemeentelijke herindeling meer bezwaren 
had tegen aansluiting van Koedijk bij de gemeente 
Alkmaar dan tegen het samengaan met Langedijk. 
Misschien voelde Langedijk, waar het Noordelijk deel 
van Koedijk naar toe ging, landelijker ... meer dorps, 
geen idee. Wie het weet mag het zeggen.

Nu bijna een halve eeuw later wordt er weer geschoven 
met gemeentegrenzen. Het Langedijker deel van Koe-
dijk en Sint Pancras komen bij de gemeente Heerhu-
gowaard. Anders dan bij de vorige herindeling wilden 
de politiekverantwoordelijken deze keer van de bewo-
ners weten waar hun voorkeur naar uitging, lijkt me 
een gezond principe. Alle betrokken bewoners kregen 
de kans om zich uit te spreken. Naar ik vernomen heb 
was de meerderheid in Koedijk én in Sint Pancras voor 
een samengaan met de gemeente Alkmaar. Geregeld 
dus zou je dan denken. Niets van dat alles, ik heb be-
grepen dat de geënquêteerden een brief hebben ont-
vangen waarin stond dat ondanks de voorkeur van de 
meerderheid voor Alkmaar, Koedijk Noord en Pancras  
toch naar Heerhugowaard gaan ... en politici zich maar 
afvragen waarom de kiezer geen vertrouwen meer in 
hen heeft.
Hans Petit 
info@coedijckerban.nl
0683114470

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

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

De Laatste Eer       06-31069011

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

De Rietschoot       072-5615595
Gebiedsconsulent       14072

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

Ophalen oud papier      zaterdag 16 november 2019

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Emaillen reclameborden in allerlei kleuren en maten 

de hobby van Paul van der ham
Foto’s en tekst Hans Petit

Paul van der Ham (68) verzamelt al zo’n veertig jaar emaillen reclameborden. Als je in het museum komt 
waar Paul de reclameborden heeft opgehangen, word je meteen getroffen door de kleurrijke omgeving. Ik 
kom nog uit de tijd dat reclame voornamelijk bestond uit reclameborden, die aan de gevels van winkels 
werden bevestigd. Wat mij opviel aan de borden, waren de grafische hoogstandjes van de makers van de 
borden: prachtige logo’s en fraaie lettertypen. Genieten dus als je van grafische kunst houdt. Aan het einde 
van de 19e eeuw komen de eerste emaillen reclameborden in het straatbeeld.

Mijn eerste vraag aan Paul is hoe iemand erbij komt, 
om emaillen reclameborden te gaan verzamelen? Paul: 
“Ik werkte zo’n veertig jaar geleden als timmerman 
in de renovatiebouw. Dan moet er zo nu en dan iets 
gesloopt worden. Op een gegeven moment zag ik tus-
sen sloopmateriaal dat afgevoerd moest worden, een 
emaillen bordje liggen met het opschrift ‘Eetzaal man-
nen’. Ik vond het zonde om dat weg te gooien en deed 
het in mijn gereedschapskist. Vanaf dat moment heb 

ik de basis gelegd voor een hobby, waar ik tot aan de 
dag van vandaag plezier aan beleef.” 

verschIl In temPo

Paul vervolgt: : “Vroeger was een emaillen reclamebord  
dé manier om je product onder de aandacht te bren-
gen. Ik heb op oude foto’s van mijn buurman Henk 
Slot -zijn huis was vroeger een kruidenierszaak- gezien 
dat er wel vijftien reclameborden aan de gevel hingen. 

De reclame van nu is vluchtig, producten ontwikkelen 
zich in een snel tempo. Dat was vroeger anders. Produc-
ten bleven langer op de markt, dus je kon een reclame-
bord lang laten hangen. Als je voelt aan de oudere borden 
voel je de kwaliteit: dik en bestand tegen allerlei weersin-
vloeden. Die borden zijn, ook nadat ze jaren in wind en 
weer buiten hebben gehangen, nog mooi. De glans is er 
een beetje af, maar dat mag. Er zijn ook borden van zo’n 
twintig jaar geleden van Heineken. Als je aan die borden 
voelt, voel je het kwaliteitsverschil. Echte emaillen borden 
worden tegenwoordig niet meer gemaakt”.

de afbeeldIng Is belangrIjk

Paul laat een bord zien van ‘Reckitt’s Zakje Blauw1’. Het 
bord is op een aantal plekken doorgeroest, maar de af-
beelding is nog goed zichtbaar. “Dit bord vind ik prach-
tig, een ander gooit het weg. Je ziet nog wat het is. Vroe-
ger schoten jongens met hun katapult steentjes tegen de 
borden, dat klonk zo lekker. Door de inslag van die steen-
tjes ontstonden er zwakke plekken, die uiteindelijk zijn 
doorgeroest”. “Heb je niet de neiging om die te restaure-
ren” vraag ik me af. Paul: Nee, ik heb het wel eens gedaan, 
maar eigenlijk vind ik ze zo leuker dan gerestaureerd.

Pen2

Na vijftien jaar in de bouw ben ik bij de PEN als 
onderhoudstimmerman gaan werken. Later werd ik 
gebouw- en wagenparkbeheerder. Vanaf dat moment 
kreeg ik veel borden uit de elektriciteitswereld, want 
daar zat ik natuurlijk middenin. De monteurs wisten 
dat ik emaillen borden verzamelde. Als er iets wegge-
gooid zou worden, wisten ze mij te vinden.

Alle PEN-huisjes hadden namen. Dat was makke-
lijk in de communicatie. Als er iets aan de hand was, 
kreeg een monteur bijvoorbeeld de opdracht om naar 
het huisje met de naam Koedijk Noord te gaan. Die 
emaillen bordjes zijn allemaal vervangen door kunst-
stof bordjes. Ik geloof dat ik wel 300 van dat soort 
naamplaatjes heb. Het bordje van het PEN-huisje bij 
de Koedijker Vlotbrug werd op een gegeven moment 
op internet aangeboden. Dat bordje heb ik gekocht 
van iemand uit Deventer of Enschede.”

1 Reckitt's Zakje blauw werd vroeger gebruikt voor 
het witter maken van de witte was
2 PEN is een afkorting van Provinciaal Elektriciteits-
bedrijf van Noord-Holland

markt

Is er een markt voor borden? Paul: “Jazeker, ik ben maar 
een heel kleine verzamelaar. In Egmond is een hotel, ik 
ben de naam even kwijt, daar hebben ze heel bijzonde-
re borden. Ik ging wel eens naar de verzamelbeurs in 
Utrecht, maar daar worden borden voor absurde prijzen 
aangeboden. Mensen denken al heel vlug, dat ze goud 
in handen hebben ook als ze een bordje hebben van drie 
keer niks. Ik ben niet zo fanatiek meer als voorheen. Ik 
ga ook niet meer naar die beurzen toe”.

nIeuwe aanwInsten

Mijn zoon werkt in de bouw. Hij komt nog wel eens 
met een bordje aan. Onlangs kreeg ik van onze vroe-
gere buren André en Sytske Groothuis ook een mooi 
bordje. Ik kijk zelf goed rond op rommelmarkten. 
Daar kom je zo nu en dan ook leuke exemplaren te-
gen. Ik verzamel met verstand en geef nooit grote be-
dragen uit aan de aankoop van borden. Het leuke is 
dat, ook na mijn pensionering, oud-collega’s mij nog 
steeds weten te vinden. Soms zit er aan een bord wel 
een bijzonder verhaal.

caltex

Jaren terug waren wij op vakantie op de Veluwe. Tij-
dens een fietstocht zagen we een paar tassen onbeheerd 
bij een picknicktafel staan.>> 

Bord uit 1920

Paul:  "Kinderen mikten met hun katapult op de borden, daardoor ontstonden de zwakke plekken, die zijn doorgeroest”. “
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Gelukkig konden we in 
de tassen een adres vin-
den, waar de eigenaren 
bereikbaar waren. Nadat 
de politie de tassen had 
teruggebracht, namen de 
eigenaren contact met mij 
op om mij te bedanken. Ik 
wilde er niets voor hebben. 
Zoiets doe je gewoon. Ze 

bleven aandringen. Uiteindelijk vertelde ik over mijn 
verzameling reclameborden. Later stuurden ze mij het 
reclamebord van Caltex .

bIjzondere bordjes

Zo nu en dan kom je bordjes tegen, waar je op het 
eerste gezicht niet veel van begrijpt. Zoals het bord 
met het opschrift 118 Meierijsche Kat Salix viminalis. 
De Salix Viminalis is een boom, een katwilg. Maar de 
Meijerijsche Kat heb ik nog niet terug kunnen vinden. 
Misschien weet een van de lezers wat de Meijerijsche 
Kat betekent.

wens

Boven de brandweerkazerne van Koedijk hangt een 
groot emaillen bord met het wapen van Koedijk. Daar 
moeten er twee van zijn. Ik zou dat tweede bord graag 
willen hebben. Wie weet waar het is? Met die wens 
komt een eind aan een plezierig gesprek met Paul van 
der Ham over zijn bijzondere hobby: het verzamelen 
van emaillen (reclame)borden.<<

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 kleurrijk museum waarin vooral van de liefhebbers van grafische kunst veel te genieten valt
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ledenavond kvg
Het Koedijker Vrowen Gilde (KVG) organiseert op 
dinsdag 12 november 2019 de maandelijkse leden-
avond in de Rietschoot,  aanvang 20.00 uur. 

Anke de Wolff en Liddy Ackerman geven een presen-
tatie over “Kleding door de eeuwen heen”. Kleding uit 
verschillende tijdperken: van Romeinse mode tot en 
met mode uit de Victoriaanse periode. Uren, dagen 
en soms wel weken werk zitten er in het maken van 
de prachtige jurken en bijbehorende accessoires. Het 
maken van de kleding, het kopen van de stoffen en de 
gebruikte naaitechnieken worden op boeiende wijze 
door de dames gepresenteerd. Introducees betalen € 
4,00. Inlichtingen : Henriëtte Slager, tel: 072-5619426. 
Het Koedijker Vrouwen Gilde wordt ondersteund 
door de Stichting ’t Zuydoutaerlandt.

Huisartsenpraktijk Koedijk 
De data van de griepvaccina-
ties voor 2019 zijn als volgt: 
dinsdag 19 november 2019  
16:00-19:00, woensdag 20 
november 2019 16:00-18:00

Huisartsenpraktijk Koedijk, 
de Hertog 2 te Koedijk is 
wegens vakantie gesloten van: 23 december 2019 t/m 
vrijdag 3 januari 2020 De waarneming wordt in die 
week gedaan door :Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 
126, telefoon 072-5612598. 

Houdt u rekening met het tijdig bestellen van uw her-
haalmedicatie?

zIngen, leuk en gezellIg . 
Je hoeft geen professionele zangeres 
te zijn om te zingen bij Dameskoor 
Zanglust te Oudorp. We zijn een 55-
plus koor met ca. 42 leden en hebben 
het heel gezellig met elkaar. Geduren-
de het hele jaar  werken we steeds van uitvoering naar 
uitvoering. Altijd al willen zingen en nooit de eerste 
stap gezet? Doe het dan nu, want we zijn erg blij met 
nog wat leden erbij. Wij repeteren elke woensdagavond 
van 19:30 uur tot 21:30 uur in het mooie witte kerkje 
“de Terp” op de Kerklaan 4 in Oudorp. Het koor zingt 
3 stemmig licht tot klassieke muziek in verschillende 
talen o.l.v. dirigente  Marja Boerke. Pianiste Ineke 
Verbaan zorgt voor de muzikale begeleiding. U kunt 
gewoon even binnenlopen om 19.30 uur om te kijken 
of ons koor ook iets voor u is. Inlichtingen bij Mw. P. 
Schreiber, email petra.schreiber01@gmail.com. Verdere 
informatie kunt u ook  vinden op onze website, dames-
koor-oudorp.jouweb.nl.

recePtIe brandweer koedIjk
De brandweer van Koedijk vierde eind september haar  
tachtigste verjaardag. Op de Zonneweid kon het ma-
terieel van de brandweer worden bezichtigd. Het weer 
was prima, dat zorgde voor een ruime belangstelling. 
In de brandweerkazerne werd een receptie gehouden. 
Een sfeervolle  ontmoeting tussen de oude en de jonge 
'brandweergarde'. Op naar de volgende verjaardag

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 moeite waard

● Alle consumpties (tapbier,   
 wijn en frisdrank)
● Nootjes en zoute koekjes
● 1x koud bittergarnituur
● 1x warm bittergarnituur
● Na afloop koffie/thee
● Inclusief  zaalhuur
● Tijdsduur 4 uur
● Minimaal 30 personen
● Kosten € 24,00 per persoon

Ontmoetingscentrum
De Rietschoot
Saskerstraat 22
1831 CR Koedijk
rietschoot.nl
info@rietschoot.nl

De Rietschoot
Al bijna 40 jaar 
het centrum van 

Koedijk

All-in arrangement’Hapje en 
Drankje’

Mogelijke extra’s:
● Saté met stokbrood 
 € 6,50 p.p.
● Gesorteerd gebak 
 € 2,50 p.p.
● Diverse broodjes
 prijs op aanvraag

072 – 561 55 95

Kleding door de eeuwen heen (foto Hans Petit)
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Zoals ieder jaar weer één groot feest

Intocht sInt nIcolaas

Het is bijna 17 november en dan mogen alle kinderen Sinterklaas en zijn pieterbazen welkom heten. Sint 
komt rond 13.00 uur aan bij de molen aan de Kanaaldijk, gaat daarna per koets naar De Rietschoot. Rond 
14.00 uur barst het grote Sinterklaasfeest los in De Rietschoot.

De toegangsprijs voor het Sinterklaasfeest of de Sinter-
klaas filmmiddag (voor de kinderen) bedraagt € 3,00. 
Ouders die het Sinterklaasfeest willen bijwonen die-
nen ook een toegangskaartje te kopen à € 4,50. 

Vanwege veiligheidsvoorschriften is er een maximum 
aantal kaarten beschikbaar. Indien alle kaarten zijn ver-
kocht, dan is de zaal vol en worden er geen kinderen en/
of ouders meer toegelaten. Voorkom teleurstelling op 
de dag zelf en haal uw toegangskaarten op tijd. Wilt u 
zeker zijn van een kaartje koop dan vanaf 28 oktober uw 
kaarten online via www.rietschoot.nl/kaartverkoop

tIjdschema

• 13:00 uur – Sinterklaas komt rond 13:00 uur 
aan bij de molen “De Gouden Engel” aan de 
Kanaaldijk en vertrekt daarna met alle Pieten per 
koets naar De Rietschoot waar hij rond 13.45 zal 
aankomen.

• 13:45 uur – Zaal open in De Rietschoot.
• 14:00 uur – Het feest voor de jongere kinderen 

barst los in de sportzaal van de Rietschoot!
• 14:00 uur – Voor de oudere kinderen wordt er in 

de toneelzaal een film gedraaid.
• 14:45 uur – Uitzwaaien Sinterklaas.

afsluItIngen met hekken kanaaldIjk

• Vlasgat/Kanaaldijk: 12:30 – 13:15 uur 
• Nauertocht/Kanaaldijk: 12:30 -  13:15 uur 
• Landman/ Kanaaldijk: 12:30 – 12:45 uur
• Sportlaan/Kanaaldijk: 12:45 – 13:00 uur 

• Zonneweid/Kanaaldijk: 12:45 – 13:30 uur 
• Laan van Brussel/Kanaaldijk: 12:30 – 13:30 uur 
• Kerkelaan/Kanaaldijk: 13:15 – 13:45 uur 
• Landman/Saskerstraat: 13:15 – 13:30 uur 

gezocht vrIjwIllIgers warme maaltIjd
In De Hofstaete bieden wij senioren op doordeweek-
se dagen een warme maaltijd. De gezonde driegangen 
maaltijden worden door een professioneel keukenteam 
bereid in zorgcentrum ‘t Rekerheem. Wij zoeken vrij-
willigers die ons 2 uurtjes in de week willen helpen 
bij het voorbereiden, uitserveren en opruimen van de 
maaltijd. 

Bent u enthousiast, geduldig en lijkt u het leuk om 
een helpende hand te bieden aan ouderen? Kom langs 
in De Hofstaete of stuur een mail naar wspdehofstae-
te@gmail.com Wij vertellen u met alle liefde over onze 
dankbare vrijwilligersfuncties.

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 – 
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. 
• Reserveer een ritje telefonisch via: 072 – 562 45 21. 
• Geef bij het reserveren de volgende informatie 

door:
• Uw gegevens: naam, telefoonnummer.
• Heenrit: datum, tijdstip, waar ophalen, waar wilt 

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

wilt u heen?

fIetsen alle jaren
Meerdere (wijk)bewoners van De Hofstaete hebben 
met veel plezier een ritje in de riksja van ‘Fietsen Alle 
Jaren’ gemaakt. 

Fietsen Alle Jaren is een initiatief van de Fietsersbond, 
bedoeld om ouderen die zelf niet (meer) kunnen fiet-
sen het gevoel terug te geven van ‘de wind door je haar’. 
Samen met een andere passagier gaan ze in een riksja 
op stap, bijvoorbeeld langs plaatsen waar zij vroeger 
gewoond en gewerkt hebben. Onderweg delen zij met 
elkaar en met de bestuurder hun herinneringen.

Zowel ouderen die in zorginstellingen wonen als oude-
ren die zelfstandig wonen kunnen zich (laten) opgeven 
voor een ritje in een riksja. Ook zin in een ritje, of weet 
je iemand die van wind door het haar zal genieten? 
Vraag een ritje aan via fietsenallejarenalkmaar@gmail.
com.

De moeite waard

Zoals ieder jaar komt Sinterklaas weer met de boot naar Koedijk (foto Hans Petit)

(Foto aangeleverd)
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De Rietschoot geeft de decembermaand extra feestelijk tintje

suPer kerstbIngo en workshoP kerststukjes

Ontmoetingscentrum De Rietschoot organiseert in de feestmaand december twee bijzondere evenemen-
ten. De medewerkers van De Rietschoot zijn al hard bezig met de voorbereidingen. U kunt zich vanaf nu 
inschrijven voor bingo en workshop Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers, dus als u wilt deelne-
men aarzel dan niet en schrijf meteen in.

suPer-kerstbIngo
Op zaterdag 14 december organiseert De Rietschoot 
een Super Kerstbingo .U kunt zich vanaf nu inschrijven 
door te mailen naar scw@rietschoot.nl of op te bellen 
naar De Rietschoot telefoonnummer 072 – 5615 595. 

De zaal gaat open om 19:30 uur en we beginnen om pre-
cies 20:00 uur. De eindtijd staat gepland om 23:00 uur. De 
kosten zijn afhankelijk van het aantal kaarten dat je koopt 

In de Coedijcker Ban van december as. zullen we u 
meer bijzonderheden geven over deze avond.  We raden 
u aan om snel in te schrijven want we hanteren het “mo-
lenaarsprincipe”, wie het eerst komt die het eerst maalt!!

workshoP kerststukjes
Op zondag 15 december organiseert de Rietschoot in 
samenwerking met bloemkunstenaar Remco Schipper 
een workshop kerststukjes maken. Remco is een be-
vlogen bloemist die graag zijn kennis wil delen met de 
deelnemers aan deze prachtige middag.

U kunt zich vanaf nu inschrijven door te mailen naar 
scw@rietschoot.nl of op te bellen naar De Rietschoot 
telefoonnummer 072 – 5615 595.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10 (inclusief een kop-
je koffie of thee) en we gaan in principe  twee sessies 
houden. Sessie 1. van 14:00 u tot 15:50 uur en -bij vol-
doende aanmeldingen wordt er ook een tweede sessie 
georganiseerd.  Van 16:00 u tot 17:50. Evenals bij de 
super-kerst-bingo geldt voor deze workshop het prin-
cipe vol=vol. Lijkt het u leuk om onder deskundige 
leiding kerststukjes te maken ben er dan snel bij.

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

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning
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Wil je helpen? Meld je aan of kom langs!

de groene oase
Door Inge den Hartog

De Groene Oase bevind zich in het noordwestelijke  puntje van recreatiegebied Geestmerambacht ten 
noorden van de Kanaaldijk 1 in Koedijk op de kruising van de Kanaaldijk en de N504. Een voedselbos 
is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog 
aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een 
voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig. 

De stichting mag de komende 30 jaar, onder de vleugels 
van Recreatieschap Geestmerambacht, 5 hectare land 
beheren, . ‘Onze’ grond is ter beschikking gesteld via de 
provincie Noord-Holland met ‘Groen Kapitaal’ waarbij 
het doel is biodiversiteit te stimuleren en mens en na-
tuur nadrukkelijker met elkaar te verbinden.

bomen en struIken

In het voedselbos zijn in maart dit jaar met hulp van 
NLdoet zo’n 250 bomen en struiken aangeplant onder 
meer fruitbomen, maar ook kunnen de bezoekers van 
het bos er straks walnoten, hazelnoten allerlei soorten 
bessen en misschien zelfs amandelen vinden. In het zui-
delijk deel zijn in maart 2018 m 60 fruitbomen aan-
geplant in de fruitbomenweide. Het is een tuin voor 
iedereen, jong en oud kan in de Groene Oase de handen 
uit de mouwen te steken en actief meehelpen 

vrIjwIllIger

Wil je net als Koedijker en vrijwilliger van het eerste 
uur Gerard Bay ervaren hoe het is om buiten actief te 
zijn en de natuur een handje te helpen? Kom langs op 
maandag of vrijdag tussen 10 en 15 uur en maak kennis 
met het kernteam en de vrijwilligers! 

donatIes

Je kunt de stichting ondersteunen, ook met kleine 
bedragen. Doneer bijvoorbeeld  “Een hap zand” ter 
waarde van € 5,- ter behoeve van grondverzet voor een 
ecologische oeverzone. We hopen hiermee een geldbe-
drag van € 3.500 binnen te halen zodat we in december 
van dit jaar deze kunnen uitgraven! Meer info vindt u 
op onze website degroeneoase.eu

De moeite waard

Uitleg tijdens Burendag (foto aangeleverd)
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de brandnetelblIndwants
Foto en tekst Hans Petit

De brandnetelblindwants (Liocoris tripustulatus) dankt zijn naam aan zijn ogen die anders zijn dan bij andere 
wantsen, die liggen bij dit insect plat op zijn kop. Als je naar de donkere matte oogjes op de foto kijkt kun je je 
voorstellen dat degene die de Nederlandse naam bedacht een associatie kreeg met blindheid. De wetenschappe-
lijke naam van de soort werd in 1781 gepubliceerd door Johann Christian Fabricius. 

In Nederland en België is het diertje, zoals ook op de meeste plaatsen binnen het areaal, zeer algemeen dus u 
kunt hem of haar zo maar tegenkomen. De wants wordt 3,5 tot 5 millimeter groot. De pootjes zijn geelbruin 
met donkere ringen om de dijen en schenen. De antennen, die ook donkergeel zijn en aan het einde bruiner, 
hebben eveneens donkere ringen. Het zichtbare doorzichtige deel van de vleugels is donker. De voorvleugels zijn 
zwart met geelwitte dwarsband en het einde van de voorvleugels (cuneus) is ook wit of geel van kleur, met een 
zwarte punt. 

Het insect voedt zich door te zuigen op brandnetel. Volwassen dieren worden ook wel op andere planten gezien, 
maar of ze daar ook van eten is onduidelijk. Ik heb deze wants gefotografeerd op een blad van een anemoon.. 

De brandnetelblindwants kent één jaarlijkse generatie. De eitjes worden in april gelegd. In mei verschijnen de 
larven, die geheel groen zijn met later een witte of geelgroene tekening. (Bron Wikipedia en Waarneming.nl)
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Ondernemer van de maand
Een kind moet op jonge leeftijd al veel kunnen tegenwoordig 

kIndercoachIng ‘jolande’ koedIjk
Door Rob Westhof, fotografie Hans Petit

Van je passie je beroep kunnen maken. Dat is zeker van toepassing op het werk van Jolande Meijer van 
Putten met haar kindercoachingspraktijk. Vanaf haar trouwen woont zij met haar man al 37 jaar met veel 
plezier op De Houtbos. De woning is in de loop der jaren uitgebouwd en de achtertuin is prachtig aange-
legd. Wat opvalt in de tuin, is een speels beeld van een meisje dat voorzichtig met haar voet de temperatuur 
van het vijverwater test. Beeldhouwen, binnen staat een kleiner beeld, is één van Jolande’s hobby’s. Moni-
que Vink in Schagen heeft mij de fijne kneepjes van het beeldhouwen bijgebracht. 

“Ja, ik voel mij na al die tijd wel Koedijkse’, begint 
Jolande haar verhaal. ‘Onze zoon en twee dochters 
hebben op De Zandloper gezeten. 

klIk met kInderen

Zelf ben ik leerkracht op de Erasmus in de Daalmeer. 
3 dagen per week sta ik voor groep 3. Werken met kin-
deren heb ik altijd erg plezierig gevonden. Hoe het 
precies komt, is moeilijk te omschrijven maar ik heb 
altijd een snelle klik met kinderen. Het coachen doe 
ik nu bijna zes jaar, naast mijn schoolwerk als rugzak-
begeleidster. 

Pesten, angsten, onzekerheId

Problemen waarbij ik dan iets kan betekenen, zijn on-
der andere pesten, angsten van een kind, onzekerheid 
en problemen van het kind als gevolg van een schei-
ding. Na de intakegesprekken met ouders en kind ga 
ik één op één aan het werk met het kind. Belangrijke 
vragen die ik dan stel, zijn naast de intake vragen:  wat 
is het doel en waarom ben je hier ? 

Plan van aanPak

Samen maken we een plan van aanpak, waarbij ik 
uitga van de kwaliteiten van het kind. Door gerich-
te vragen te stellen begeleid ik hem of haar om zelf 
de probleemoplossing te laten benoemen. Dit gebeurt 
spelenderwijs tijdens knutselen of tekenen. 

Met een gemiddelde van 7 á 8 sessies bereiken we het 
gewenste resultaat. Mocht dat niet het geval zijn en de 
problemen bij het betreffende kind nog ‘dieper’ zitten, 
verwijs ik naar de huisarts of specialisten. 

hoge eIsen

Ik merk dat onze maatschappij aan het veranderen is. 
Een kind moet op jonge leeftijd al veel kunnen tegen-
woordig. Het leren lezen begint tegenwoordig al in de 
kleutergroepen. Laat die jonge kinderen toch lekker 
spelen, is mijn mening. Het legt al zoveel druk op deze 
kinderen. Niet elk kind is er al aan toe om deze leerstof 
op te pakken. Het kan zo’n onzeker gevoel geven bij 
die jonge kinderen, als het nog niet lukt in die periode.

laagdremPelIg

Na mijn pabo-opleiding heb ik voor mijn coachings-
werk de opleiding BGL gedaan. BGL staat voor Better 
Guided Learning (Goed Begeleid Leren) en aanvul-
lend de opleiding Psychosociale Basiskennis. Dit zijn 
erkende opleidingen, waardoor bij de meeste zorgver-
zekeraars de gemaakte kosten ook gedeclareerd kun-
nen worden. Mijn praktijk moet vooral laagdrempelig 
zijn. Ouders kunnen ook direct naar mij toekomen en 
ze hoeven echt niet eerst langs hun huisarts om door-
verwezen te worden.  

andere Invalshoek

Een voordeel is, dat ik goed kan luisteren en vanuit een 
andere hoek kan reageren dan de ouders van het kind. 
Een klein voorbeeldje van een praktijksituatie is dat 
van een jongen die bang en onzeker was op zijn school. 

Hij voetbalde ook bij AZ. Daar voelde hij zich prima 
tijdens spel en training. Totaal geen angsten bij AZ. Ik 
heb voorgesteld om dat goede gevoel, dat hij bij AZ 
had, over te plaatsen naar zijn ‘bange’ schoolsituatie. 
Dat heeft hem uiteindelijk geholpen om zijn school- Jolande: “Samen met het kind maak ik een plan van aanpak 



20 21

angst te overwinnen. Op zulke goede resultaten kan ik 
dan ontzettend trots zijn!’

erkennIng

Ondanks dat ik nu heel tevreden ben met mijn 
werk, pleit ik voor meer erkenning voor onze be-
roepsgroep van kindercoach. Wanneer de proble-
men bij jonge kinderen en dan bedoel ik ongeveer 
tussen de 6 en 12 jaar, tijdig worden aangepakt, dan 
zal dat zich uiteindelijk uitbetalen. Op latere leeftijd 
zullen deze mensen dan minder of niet aankloppen bij 
hulpinstanties. 

Het coachingswerk dat ik nu doe, hoop ik meer uit te 
breiden. Dat werk zou dan zowel in de praktijk aan 
huis, als op scholen plaats kunnen vinden.

zorgProfessIonals

Sinds kort ben ik aangesloten bij een coöperatie van 
zorgprofessionals, die met Jeugdzorg en gemeenten sa-
menwerkt. Ook via deze weg kunnen ouders met mij 
in contact komen. 

Ik geniet van dit werk en dan met name over de goede 
resultaten die bereikt worden.”

ontsPannIng

Een intensief beroep concludeer ik, wat doe je om te 
ontspannen? Jolande: “Ballet geeft mij zoveel positieve 
energie. Om te ontspannen heb ik de donderdagavond 
voor mijzelf geclaimd. Al jaren ga ik op de donder-
dagavond naar balletschool Attitude, dat geeft mij veel 
positieve energie. Het is geweldig om te doen. Het ma-
ken van beelden wil ik weer oppakken, als ik ruimer in 
mijn tijd kom te zitten. Daar kan ik al mijn creativiteit 
in kwijt. Meer informatie over de praktijk van Jolande 
kunt u lezen op pkcjolande.nl

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

Ondernemer van de maand

“Meer erkenning voor onze beroepsgroep dat is waar ik voor pleit”
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Agenda De Rietschoot
05 november Samen Eten
08 november Kids Cinema Club
10 november Cult’Uurtje
10 november Klaverjassen

11 november Sint Maarten
12 november Samen Eten
17 november Intocht Sinterklaas
19 november Samen Eten
20 november Keezen
22 november Kids Cinema Club
23 november Sinterklaastoneel De Roos
24 november Klaverjassen
24 november Theatergroep Kortsluiting
26 november Samen Eten
30 november Pietendisco

Agenda De Hofstaete
01 november Spel/Borrelmiddag
06 november Koffie met verse taart
07 november Bingo
09 november Rommelmarkt
11 november Zangkoor Laatbloeiers
14 november Gouden Langspeelplaat
15 november Spel/Borrelavond
21 november Bingo
24 november Filmmiddag

25 november Zangkoor Laatbloeiers
29 november Bonte Avond

rommelmarkt In de hofstaete

Kom gezellig rondsnuffelen op de rommelmarkt. 
Er is genoeg om een beetje nostalgie op te halen. 
Bent u op zoek naar interessante, retro, mooie, cu-
riosa, brocante, gebruikte, onvindbare, voordelige 
en leuke spullen? Of 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 een tafel via één van de medewerkers of 
via 072-5624521 Zaterdag 9 november van 10.00 – 
13.00 uur, gratis entree.

wankel evenwIcht (zorg om zorg)
Zondag 24 november speelt Theatergroep Kortslui-
ting 2.0 in De Rietschoot. Deze theatergroep bestaat 
uit vier vaste spelers en dit jaar ook twee gastspelers. 
Kortsluiting 2.0 wilde graag een toneelstuk maken 
over Mantelzorg. Bijna iedereen kent tegenwoordig 
in zijn omgeving mantelzorgers of mensen die man-
telzorg ontvangen. Het was een heel proces om alle 
benodigdheden bij elkaar te brengen, maar we den-
ken dat het de theatergroep erg goed gelukt is.

De regisseur, Gerda Klievink, heeft samen met de 
spelers, door middel van improvisaties, een mooi, 
herkenbaar stuk geschreven en zijn daarmee aan de 
slag gegaan. De voorstelling toont wat er zich afspeelt 
in de huizen van een dementerende vader en een be-
schadigde jonge vrouw en hun ‘mantelzorgers’. De 
beide huizen staan op zichzelf, maar maken deel uit 
van een groter verhaal over liefde en onmacht. Naast 
deze personages die zich in beide huizen ophouden, 
is er ook nog een ‘Grieks Koor’ en lopen er mantel-
zorgconsulenten rond, de Pips. Dit alles zorgt voor 
een schouwspel waar het soms ‘schuurt’, maar ook 
een glimlach teweeg kan brengen. TG Kortsluiting 
2.0 maakt theater van datgene dat ons beweegt en 
beroert. Kortom een aanrader deze voorstelling!

de kIds cInema club 
* Zondag 24 november van 14.30 – 15.45 uur in De 
Rietschoot. Ben jij enorm fan van animatiefilms en te-
kenfilms? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Elke 
twee weken organiseert De Rietschoot De Kids Cinema 
Club met leuke animatiefilms. Iets voor jou? Geef je op 
via stadskidsalkmaar.nl of rietschoot.nl. Entree: € 2,00.

* Vrijdagmiddag 8 november starten wij om 14.30 
de film Ralph Breaks the Internet. Deze film is het 
vervolg op Wreck-It Ralph. De spelletjeshal waar 
buitenbeentjes Ralph en Vanellope wonen krijgt 
wifi. De vrienden duiken ‘letterlijk’ in de onbeken-
de en spannende wereld van het internet om op 
zoek te gaan naar een vervangend onderdeel van 
Vanellope’s videogame Sugar Rush. Tijdens hun 
zoektocht op het oneindige en verrassende internet 
worden ze geholpen door de bewoners: de Netizens 
die hen helpen de weg te vinden.

* Vrijdagmiddag 22 november starten wij om 14.30 
uur de film Smallfoot. Smallfoot volgt een yeti die 
ervan overtuigd is dat mensen bestaan. De rest van 
zijn soort gelooft echter niet in deze gekke, klein-
voetige wezens. Hij gaat er vervolgens op uit om het 
bestaan van deze wezens aan te tonen.

fIlmmIddag In de hofstaete

Zondagmiddag 24 november kunt u de film ‘My 
Fair Lady’ in De Hofstaete kijken. My Fair Lady is 
een musical gebaseerd op het toneelstuk Pygmalion 
(1912) van George Bernard Shaw. 

Londen in het jaar 1912. Eliza Doolittle is een jonge 
vrouw uit de arbeidersklasse die bloemen verkoopt 
op Covent Garden. Ze heeft weinig manieren en ze 
praat plat Engels. Op een dag zien Henry Higgins 
en kolonel Pickering haar bloemen verkopen op de 
markt. Higgins gaat een weddenschap aan met zijn 
vriend kolonel Pickering dat hij erin zal slagen om 
Eliza in korte tijd niet alleen perfect Engels te leren 
maar haar ook de gangbare etiquette in de hogere 
kringen eigen te maken. Hij slaagt uiteindelijk in 
zijn opzet, maar tijdens het proces is Eliza zodanig 
geëmancipeerd geraakt, dat zij aangeeft niet langer 
afhankelijk te zijn van Higgins en haar eigen weg 
te kunnen gaan. Zondag 24 november van 14.30 – 
16.00 uur in De Hofstaete, gratis entree.

g-dIsco PIetendIsco

Zaterdag 30 november komen de feestpieten een 
geweldig feestje maken. Samen met DJ Snow en 
Co zorgen de feestpieten ervoor dat iedereen mee 
kan zingen met alle Sinterklaasliedjes. Voetjes van 
de vloer, kom lekker meedansen en swingen op je 
favoriete nummer. Trek je beste pietenpak, of Sin-
terklaaspak, aan en kom gezellig bij ons feesten.



24 25

Vanaf 19:00 uur zijn alle Pieten en Klazen van harte 
welkom om samen met ons een geweldig feest te 
maken. Om 23:00 uur stopt de muziek en gaan wij 
allen richting ons huis. Entree € 2,50. Op vertoon 
van de AlkmaarPas € 2,00. Begeleiders hebben gra-
tis toegang. Informatie: info@rietschoot.nl of 072 
– 561 55 95.

Bereikbaarheid: De Rietschoot is zeer rolstoeltoe-
gankelijk en goed te bereiken met openbaar ver-
voer. Connexxion lijn 2, 3 en 4 hebben hun eind-
bestemming op loopafstand achter De Rietschoot.

koedIjks cult’uurtje

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m april 
is er een Koedijks Cult’uurtje waarbij de muzikan-
ten zeer verschillend zijn. Het kan een koor zijn een 
duo of een band, van jazz, country, sing-a-songwri-
ter, Iers, Duitse schlagers, etc. Zondag 10 november 
begint het optreden om 15:00 uur en duurt tot on-
geveer 17:00 uur. Entree is € 3,00. 

gouden langsPeelPlaat

Een middag per maand een gezellig en muzikaal 
programma voor senioren in De Hofstaete. Don-
derdag 14 november van 14:00 – 15:30 uur treedt 
het zeemanskoor De Stamgasten op. Dit koor zingt 
herkenbare, vrolijke Nederlandstalige liedjes. Gou-
den Dagen schenkt gratis koffie, gesponsord door 
AH de Mare. Entree is € 3,00.

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 11 en 25 november van 14.00 – 16.00 
uur. Kosten: € 3,75 (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 20 no-
vember 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

Elke 1e en 3e zondag van de maand kunt u klaver-
jassen in De Rietschoot en elke woensdagmiddag 
in De Hofstaete. Er wordt niet ‘met het mes op 
tafel’ gespeeld en gezelligheid is troef. Zondag 10 
en 24 november vanaf 13.30 uur in De Rietschoot. 
Entree: € 3,50 incl. koffie/thee/chocolademelk en 
een bitterbal. Elke woensdag vanaf 13.45 uur in De 
Hofstaete. Entree: € 2,50. 

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 7 en 21 november van 14.00 – 16.00 uur. 

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.
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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, rummikubben, etc. 
Vrijdagmiddag 1 november van 14.00 – 16.30 uur en 
vrijdagavond 15 november van 19.30 – 22.00 uur.

koersbal

Koersbal is meer dan 20 jaar geleden overgewaaid uit 
Australië en sindsdien zijn er duizenden enthousiaste 
koersballers, man of vrouw, valide of invalide, actief. 
Iedereen kan deze sport beoefenen omdat er geen li-
chamelijke of fysieke inspanning voor nodig is. Wie 
eraan begint, raakt al snel met het ‘koersbalvirus’ be-
smet. Koersbal lijkt veel op jeu de boules maar er zijn 
belangrijke verschillen: het is een binnenspel, de bal-
len zijn minder zwaar en moeten worden gerold dus 
niet geworpen. Iedereen kan het leren en zal gauw er-
varen dat koersbal vooral een gezellig, maar ook een 
verrassend spel is. Elke dinsdag in De Hofstaete van 
13.45 - 15.45 uur. Kosten: € 2,00 (incl. koffie of thee).

koffIeochtend In de hofstaete

Alleen is ook maar alleen. Samen is gezelliger. Kom 
gezellig koffieleuten en kletsen in De Hofstaete. 
Elke 1e woensdag van de maand maakt één van onze 
bewoners een overheerlijke taart. Elke maandag- en 
woensdagochtend van 10.00-11.00 uur. Woensdag 6 
november met zelfgemaakte taart.

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. 

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 € 8,50 kunt u om 18.00 uur 
genieten van een overheerlijk driegangenmenu. Ui-
terlijk maandagochtend voor 10 uur aanmelden bij 
de bar bij één van de medewerkers, via telefoon 072 
– 561 55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl. 

menu’s:
• 5 november: Kerriesoep, Broccoliovenschotel, IJs
• 12 november: Tomaten-groentesoep, Spaghet-

ti speciaal met spinazie, champignons, spekjes 
en kruidenkaas, Vla met Slagroom

• 19 november: Preisoep, Zuurkoolschotel met 
gehakt, Vlaflip

• 26 november: Toastbroodje Huzarensalade, Broc-
colistamppot met gerookte kip, Luchtig toetje
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Workshops gegeven door 'onze' columniste Marieke Kraakman
kruIdenworkshoPs bIj hortus alkmaar

In november verzorgt Marieke Kraakman van Madelief Kruiden twee kruidenworkshops bij Hortus Alk-
maar. Op zaterdag 2 november: balans in je buik en op zondag 17 november: met kruiden fit de winter 
door. 

balans In je buIk

Bij deze workshop leer je welke kruiden je kunt ge-
bruiken om je maag en darmen tot rust te brengen of 
je spijsvertering juist aan te sporen. Je leert hoe bepaal-
de symptomen ontstaan en wat je zelf kunt doen om ze 
voor te zijn. Als je buik in balans is voel je je prettiger. 
Na de presentatie maak je je eigen kruidenbuiltje. De 
reader die je mee naar huis krijgt staat vol handige tips.

met kruIden fIt de wInter In

Hoe is het met jouw weerstand, kom je de herfst ge-
zond door of loop je al te hoesten of snotteren? Bij 
deze workshop leer je welke natuurlijke middelen je 
kunt gebruiken om je weerstand te verhogen. En wat 
je kunt doen als je tóch verkouden bent geworden. 

We maken een kruidendrank die je mee naar huis 
neemt en zetten een thee met geneeskrachtige kruiden. 
Na afloop krijg je een reader mee vol handige tips. 

Data: zaterdag 2 en zondag 17 november 2019. Van 09.00 
– 12.00 uur Locatie: Hortus Alkmaar, Berenkoog 43 
(voorheen 37), 1822 BH Alkmaar. Aanmelden: mckraak-
man@hotmail.com

Positieve audit Montessorischool Alkmaar

Door Maaike Swart, locatieleider

Een Montessorischool word je niet zomaar, een Montessorischool bén je! Dinsdag, 15 oktober 08.00 uur 
komen er drie auditeurs van de Nederlandse Montessori Vereniging naar Montessorischool De Cilinder 
aan de Johanna Naberstraat 81 in Alkmaar Noord. De school heeft met het hele team een zelfevaluatie ge-
schreven en alle documenten (schoolgids/ schoolplan/jaarplan) opgestuurd naar de auditeurs. Ouders en 
kinderen zijn uitgenodigd voor een gesprek en iedereen heeft er zin. De Cilinder mag laten zien hoe zij het 
Montessori gedachtegoed vormgeeft in de 21ste eeuw. 

De auditeurs gaan met een positief kritische blik de 
school in en letten vooral op de een aantal typisch 
Montessiaanse kenmerken.
1. De werkwijze; deze is gebaseerd op het concept 

van Maria Montessori, waarin kosmisch on-
derwijs (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, 
cultuur en techniek) en opvoeding een belangrij-
ke plaats innemen. 

2. De Montessoribekwaamheid; de vaste leerkrachten 
hebben allemaal de Pabo gedaan en daarnaast ook 
een uitgebreide opleiding voor het Montessori 
concept. 

3. De functionarissen; de directie is ook Montessori 
bekwaam en zorgt ervoor dat de collega’s hun 
kennis en kunde op peil houden.

4. De inrichting; alle lokalen zijn zo ingericht dat de 
kinderen zelfstandig hun werkjes kunnen pakken 
en zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen 
en terugleggen. 

5. De kinderen; de klassen zijn ingedeeld in bouwen, 
dit wil zeggen dat er op een Montessorischool 
nóóit homogene groepen zijn. Idealiter is er een 
onderbouw (4-6 jaar), een middenbouw ( 6-9 
jaar) en een bovenbouw (9-12 jaar)

6. Vrije werkkeuze; door vrijheid van het lesrooster, 
creëren de leerkrachten vrije werkperiodes zodat 
kinderen ruim de gelegenheid krijgen eigen keuzes 
te maken in hun ontwikkelingen hun eigen ont-
wikkeling te volgen. Door deze vrije werkkeuze zie 
je door de hele school ook kinderen samenwerken; 
in de klaslokalen, niet alleen in de klaslokalen 
maar ook in de gangen. 

De auditeurs zagen op De Cilinder hele open en posi-
tieve kinderen. De auditeurs zijn in de groepen met de 
kinderen het gesprek aan gegaan en zij konden precies 
vertellen wat zij deden en waarom zij dit deden. De 
leerkrachten zijn door de auditeurs omschreven als ‘ea-
ger’. Zij doen al heel veel goed, maar willen heel graag 
tips van deze Montessorianen. 

Aan het einde van de dag gaven de auditeurs een posi-
tief advies. Zij hebben de erkenning voor De Cilinder 
voor vier jaar verlengd! En De Cilinder is natuurlijk 
super trots. 

Sinterklaastoneel “Het grote boek is leeg”

Op zaterdag 23 november om 14.00 uur brengt toneel-
vereniging De Roos een vrolijk Sinterklaasstuk op de 
planken voor iedereen van 4 tot 84 jaar. Net als vorig 
jaar, wordt het niet meer tijdens de intocht van Sin-
terklaas opgevoerd, maar het weekend erna. Dit om 
iedereen de gelegenheid te geven om te komen kijken.

Inhoud: Grote Piet heeft een laptop gekocht en heeft de 
verlanglijstjes van alle kinderen uit Nederland in de lap-
top gezet. Als de laptop niet meer werkt valt de laptop 
tot overmaat van ramp vanaf de boot ook nog in het wa-
ter. Nu hebben ze niets meer. De Pieten gaan hard aan 
het werk, maar kunnen het Grote Boek nergens meer 
vinden en het Sinterklaasfeest komt dichterbij.  Sjera, 
die stiekem aan boord is gekomen en Slaappiet steken 
samen hun neus in het grote boek. Slaappiet weet niet 
of hij droomt, of wakker is! 

Of het allemaal goed gaat komen en de kinderen hun 
juiste cadeautjes gaan krijgen, kunnen jullie komen zien 
in de Rietschoot in Koedijk

Kaarten á €3,- zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de bar 
van de Rietschoot, bij Toneelvereniging De Roos Tini Smit tel: 
072 5617052 of aan de zaal voor aanvang van de voorstelling. 

foto collage Cilinder (foto aangeleverd)

(Foto aangeleverd)
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Maak kennis met trainer en spelers van het eerste elftal

s.v. koedIjk een club met ambItIes 
Tekst Rob Westhof, fotografie Hans Petit

Na het interview met voetbal-voorzitter Joost Schaub zijn de coach van ons lokale voetbaltrots Roy Rowin-
kel en middenvelder  Rick de Lange aan de beurt. Het plan is, om in de komende edities van de Coedijcker 
Ban  alle spelers van het 1e team aan u voor te stellen. Live een wedstrijd volgen op het complex, kan na-
tuurlijk altijd. Het wedstrijdprogramma kunt u vinden op svkoedijk.nl. 

roy rowInkel
Wie is Roy Rowinkel?
“Ik ben 32 jaar, geboren en getogen in Alkmaar, waar 
ik nog steeds woon. Ik werk bij Solar, een technische 
groothandel. Vanaf mijn 17e ben ik voetbaltrainer. Ge-
start bij Kolping Boys. Na Kolping ben ik naar AFC 34 
gegaan. Daarna naar Koedijk en via een kort uitstap-
je bij Kolping Boys weer teruggehaald naar Koedijk, 
als coach door onze technisch coördinator Gerard de 
Groot."

Wat zijn je hobby’s?
“Ik speel tennis en verder  volg ik AZ.”

Hoe lang ben je al coach bij Koedijk?
“Dit is nu mijn 3e seizoen als coach van Koedijk.”

Heb je zelf ook gevoetbald?
“Bij Kolping heb ik in het tweede gespeeld. Na een 
knieblessure ben ik met spelen gestopt en als trainer 
begonnen. De laatste jaren van voetbalcarrière was ik 
al begonnen met trainingen geven." 

Wie is je grote voorbeeld als coach uit de voetbalwereld?
“Dat zijn ongetwijfeld mannen als Louis van Gaal en 
Co Adriaanse. Beiden laten aanvallend voetbal zien en 
zijn echte vakmannen. Bij AZ hebben zij voor succes-
sen gezorgd!”

Hoe ziet je favoriete speler eruit?
“Een speler die zich loyaal opstelt voor het team en 
bijbehorende staf."

Wat zijn je voetbalambities?
“Voor dit seizoen is mijn ambitie het handhaven van 
Koedijk in de 3e klasse. Met inzet en werklust moet dit 
lukken, maar het zal een zware kluif worden."

Speelt Koedijk altijd met dezelfde tactische opstelling of 
pas je het aan de tegenstander aan?
“We hebben een bredere selectie dan vorig seizoen en 
trekken het liefst ons eigen plan. Vorig jaar was dat nog 
anders en pasten we ons spel aan de tegenstander aan."

Wat is je mooiste voetbalervaring?
“Ja dat is toch het kampioenschap van 2 jaar geleden. Pro-
motie van de 4e naar de 3e klasse en dat in mijn 1e jaar 
als hoofdtrainer. Daarbij hebben we toen 99 doelpunten 
gemaakt. Net geen 100 wat nog leuker was geweest."

Voorkeur : spelen op gras of op kunstgras?
“Het mooiste is toch spelen op een echt grasveld. De 
geur van het gras hoort bij het voetballen. De helft van 
de clubs in onze klasse spelen nog op gras gelukkig.”

VAR of geen VAR in het voetbal?
“Als de VAR consequent gebruikt wordt door de 
scheidsrechters, heb ik er geen problemen mee." 

Wie wordt er dit seizoen kampioen in de 3e klasse?
“Ik denk s.v. Purmerend. Met Koedijk wil ik zo hoog 
mogelijk eindigen. Wij hebben nu een uitstekende 
seizoenstart en na 3 wedstrijden al 5 punten meer ten 
opzichte van het vorige seizoen.”

Waar erger jij je het meest aan op de velden?
“Misschien mag ik het niet zeggen, maar ik kan mij 
irriteren aan clubgrensrechters. Die zijn niet altijd on-
partijdig en ja de scheidsrechter moet toch hun vlag-
signaal overnemen, ook al klopt het niet. Pas vanaf de 
1e klasse krijg je een volledig arbitraal trio toegewezen, 
daar kan ik me aan storen."

Waar word je dolgelukkig van?
“Als mijn favoriete cluppies winnen, dan ben ik op dat mo-
ment erg happy. SV Koedijk en AZ voorop natuurlijk!”

Aan wie zou je een compliment willen geven?
“Mijn team zou ik een compliment willen geven voor hun 
inzet. Maar ook een compliment aan onze technisch coör-

dinator Gerard de Groot. Ik kan altijd bij hem terecht om 
problemen te bespreken en dat waardeer ik enorm.”

Waar staat Koedijk over 5 jaar?
“Het doel is toch om uiteindelijk in de 2e klasse te 
gaan spelen." 

Wil je tot slot  nog iets toevoegen aan dit interview
“Waar ik blij om ben, is dat we alle posities in het voet-
balbestuur en daarom heen hebben kunnen invullen. 
Bestuurlijke achterstanden zijn weggewerkt. Dat komt 
ten goede aan het hele functioneren van s.v. Koedijk." 

rIk de lange
Wie is Rick de lange ... verliefd verloofd getrouwd?
“Ik ben 19 jaar en geboren en getogen in Alkmaar. Nog 
steeds vrijgezel.Ik studeer bedrijfskunde in Amster-
dam. Ik ben nu tweedejaars. Het is een leuke studie, 
maar wat ik uiteindelijk wil gaan doen na mijn studie, 
dat weet ik nog niet.

Waar ben je goed in?
“Over het algemeen kan ik goed met mensen omgaan. 
Ik krijg regelmatig als feedback dat ik dat goed doe.”>>Trainer en speler trots op het kampioen schap  seizoen 2017/2018
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Hoe lang speel je al voetbal?
“Op mijn 6e jaar ben ik met voetballen begonnen."

Bij welke clubs heb je gespeeld?
“Koedijk was mijn eerste club. Bij AFC heb ik in de 
D-jeugd (12-13 jaar) gespeeld. Daarna weer terug naar 
Koedijk en daar speel ik nog steeds met veel plezier.”

Hoe lang speel je bij Koedijk?
“Bij elkaar een jaartje of 11."

Wie is je grote voetbal voorbeeld?
“Ongetwijfeld is dat toch Messi. Hij brengt iets spe-
ciaals op het veld en ik vind het ‘kunst’ om naar te 
kijken. Ik heb hem zelf in Camp Nou zien spelen in de 
wedstrijd van Barcelona tegen Malaga voor de Spaanse 
competitie, echt kunst.”

Op welke positie speel je?
“Als middenveldspeler voel ik mij het prettigst. Soms 
speel ik achterin.”

Wat zijn je voetbalambities?
“Een kwalitatief goed seizoen met Koedijk draaien vind 
ik belangrijk met daarbij een gezellige onderlinge sfeer.”

Aanvoerder of uitvoerder?
“Nu ben ik 2e aanvoerder. Ik sta altijd in dienst van het 
elftal, dus meer een uitvoerder."

Welke trainer uit de eredivisie bewonder je het meest?
“Ik heb veel respect voor Erik ten Hag, maar verder 
ben ik niet specifiek fan van iemand.”

Wat is je mooiste voetbalervaring?
“Ja, dat was toch wel het kampioenschap van 2 jaar 
geleden, toen we promoveerden van de 4e naar de 3e 
klasse. Heerlijk moment was dat.”

Voorkeur : spelen op gras of op kunstgras?
“Het liefst speel ik op echt gras, maar een mix van echt 
gras en kunstgras vind ik ook prima om op te spelen. 
Slechte velden daar kan ik echt van balen.”

VAR of geen VAR in het voetbal?
“De VAR hoeft voor mij niet. Directe voetbalemoties en 
‘slimmigheidjes’ worden zichtbaar. 

Daarbij is het afwachten tijdens een VAR- moment las-
tig voor het spel."

 Wie wordt er dit seizoen kampioen in de 3e klasse?
“Ik zie Sporting Krommenie als grote kanshebber. Als 
Koedijk zich kan handhaven dit seizoen, dan hebben 
we het goed gedaan.”

Waar erger jij het meest aan op de velden?
“Dat zijn toch wel de schwalbes en het onsportieve ge-
drag tijdens wedstrijden.

Waar word je dolgelukkig van?
“Van voetbal in het algemeen en van mijn vrienden.”

Aan wie zou je een compliment willen geven?
“Aan onze trainer Roy Rowinkel. Hij heeft een goed 
tactisch plan neergezet waarmee wij, het op papier 
sterkere Vrone, met 3-2 hebben verslagen. Heerlijk!”<<

Bouwjaar 2013
52.332 km met NAP
Mooie frisse auto
5 deurs

Auto van de maand: Peugeot 107 1.0 Active    € 5.950,-     

Opties:
Airco
Centrale vergrendeling
Elektr. Ramen
LED dagrijverlichting
Stuurbekrachtiging

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. 

€ 5.950,-
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Veel middeltjes die je tijdens het douchen gebruikt drogen je huid uit 

weet wat je oP je huId smeert
Door Marieke Kraakman

Vorige week gaf ik een gastles op een school voor het voortgezet onderwijs, het ging over ‘kleine kinderen 
en kruiden’. De studenten luisterden aandachtig, tot ik aankwam bij het onderwerp ‘luieruitslag en huiduit-
slag’. Na wat tips en kruidenadviezen vertelde ik ze dat je eigenlijk niets op je huid zou moeten smeren wat je 
ook niet op kunt eten. En dat dit al helemaal voor kleine kinderen geldt, omdat zij nog zo puur zijn, dat je ze 
sowieso graag zo lang mogelijk zo wilt houden. Onder de studenten brak een storm aan protest los! 

Het bleek dat ieder van hen het liefst zo lang en heet 
mogelijk doucht, met gebruik van veel douchefris- of 
olie, shampoo, scrub en wat al niet meer. Maar toen ik 
uitlegde dat je huid ook stoffen in zich opneemt en dat 
de spullen die zij gebruiken overwegend bestaan uit wa-
ter met geur- en kleurstoffen en wat spul om het te laten 
schuimen, begon de twijfel toe te slaan. Toen ik ook nog 
vertelde dat heet douchen en (veel) zeepstoffen gebrui-
ken je huid uitdrogen en ontdoet van zijn natuurlijke 
beschermlaag, begonnen sommigen na te denken en dat 
was nou juist mijn bedoeling. Niet om te preken, want 
iedereen moet natuurlijk zelf weten wat hij of zij doet. 
Een beetje bewustwording over de waanzin van wat we 
allemaal gebruiken en of dat echt nodig is. 

kastanjes

Heb je nog kastanjes geraapt de afgelopen weken? Met 
kastanjes kun je namelijk je eigen wasmiddel maken. 
Hak hiervoor een handje kastanjes fijn, bijvoorbeeld in 
de keukenmachine. Denk om je vingers als je dit hand-
matig doet! Bewaar het gehakte mengsel in een afsluit-
baar bakje en neem als je een was gaat draaien een lepel 
gehakte kastanjes. 

Doe dit in een beker kokend water, even laten staan en 
als het een soort ‘sop’ gaat vormen zeef je de kastanjes 
eruit met een doek. Giet het vocht in de wasmachine, 
in het daarvoor bestemde bakje. Je kunt er voor de geur 
eventueel een paar druppels etherische olie bij doen. 
Voor een frisse én lekker ruikende was. 

lIjnzaad

Zo zoetjes aan zijn we weer in het seizoen aanbeland 
van snoepen, zware kost en feestjes. Hartstikke gezellig, 
alleen onze ingewanden zijn er niet altijd blij mee. Heb 
jij snel last van verstopping? Probeer dan in ieder geval 
elke dag een half uur te wandelen, dat helpt al. Drink 
verder meer (water) dan je gewend ben en eet fruit als 
tussendoortje. Als het dan nog niet overgaat, kun je 
lijnzaadwater als kuurtje proberen. Doe ’s avonds een 
eetlepel heel lijnzaad in een mok en vul aan met water. 
Laat staan tot in de ochtend en zeef af. Het lijnzaad kun 
je in de yoghurt eten, maar drink het vocht op je nuch-
tere maag op. Dit ‘lijnzaadslijm’ legt als het ware een 
laagje op het slijmvlies van maag en darmen, waardoor 
je voedsel makkelijker passeert. Als je dit een week lang 
doet, heb je nergens last meer van. Fijn najaar verder!
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Maak kennis met de Bijbelse symboliek

de symbolIek van de bIjbel (deel 1)
Door Hans Faddegon

Om het onderwerp ‘Symboliek van de Bijbel’ te kunnen uitleggen is dit artikel wat groter dan u van mij 
gewend bent. Ik heb de uitleg in drie delen geschreven (november, december en januari) . Voor geïnteres-
seerden kan het praktisch zijn om deze drie delen van de Coedijcker Ban even bij elkaar te bewaren om het 
geheel goed te kunnen overzien.

Toen het Romeinse Rijk tijdens de eerste eeuwen van 
onze jaartelling het Christendom als staatsreligie aan-
nam, werd de Bijbel opgevat en vertaald als een his-
torisch boek. De reden was dat de originele Joodse 
kennis van het Christendom op de achtergrond werd 
geschoven. Het aantal Christenen was veel groter ge-
worden dan het oorspronkelijke aantal Joden. 

symbolIek

Helaas was een van de gevolgen, dat de oorspronkelij-
ke Joodse kennis van de symboliek van de Bijbel daar-
mee op de achtergrond raakte. Die kennis is gebaseerd 
op de symboliek van de Bijbelse taal. De Joden vatten 
de Bijbel niet op als een algemeen geschiedenisboek, 
maar in de eerste plaats als de beschrijving van het in-
nerlijk van de mens. Zo blijkt de Bijbel gericht te zijn 
op de hele mensheid  en volkomen actueel te zijn. De 
onderwerpen en de personen in de verhalen vormen 
het beeld van de innerlijke aspecten van elk mens. 
Iedereen die het wenst, kan bewust worden van het 
hemelse levensdoel. 

Alle woorden en namen bevatten de symbolische bete-
kenis, die in elk Bijbelverhaal in verband staat met de 
boodschap van het verhaal. Deze woorden en namen 
zijn gebaseerd op de symbolische betekenis van de let-
ters van het Hebreeuwse alfabet.

hebreeuwse alfabet

Het alfabet van de Bijbelse taal biedt op die manier uit-
gebreide symboliek van de menselijke levensloop. De 
eerste letter van het alfabet op de hemelse levensbron 
en de laatste letter op het uiteindelijke bewuste hemelse 
levensdoel. De tussenliggende letters bieden het symbo-
lische beeld van de menselijke levensstructuur.

levensbron

Het begrip symboliek betekent: “de mogelijkheid om 
de betekenis van het aardse leven te gaan herkennen 
en te kunnen vergelijken met de hemelse levensbron”. 
Daarom biedt de Bijbel het hemelse beeld van de men-
selijke levensbron. Het is geen gewoon geschiedenis-
boek. 

Het biedt de beschrijving van de mensheid en de indi-
viduele mens in combinatie met het levensdoel.

onderdrukkIng

Joodse mensen zijn gedurende vele eeuwen onder-
drukt, vervolgd en vaak gedood. In de Tweede We-
reldoorlog zijn ongeveer zes miljoen Joodse mensen 
gedood. Het is dan ook begrijpelijk dat na de Tweede 
Wereldoorlog sommige Joodse Bijbeldeskundigen be-
sloten om de originele Joodse kennis van de Bijbel-
symboliek weer bekend te gaan maken.

verwantschaP

Het Christendom en Jodendom zijn zeer verwant aan 
elkaar. Denk bijvoorbeeld maar aan Jezus Christus als 
Joodse persoonlijkheid. Het Joodse volk in de mensheid 
vormt het symbolische beeld van het menselijke inner-
lijk, dat bewust kan worden van het levensdoel. Het 
innerlijke aspect dat in ieder mens aanwezig is. Zo vor-
men de mensheid, de volkeren en de individuele mens 
een beeld van elkaar, wat verderop nog wordt toegelicht. 
Het valt op dat in Israël tegenwoordig veel Joodse men-
sen weer bewust worden van de Bijbelse symboliek en 
daardoor Jezus weer herkennen en aanvaarden. 

hemelse naam

Wie is Jezus? De echte hemelse naam van Jezus is Je-
hoshoea. Deze naam betekent leider van God over ons 
leven. Het eerste deel van de naam:  Jeho, God (Jeho-
va) die meestal vertaald wordt als: de Heer. Het tweede 
deel Shoea, betekent: het ‘acht slaan op’, het ‘aandacht 
schenken’. Zo vormt en begeleidt Jezus ons leven. Daar-
om wordt Jezus ook de Zoon van God genoemd. Het 
Bijbelse woord Zoon, betekent het bouwen, het opbou-
wen (en begeleiden) van ons leven. Daarbij speelt Gods 
hemelse liefde de grootste hoofdrol. Het is dan ook 
goed begrijpelijk dat het menselijke aspect van God tot 
uitdrukking komt in de menselijke aanwezigheid van 
Jezus tijdens het aardse leven. Net als Jezus verlaten wij 
uiteindelijk weer deze aardse wereld door het sterven en 
staan dan weer symbolisch op in ons hemelse Thuis. 

kruIsIgIng

De kruisiging en de opstanding als symbolisch beeld 
van de algemene menselijke levensloop. Op de hori-
zontale balk van het kruisbeeld  zijn de handen van 
Jezus vastgezet als beeld van het tijdelijke en begrensde 

actieve aardse leven. Op de verticale balk zijn de voe-
ten vastgezet als beeld van de begrensde levensloop van 
de mens. Daarbij toont het hoofd aan de bovenkant 
van het kruis de verbinding met God en de hemel.

levensvrucht

Jezus toont in de Bijbel een mannelijk beeld. Daarom 
is het belangrijk om na te denken over de symboliek 
van de Bijbelse mannen en vrouwen. De vrouwen in 
de Bijbel vormen het beeld van het aardse levensbe-
staan met de mogelijkheid om bewust te worden van 
het aanwezige levensdoel: de levensvrucht, die symbo-
lisch tot uitdrukking komt in een kind. De mannen in 
de Bijbel vormen het beeld van de mogelijkheid om 
het leven definitief te richten op het levensdoel. 

kInd

Om de Bijbel goed te kunnen begrijpen is het belang-
rijk om te weten dat wij als aardse mensen allemaal in-
dividueel dit gecombineerde vrouwelijk en mannelijk 
innerlijk symbolisch bezitten. Dat komt tot uitdruk-
king in het kind, als een belangrijk uiterlijk resultaat 
en richtingsaanwijzing naar de mogelijkheid om be-
wust te worden van het innerlijke levensdoel. De le-
vensvrucht, die wijst op het menselijke aspect van God 
via de zoon Jezus. Zo kan het ook duidelijk worden, 
waarom Jezus tijdens het Kerstfeest het beeld van het 
kind toont: Jezus als liefdevol, menselijk aspect van 
God, die toont dat wij uiteindelijk weer terugkeren 
naar ons hemelse Thuis. (Wordt vervolgd)

Cultuur

De Bijbel  werd  in het Romeinse Rijk  opgevat als een historisch boek

Jezus toont in de Bijbel een mannelijk beeld
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Mooie aanwinst voor het museum in Koedijk
fornuIsje.... kIndersPeelgoed??
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Tijdens de Gondelvaart dit jaar sprak Jan Bijpost met Walter Veen, de voormalig secretaris van de Gon-
delvaartvereniging. Walter was daar met zijn vriendin Jolanda de Vries. Het gesprek ging al gauw, zoals zo 
vaak bij Jan, over oude spullen en de Historische Vereniging Koedijk. Jolanda bleek ook geïnteresseerd in 
oude spullen en vertelde dat er bij haar in de tuin een oud kinderfornuisje stond, met de bedoeling om het 
naar de oud-ijzerboer te brengen. Dit soort uitlatingen moet je niet tegen Jan Bijpost doen. Enige tijd later 
stond Jan aan De Kromdel bij Jolanda voor de deur om het roestige exemplaar op te halen. Jan heeft het 
fornuisje opgeknapt en in de kachelpoets gezet. Het resultaat is schitterend. Jan is ermee naar het museum 
bij De Molenschuur gegaan. “Of het iets is om in de collectie op te nemen”. Dat viel in goede aarde. Ik 
dacht gelijk, “Zit hier een verhaal in voor de Coedijcker Ban?” Daarna heb ik meteen contact met Jolanda 
gezocht en een afspraak gemaakt om meer aan de weet te komen over haar en over het fornuisje.

Jolanda vertelde dat ze in Amsterdam is geboren en haar 
eerste levensjaren op de Spiegelgracht 36 heeft doorge-
bracht, in het huis van haar opa en oma. 

Haar opa, Piet de Vries, had van 1964 tot 1984 een an-
tiek- en curiosawinkel op dat adres. 

Jolanda heeft nog een oude kassabon van haar opa waar-
op staat: “In-en Verkoop van Antieke- en Rare Dingen”. 

andere rIchtIng

Jolanda denkt dat haar belangstelling voor oude voor-
werpen en geschiedenis door de antiekwinkel van haar 

opa is gewekt. In haar jeugd wilde ze zelfs archeoloog 
worden, maar dat vonden haar ouders niet goed.

Jolanda is een heel andere richting uitgegaan: de Kin-
der- en Jeugdverzorging. Dat heeft haar uiteindelijk 
gebracht tot gehandicaptenzorg voor volwassen. Een 
vak wat ze met veel plezier en passie uitoefent. Sinds 
kort is ze werkzaam in Reigersdaal locatie Hoorn.

fornuIsje

Terug naar het fornuisje. Toen haar opa in 1984 met de 
winkel stopte, vroeg Jolanda of zij het fornuisje mocht 
hebben, omdat ze het zo mooi vond. Sinds die tijd is 
het in haar bezit. Het is op zich toch wel heel bijzonder 
dat dit speelgoed is. Met een oventje aan beide zijden 
van de vuurhaard en er kan ook gewoon op gekookt 
worden zei het in kleine pannetjes.

Heeft u oude- of antieke zaken die in onze collectie 
passen en u wilt ze laten tentoonstellen, dan kan dat 
bij ons in het museum op basis van bruikleen, al dan 
niet met termijn. Als u als lezer meer over dit soort 
fornuisjes weet, dan horen wij dat graag.

kIndersPeelgoed?
Tegenwoordig zal geen weldenkende volwassene een 
miniatuur van een echt fornuis aan een kind geven. 
Honderd of honderdvijftig jaar terug wel? Dat kan je je 
bijna niet voorstellen. 

Zou het misschien toch een andere functie hebben ge-
had? De Historische Vereniging Koedijk is blij met dit 
prachtige fornuisje en gaat  ruimte maken om het op 
een mooie plaats neer te zetten. 

oude kassa

Jolanda had nog meer oude spullen van haar opa en haar 
overgrootvader, ook een Piet de Vries. Het meeste heeft 
ze in de loop der jaren weg moeten geven door ruimte-
gebrek en een aantal verhuizingen. Zo heeft ze nog een 
oude kassa van haar overgrootvader, die in IJmuiden een 
kledingzaak had. De handel zat de familie de Vries ken-
nelijk in het bloed. Van deze kassa kan ze nog geen af-
stand doen. Wie weet komt het er toch nog van, al zal 
het dan in bruikleen zijn, al dan niet op tijdelijke basis.

Historische Vereniging

Het fornuis, voor én na de behandeling

Jolanda vroeg haar opa of zij het fornuisje mocht hebben
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Een veel gestelde vraag in de spreekkamer
kunt u de Psa ook even aanvInken?
Door Alex Slachter huisarts Koedijk

“Kunt u de PSA ook even aanvinken” dat is de vraag die ik geregeld krijg in de spreekkamer (of via de 
telefoon of mail). Een simpele vraag, die ook makkelijk uit te voeren is. Toch zal ik dit niet zomaar doen. 
Het aanvragen ervan heeft meer haken en ogen dan de vrager meestal vermoed. PSA staat voor Prostaat 
Specifiek Antigeen en is een stof die word geproduceerd door de prostaat en is te meten in het bloed. Deze 
stof kan door verschillende oorzaken verhoogd aanwezig zijn in het bloed. De bekendste oorzaak is pros-
taatkanker, maar een ontsteking van de prostaat of goedaardige vergroting van de prostaat kan  de PSA 
ook doen stijgen. 

de Prostaat

De prostaat is een klier ter grootte van een kastanje die 
zich bevindt onder de blaas. De prostaat produceert het 
vocht waar de zaadcellen in zwemmen. De plasbuis van 
de man loopt door de prostaat heen richting de penis. 
(Afbeelding 1) De prostaat verandert rond het 50e le-
vensjaar van de man, hij begint te groeien en kan daar-
door de plasbuis gedeeltelijk dicht gaan drukken. Hier-
door kunnen plasklachten ontstaan. (Figuur 2/blzd 42)  

goedaardIge vergrotIng

De goedaardige vergroting van de prostaat is een fy-
siologisch proces, en heeft dus geen relatie met het 
ontstaan van prostaatkanker. De klachten die bij de 
vergroting horen zijn dus ook geen aanwijzing of voor-
bode voor het ontstaan van prostaatkanker. Wanneer 
de plasklachten hinderlijk worden kunnen deze over 
het algemeen goed worden behandeld met adviezen en 
medicijnen.

Bij ernstigere klachten die onvoldoende reageren op 
medicatie is er een operatie mogelijk waarbij de prostaat 
als het ware wordt uitgehold om weer ruimte te maken 
voor de plasbuis. 

Prostaatkanker

(Prostaat)kanker ontstaat doordat 1 cel van de prostaat 
ongecontroleerd begint te delen en niet meer reageert 
op signalen die deze ongecontroleerde celdeling probe-
ren te stoppen. Bij de meeste mannen groeit de pros-
taatkanker gelukkig erg traag, zeker op oudere leeftijd 
(70 plus). Hierdoor duurt het vaak heel lang voordat er 
klachten ontstaan door de prostaatkanker. 

De meeste mannen met prostaatkanker zullen niet eens 
merken dat ze het hebben voor ze overlijden aan ou-
derdom of een andere ziekte. Ook van de mannen die 
weten dat ze prostaatkanker hebben overlijdt maar een 
klein percentage (4%) aan de ziekte. Een klein percen-
tage van de mannen krijgt wel klachten zoals botpij-
nen door de uitzaaiingen in bot. Bij sommige mannen 
(meestal jonger dan 60) groeit de prostaatkanker sneller, 
deze mannen lopen meer risico op het overlijden door 
prostaatkanker.

onderzoek

Omdat prostaatkanker meestal geen klachten geeft is 
het moeilijk om erachter te komen of je het hebt of 
niet. Door middel van bloedonderzoek (PSA) en li-
chamelijk onderzoek via de anus is het mogelijk daar 
meer informatie over te krijgen. Helaas is een goede 

PSA-uitslag en geen afwijkingen bij lichamelijk on-
derzoek geen garantie. Bij 1 op de 80 mannen met 
prostaatkanker is de PSA niet verhoogd en als de pros-
taatkanker zich in het midden of andere zijde van de 
prostaat bevind, vanaf de anus gezien, kun je hem niet 
voelen. Bij een afwijkende PSA-uitslag en/of afwijkend 
aanvoelen van de prostaat is er ook geen zekerheid dat 
er sprake is van prostaatkanker. 

Ongeveer 25% van de mannen met een matig verhoogd 
PSA blijkt uiteindelijk prostaatkanker te hebben. Ver-
der onderzoek zal nodig zijn om meer duidelijkheid te 
geven. Meestal gebeurt dit met een echo en biopten 
van de prostaat door de uroloog. Ondanks deze onder-
zoeken is ook niet altijd met zekerheid te zeggen of er 
prostaatkanker aanwezig is en zal na een wachtperiode 
de onderzoeken herhaalt moeten worden. Het afne-
men van biopten is vervelend en heeft een kleine kans 
op complicaties als bloedingen en infecties. 

behandelIng

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden voor 
prostaatkanker, van afwachten tot opereren, hor-
moontherapie, chemotherapie en immuuntherapie. 

Afhankelijk van de ernst van de kanker i.c.m. de leef-
tijd en gezondheid van de patiënt zal de uroloog een 
van deze behandelingen toepassen. De 5 jaaroverleving 
ligt in de minder ernstige vormen erg hoog, rond de 
90%. Bij verder gevorderde ziekte met uitgebreide uit-
zaaiingen ligt de overleving een stuk lager. >>

Blaas

ProstaatZaadleider Zaadleider

Urineleider

Anus

Afbeelding 1: De plasbuis (urineleider) van de man loopt door de prostaat naar de penis

“Kunt u de PSA ook even aanvinken?”
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screenIng

Voor borst-, darm en baarmoederhalskanker is er al 
jaren een bevolkingsonderzoek. Daarbij worden alle 
mensen opgeroepen onderzoek te doen naar aanwij-
zingen voor het bestaan kanker. Het gaat hier op hoog 
risicogroepen op basis van leeftijd en of geslacht. Het 
doel hiervan is de ziekte zo vroeg mogelijk op te sporen 
om zo de behandelmogelijkheden en overlevingskan-
sen te verbeteren. Voor prostaatkanker bestaat dit niet, 
terwijl je zou denken dat mannen vanaf bijvoorbeeld 
50 jaar makkelijk 1 maal per 2 of 3 jaar een PSA-bloe-
dafname zouden kunnen doen om prostaatkanker op 
te sporen. Daar is onderzoek naar gedaan. Inderdaad 
werd aangetoond dat je meer mannen met prostaat-
kanker opspoort en bij een aantal daarvan ook kan 
voorkomen dat ze daardoor overlijden. Maar door de 
vroege opsporing in het bevolkingsonderzoek krijgen 
veel mannen een behandeling die achteraf niet nodig 
blijkt. Bij hen is sprake van een niet agressieve vorm 
van prostaatkanker. Deze tumor zal waarschijnlijk 
nooit klachten geven of levensbedreigend worden. Een 
diagnose en behandeling die niet nodig was geweest 
kan dan onnodige bijwerkingen en psychische gevol-
gen veroorzaken. 

terug naar het begIn

En dan nu terug naar de vraag uit de titel. Met de 
informatie uit dit artikel hoop ik dat duidelijk is ge-
worden dat ik bij deze vraag niet zomaar het vinkje bij 
PSA aanzet, ook zal ik dit niet weigeren. Ik zal de re-
den moeten weten waarom de vraag is gesteld, waarom 
is er angst of bezorgdheid ontstaan of zijn er klachten? 
Hoe zit het met prostaatkanker in de familie. Heeft 
de vraagsteller deze informatie al tot zich genomen en 
daarop een afgewogen keuze gemaakt wel onderzoek 
te laten doen? 

De meeste mannen die ik de afgelopen jaren met deze 
vraag ben tegengekomen hebben na uitgebreide infor-
matie afgezien van verder onderzoek, een aantal heeft 
besloten het onderzoek wel uit te laten voeren. Ik vind 
het mijn taak om een patiënt te informeren en te ad-
viseren. Welke gevolgen er zijn van die keuze is nooit 
van tevoren met zekerheid te zeggen, maar uiteindelijk 
is het een afgewogen en bewuste keuze geweest van de 
patiënt zelf. U kunt verdere informatie hierover vinden 
op thuisarts.nl <<

Heerlijk bijgerecht of tussendoortje
hartIge aardaPPeltaart met gruyère

Door Marcel Rasch

Vandaag (8 oktober, Alkmaars Ontzet) weer thuisgekomen van 5 weken werken op zee en kon ik gelijk aan de 
‘bak’ voor het maandelijkse recept. Ik heb gekozen voor één van mijn favoriete hartige taarten. Je kunt de taart 
zo uit de oven eten maar koud is het ook erg lekker. Als bijgerecht of tussendoortje, ik weet zeker dat ie op gaat!

benodIgdheden:
• springvorm van ca. 24cm
• bakpapier
• 800g vastkokende aardappelen
• 150g geraspte Gruyère
• 250g mascarpone
• 250g crème fraîche
• 3 eieren
• 5 takjes peterselie
• zout en peper

bereIdIng

• -de oven voorverwarmen op 180 graden (hete-
lucht 160)

• -aardappelen schoonborstelen onder stromend 
water en droogdeppen

• -peterselie fijnhakken
• -mascarpone losroeren met de eieren, crème 

fraîche, Gruyère en peterselie
• -op smaak brengen met zout en peper
• -vervolgens de bodem van de springvorm 

bedekken met bakpapier en de rand eromheen 
klemmen

• -de aardappelen met een kaasschaaf of een scherp 
mes in dunne plakjes snijden

• -de helft van de aardappelen over de bodem van 
de vorm verdelen en de helft van het   kaasmeng-

sel erover verdelen. Herhaal dit met de twee 
overgebleven helften.

• -de taart in het midden van de oven in ca. 90 
minuten gaar bakken

• -afdekken met aluminiumfolie mocht de taart te 
donker worden

Tip: lekker met een salade van bleekselderij, rode uien-
ringen, noten en appel. Eet smakelijk! 

Gezondheid Koken

Afbeelding 2: Door de groei van de prostaat kunnen plasklachten ontstaan
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sPortIeve koedIjker mIddenstand

Tekst en foto (uit het archief ) van Jan Bijpost

De foto van deze maand laat een elftal van de midden-
stand  uit begin jaren 50 van de vorige eeuw zien. Ik heb 
de namen van de elftalspelers en van een enkele toe-
schouwer gevonden. Het is niet onmogelijk dat ik een 
of meerdere namen niet goed heb. Als dat zo is dan hoor 
ik dat graag van u! Mail naar info@coedijckerban.nl 
1. Jan Barsingerhorn ( groenteboer)
2. Klaas Houtman ( kruidenier)
3. Jan Tromp ( groenteboer)
4. Jaap de Waal (kruidenier)
5. Kees Dissel (transportbedrijf )
6. Arie Coevert ( bakker)
7. Cor Dalis ( bakker)
8. Kees Barsingerhorn (bakker)
9. Dirk Butter ( kastelein)

10. Jan Slikker (melkboer)
11. Cor Butter (groenteboer)
12. ??
13. Jack Zwetsman?
14. ??
15. Meester Reijnder 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11
12

13

14

15

Bron: Consumentenbond juni 2019

Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,7
Service

8,89,3
Algemeen

Klanten geven 
ons deze cijfers:

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

Weer de hoogste
waardering!

Nostalkiek
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

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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Gunnar Wangen
Hallo, ik ben Gunnar Wangen en ik speel Franse 
hoorn. Ik kwam als kleine jongen op de muziekschool 
Artiance op zoek naar een blaasinstrument. Eigen-
lijk ging ik voor de trompet, maar werd verliefd op 
de hoorn. Ik vond het zo’n mooie klank hebben en 
… niet onbelangrijk, de docent Christiaan Poel was 
ook erg aardig. Ik speel nu 8 jaar op de hoorn, met 
nog steeds veel plezier.  Ik ben nu bezig voor het mu-
ziek-examen B (praktijk).

Ik zit nu 5 jaar bij het Brugorkest van Aurora en sinds 
december 2018 in het groot orkest. Dat is voor gevor-
derde muzikanten. Ik hou vooral van jazz, filmmuziek 
en klassieke muziek. Thuis speel ik vooral veel filmmu-
ziek omdat er vaak hoorns in zitten. Vooral de compo-
sities van Hans Zimmer, een wereldberoemde compo-
nist speel ik graag mee. Mijn moeder heeft vaak jazz en 
funk opstaan, dus daar ben ik ook van gaan houden.

Ik zou het niet in mijn vrije tijd opzetten maar als het 
op de radio voorbij komt, klik ik het niet weg. Ik diri-
geer ook graag filmmuziek. Ik speel ook piano en com-
poneer veel. Dat doe ik vooral bij mijn pianojuf. Dan 
gaan we samen voor haar computer zitten en beden-
ken mooie stukjes muziek. Ik breng ongeveer 3 mooie 
gecomponeerde stukjes per jaar uit. Ik gebruik bijna 

altijd 5 tot 6 instrumenten omdat het een betere klank 
geeft en meerstemmigheid. Muziek is mijn passie en ik 
zou graag naar het conservatorium in Amsterdam gaan 
om me te ontwikkelen in hoorn en dirigeren.

(Gunnar heeft tijdens een Aurora optreden een eigen ge-
componeerd stuk gedirigeerd en laten spelen door Aurora 
muzikanten).

Wij zijn The Mall, een jongerencentrum in Koedijk. 
Wij zijn geopend voor de leeftijd 9-18 jaar op verschil-
lende dagdelen in de week.  Namelijk op dinsdagmid-
dag vanaf 14:30 voor alleen de meiden dan gaan we 
knutselen, chillen, kletsen en/of spelletjes doen met 
elkaar. Maar we hebben ook om de week een thema 
zoals gezond eten, uiterlijke verzorging, weerbaarheid, 
verliefd zijn ... enzovoort  Op donderdagmiddag zijn 
we geopend vanaf 15:00 voor alle leeftijden en geslach-
ten. 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 vanaf 
de leeftijd 11 jaar en in de avond zijn we geopend voor 
de leeftijd 11+ vanaf 19:30. Jij 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. We zien je 
graag deze maand. Speciaal in de maand november: 
vrijdagavond 15 november filmavond en 22 november 
shoppen! The Mall Adres: Saskerstraat 22, 1831 CR Koe-
dijk De Rietschoot Maritha.beudeker@yfc.nl/06-28057360 
Facebook: Youth for Christ The Mall Alkmaar

Jeugdpagina

Gunnar met zijn hoorn ( foto  aangeleverd
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code oranje
Foto’s en tekst Cees van Egmond

Ook met dit weer zijn er mensen die een duik in zee nemen. Volhouders dus. Om dit te willen zien moet je, je 
schrap zetten op het Panoramaduin, het hoge afsluitende uitzichtpunt van de Hondsbossche Duinen bij Petten. 
Je ervaart nu wat ‘windkracht 9 met zware windstoten’ betekend. Rechts van de reddingsbrigadepost komt in een 
bundel licht een donker streepje uit zee naar de kant toe waden. Aan de andere kant van de Hondsbossche Dui-
nen, bij de lagune, heeft de storm sporen achtergelaten. Een mogelijkheid om met dank aan springtij, de hoge 
Schoorlse Duinen te laten verdwijnen achter het hooguit driekwart meter hoge tijdelijke ‘klif ’ van Camperduin.
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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!


