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Beste lezer,

Als het goed is ontvangt u deze Coedijcker Ban nog 
voor oudejaarsavond. Een welgemeend gelukkig, ge-
zond, voorspoedig Nieuwjaar voor u en de uwen, na-
mens Rietschoot en Coedijcker Ban, is dus op zeker 
zijn plaats.

Een bijzonder jaar is 2020 zeker voor ontmoetings-
centrum De Rietschoot. In september viert het ont-
moetingscentrum dat het veertig jaar geleden werd 
geopend. In het interview dat ik had met voorzitter 
Marga Riekwel en secretaris-penningmeester Wietze 
Jan Ramaker over het jubileum (zie bladzijde 26) 
kondigen zij een groot feest aan (in het weekend van 
25 en 26 september). Hoe het feest eruit zal zien wilden 
beide bestuurders nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat  
het erg leuk zou zijn als u uw herinneringen over De 
Rietschoot en over het Verenigingsgebouw (de voorlo-
per van De Rietschoot) zou willen delen met het be-
stuur van De Rietschoot. Heeft u bijzondere verhalen 
of mooie foto’s laat het weten via info@rietschoot.nl.  
September lijkt heel ver weg maar het is dichterbij dan 
u denkt. Dus aarzel niet en deel uw herinneringen met 
het bestuur. Ik kan me voorstellen dat u uw originele 
foto’s liever niet afgeeft. Als u zelf niet over een scanner 
beschikt kunt u de foto’s door  de Coedijcker Ban laten 
scannen. In dat geval stuurt u een mailtje naar info@
coedijckerban.nl om een scan-afspraak te maken.

Hans Petit
Info@coedijckerban.nl
0683114470

Belangrijke Telefoonnummers
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance    112
Wijkagent        0900-8844
Gebiedsregisseur        14072

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
De Hofstaete         072-5624521

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

Ophalen oud papier      zaterdag 18 januari 2020

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Twee jubilarissen bij Otterlo Financieel Advies

25 jaar fInancIële dIenstverlenIng
Tekst en fotografie Hans Petit

Jolanda Jacobs, een van de medewerksters van Otterlo Financieel Advies, tipte de Coedijcker Ban over een 
bijzonder jubileum. Kasper van Otterlo en Marjan Brugman vieren op 1 januari 2020 tegelijkertijd hun 
25-jarig jubileum bij het bedrijf, dat Kaspers achternaam draagt. Otterlo Financieel Advies staat midden 
in de Koedijker samenleving. Nagenoeg elk evenement in Koedijk wordt op de een of andere manier on-
dersteund, van Gondelvaart, de Coedijcker Ban tot en met de Dijkloop. Reden voor de Coedijcker Ban om 
eens langs te gaan bij de twee jubilarissen.

Op 1 januari 1995 nam Kasper van Otterlo het bedrijf 
van Jan Roeper over. Jan Roeper is, zeker voor de ou-
dere Koedijker, een bekende naam. De eerste mede-
werkster die Kasper in dienst nam, op 1 januari 1995, 
was Marjan Brugman. Samen hebben zij de basis ge-
legd voor het huidige bedrijf.

KoedIjK

Ik ben benieuwd hoe Kasper en Marjan in Koedijk 
zijn beland. Kasper: “In 1990 ben ik bij het assurantie-
kantoor van Jan Roeper gaan werken met de intentie 
om het bedrijf na vijf jaar, per 1-1-1995, over te nemen. 
Eind 1994 kwam ik Marjan tegen in de stad. Ze had 
gehoord van mijn plannen. Marjan: “Bij de Rabobank 
mocht ik niet parttime werken. Dat kon bij Kasper 
wel. Toen we nog samen bij de Rabobank werkten, zei 
Kasper weleens, dat als hij een eigen zaak begon, ik bij 
hem zou komen werken. Dat werd nu werkelijkheid.”

Jan Roeper was een begrip in Koedijk. Was het niet 
moeilijk om het van hem over te nemen? Kasper: “Nee, 
dat viel erg mee. Jan heeft mij alle gelegenheid gege-
ven om naar buiten te gaan, in contact te komen met 
de klanten en daarmee het gezicht van de zaak te wor-
den. Dat is een heel natuurlijke overgang geweest. Ik 
heb toen ik de zaak overnam de naam van Roeper assu-
rantiekantoor zo gelaten. Pas in 2005, toen we naar het 
huidige pand verhuisden, heb ik de naam veranderd.”

samenwerKIng

Kasper: “Marjan en ik waren collega’s bij de Rabobank op 
de verzekeringsafdeling. We werkten toen al met elkaar 
samen. Nadat ik het bedrijf had overgenomen, moesten 

we de administratie aanpakken.” Marjan: “Het was een 
papieren administratie, er was nog helemaal niets gedigi-
taliseerd. Kasper en ik hebben toen alles in de computer 
ingevoerd. De eerste keer ging dat niet helemaal goed. 
In een weekend hebben we toen alles opnieuw gedaan. 
De basis voor de administratie die we toen hebben gelegd 
werkt nog steeds. Onze administratie sluit, tot op de dag 
van vandaag, op de cent nauwkeurig.”

rolverdelIng

In het begin was Kasper de adviseur. Hij verzorgde 
het klantencontact. Marjan deed de zaken meer op de 
achtergrond, zoals de nota’s, contacten met de verzeke-
ringsmaatschappijen en afwikkeling van schadegevallen. 
Kasper: “We innen de premies voor de verzekeringsmaat-
schappijen en handelen daar waar mogelijk de schades af. 
Het gaat om grote bedragen. Een goede administratie is 
noodzaak.” Dat hebben we met zijn tweeën opgezet in 
1995 en zoals Marjan al zei, het systeem van toen werkt 
nog steeds heel goed. Het is vooral een kwestie van gedis-
ciplineerd werken. Dat waren we allebei al gewend bij de 
Rabobank en dat doen we nog steeds.”

opleIdIng

Hoe ben je in de bank- en verzekeringswereld terecht-
gekomen? Marjan: “Ik heb een toeristische opleiding 
gevolgd. Na het diploma wist ik niet goed wat ik ermee 
zou gaan doen. Bij de Rabobank was een vacature. Ik 
heb daarop gesolliciteerd en ben aangenomen. Zo ben 
ik min of meer bij toeval bij de verzekeringen terecht 
gekomen. Ik heb nog wel even, ook bij de Rabobank, 
op de afdeling waar reizen verkocht werden gewerkt. 
Dat had geen meerwaarde. >>

Jubileum

Altijd een vast aanspreekpunt: Klanten kennen ons en wij kennen de klanten



6 7

Ik ben toen weer teruggegaan naar de afdeling verze-
keringen.” Kasper: “Na het behalen van mijn Havo-
diploma heb ik een jaar gediend bij het Korps Com-
mandotroepen. Daarna ben ik nog twee jaar naar 
school geweest (Meao). Daar moest ik stagelopen bij 
een bedrijf. Dat heb ik toen gedaan bij de Rabobank in 
Schagerbrug. Nog voordat ik mijn eindexamen gedaan 
had, ben ik aangesteld bij de Rabobank. De directie 
had in de gaten, dat ik makkelijk met mensen omging 
en dat ik goed kon adviseren. Dat was de reden, dat ik 
op de verzekeringsafdeling terechtkwam.” Marjan vult 
aan: “Ik denk wel, dat jij altijd al een droom had van 
een eigen zaak.” Kasper: “Dat klopt. Ik ben misschien 
te eigenwijs om onder iemand te werken.”

terugblIK

Als jullie terugkijken naar 25 jaar geleden, is er dan 
veel veranderd in de financiële wereld? Marjan: Ja, dat 

is enorm ver-
anderd. 

Je moet tegenwoordig aan zoveel eisen voldoen.” Kas-
per: “De adviezen die je geeft, moet je kunnen ver-
antwoorden. Het moet reproduceerbaar zijn waarom 
je een bepaald advies geeft. Bijvoorbeeld: waarom heb 
ik een hypotheek geadviseerd zonder Nationale Hy-
potheek Garantie, of waarom is de rentevaste periode 
maar voor vijf jaar geadviseerd. Je adviezen moet je 
te allen tijde kunnen verklaren.” Dat is dus beter dan 
vroeger vraag ik mij af? Kasper: “Jazeker, dat is van 
wezenlijk belang voor de klant. Wij hebben in de voor-
bije jaren ook behoorlijk grote projecten gedraaid. Ik 
denk dan aan de overgang van de gulden naar de euro 
en de invoering van de automatisering. Dat hebben 
wij met zijn allen altijd tot een goed einde gebracht. 

dorpsKantoor

Wij zijn van oudsher een “dorpskantoor” vervolgt 
Kasper. “We hebben altijd als uitgangspunt: adviseer 
producten die jezelf ook zou nemen. Dat houd je het 
langste vol. Wij zijn nooit van de snelle verkoop ge-
weest, altijd stabiel. In tegenstelling tot bedrijven die 
dat wel hadden, hebben we nooit een groeistrategie ge-
hanteerd. Ons kantoor hoeft niet uit te groeien tot een 
kantoor met 30 man personeel. Tussen 1995 en 2000 is 
het kantoor wel gegroeid. Ik wilde dat Marjan bij mij 
kwam werken. Een tweede adviseur was nodig, zodat 
ik ook met vakantie kon. Wij zaten al heel snel met 
zijn vijven en die vijf werken er nu nog steeds. In de 
komende jaren zijn er nog meer jubilarissen, die al 25 
jaar voor ons kantoor werken.”

sfeer

Uit het relaas van Marjan en Kasper blijkt, dat er een 
goede sfeer heerst op het kantoor. Dat merken klanten. 
Die komen graag naar het fraaie, onlangs uitgebreide, 
pand van Otterlo Financieel Advies aan de Kanaaldijk. 
Kasper: “Klanten hebben hier een vast aanspreekpunt, 

mensen die ze al jaren kennen. Bij grotere bedrijven 
is dat meestal anders. Daar kan de adviseur die je 

het ene jaar spreekt, het andere jaar alweer ver-
trokken zijn.” 

banK of verzeKerIngsKantoor

Het bezoek aan banken is de laatste jaren 
behoorlijk teruggelopen. Geldt dat ook 
voor dit kantoor? Marjan: “Ons kantoor 
heeft nog een kasfunctie. 

Juist de wat oudere klanten vinden dat prettig. Hier 
kunnen ze in tegenstelling tot bij andere kantoren 
nog terecht voor ‘echt’ geld.” Kasper”: Wij kunnen 
dat nog doen, omdat we een verzekeringskantoor zijn. 
70% van onze omzet komt uit verzekeringen. Iedereen 
denkt aan de buitenkant dat we een Regiobank zijn. 
Dat is ook zo, maar de kurk waarop we drijven zijn 
de verzekeringen. Zo is Marjan tegenwoordig een van 
de drie verzekeringsadviseurs, met een eigen klanten-
kring.”

betalen voor advIezen

Tegenwoordig moet je betalen voor adviezen die je 
krijgt. Is dat ook het geval bij Otterlo Financieel Advies? 
Marjan: “Voor een advies op verzekeringsgebied hoef je 
niet te betalen, met uitzondering van levensverzekerin-
gen. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis, ook bij de 
hypotheken. Wij zijn altijd heel transparant over de 
kosten die wij in rekening brengen.” Kasper: “Onze 
tarieven zijn schappelijker dan die van de meeste col-
lega-concurrenten zoals bijvoorbeeld de Hypotheker. 
Omdat schadeverzekeringen ons belangrijkste product 
zijn, kunnen we hypotheken ‘erbij’ doen. Dat doen we 
meestal voor bestaande klanten. De hypotheken 
die we verkopen, brengen we overigens niet auto-
matisch onder bij de Regiobank. Wij maken een 
vergelijking en adviseren daarna de bank, die het best 
bij de klant past.”

wat Is het leuKste aspect van je werK?
Als ik die vraag stel, is het even nadenken. Maar al 
snel komen de momenten, waarop het werk iets ex-
tra’s biedt. Marjan: “Ik kan genieten van het moment, 
waarop ik heb ontdekt waar een verschil vandaan 
komt. Als ik dat heb gevonden, kan ik er heel blij van 
worden.” Kasper vult aan: “En van klanten die met 
een bosje bloemen of een taartje terugkomen, omdat 
ze blij zijn met ons advies.” Marjan: “Of een handge-
schreven kaartje, dat vind ik ook altijd heel leuk.” Kas-
per: “Het rond krijgen van een hypotheek die op het 
eerste gezicht niet haalbaar lijkt, geeft veel voldoening. 
Als mensen dan toch naar hun droomhuis kunnen, 
dan geeft dat een goed gevoel.”

Klantencontacten

Het kantoor zit dichtbij oplossingen. Klantencontac-
ten zijn erg belangrijk. Zo wordt er bijvoorbeeld na 

schade, regelmatig geïnformeerd naar de stand van 
zaken: “Hoe is het met je knie, na een ongelukje op 
wintersport, of hoe is het met de auto?”

team

Aan het einde van het interview benadrukken Marjan 
en Kasper nog eens hoe belangrijk het team is. Als er 
iets is, waardoor iemand voor een collega zaken moet 
overnemen, dan wordt dat altijd gedaan. Het is die 
teamgeest, die ervoor zorgt dat mensen met heel veel 
plezier lang bij het kantoor blijven werken en die er-
voor zorgt, dat klanten zich thuis voelen bij het verze-
keringskantoor van Otterlo. Dat was merkbaar tijdens 
het plezierige interview met Kasper en Marjan. <<

Jubileum
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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?
• Hij rijdt op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur. 
• 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  heen  

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

Ruim op AUB
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Vanaf 1 januari 2020 loopt de huurtoeslag geleidelijk te-
rug bij een hoger inkomen. Op de website van de Belas-
tingdienst, www.toeslagen.nl, kunt u als huurder via een 
proefberekening controleren of u in 2020 in aanmerking 
komt voor huurtoeslag 

nog geen toeslagen aangevraagd

De sociaal juridisch dienstverleners van MEE & de 
Wering zijn door de Belastingdienst aangewezen als 
toeslagenservicepunt, en zijn goed thuis in de toesla-
gen. Zij kunnen samen met u bekijken of u voor één of 
meerdere toeslagen in aanmerking komt. Ook kunnen 
zij u eventueel ondersteunen bij de aanvraag. 

had u In 2019 wel al toeslagen

Dan ontvangt u in december 2019 automatisch de 
voorschotbeschikking voor 2020. Het is belangrijk dat 
u de gegevens in deze voorschotbeschikking contro-
leert. Bijvoorbeeld of de Belastingdienst uw inkomen 
voor 2020 correct heeft geschat. Twijfelt u hieraan? 
Dan kunt u advies vragen aan de sociaal juridisch 
dienstverleners van MEE & de Wering. 

met terugwerKende Kracht?
Heeft u in 2019 geen toeslagen aangevraagd, en denkt 
u hier wel recht op te hebben? U kunt de meeste toe-
slagen over 2019 nog aanvragen tot 1 september 2020. 
Toeslagen over de jaren vóór 2019 kunt u alleen nog 
aanvragen als u op dit moment uitstel heeft voor het 
doen van de aangifte inkomstenbelasting over dat be-
treffende jaar. De kinderopvangtoeslag kan tot slechts 
drie maanden terugwerkende kracht worden aange-
vraagd. 

afspraaK maKen of meer InformatIe?
Voor informatie, advies of het maken van een afspraak 
kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 
12.00 uur telefonisch contact met ons opnemen, op 
telefoonnummer 088-0075000. E-mailen kan ook, op 
info@meewering.nl. Zie ook www.meewering.nl voor 
meer informatie. <<

Nieuwe regels Belastingdienst, komt u in aanmerking?

huurtoeslag
Persbericht Mee en de Wering

Toeslagen zijn tegemoetkomingen in de kosten van uw huur, zorgverzekering, kind, of kosten van kin-
deropvang. Toeslagen worden toegekend en als voorschot uitbetaald door de Belastingdienst. Het kan 
om aardig wat geld gaan. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt onder meer af van uw inkomsten, 
vermogen en woonsituatie. Er zijn vier toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kin-
deropvangtoeslag.

IngewIKKeld

In de praktijk blijkt, dat het toeslagensysteem voor veel 
huishoudens erg ingewikkeld is. Een kwart van de uit-
betaalde toeslagen is bij de definitieve berekening te 
hoog. In dat geval moeten de toeslagen achteraf (voor 
een deel) worden terugbetaald. Aan de andere kant ont-
vangt een op de zeven huishoudens geen toeslagen ter-
wijl men er wel recht op heeft. Met name ouderen we-
ten vaak niet dat zij recht op toeslagen kunnen hebben.

meer mensen recht op huurtoeslag

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen in 
2020 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Dit 
komt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen. 
Nu is het nog zo dat u vanaf een bepaald inkomen elk 
recht op huurtoeslag verliest. Voor eenpersoonshuishou-
dens ligt die grens in 2019 bijvoorbeeld op €22.700,-. Ver-
dient u een euro meer? Dan heeft u  helemaal geen recht 
meer op huurtoeslag. 

Ik fiets en loop regelmatig in het natuurgebied het Kleimeer en Geestmerambacht. Genietend van alles om me 
heen. En soms valt je ineens iets moois op, een compositie die de natuur zelf schildert. Ik hoef het dan alleen nog 
maar op camera vast te leggen. (Tekst en foto Ivonne van Hielten)

De moeite waard

Mee en de Wering kan u helpen bij het beoordelen of u wel of geen recht heeft op een van de toeslagen (Foto aangeleverd)
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Proces gedreven door bestuurders en consultants

leKKer fuseren….????
Door Piet Verweel

Er wordt in Nederland links en rechts gefuseerd. Een paar jaar geleden werden in de Kop van Noord – 
Holland vier gemeenten samengesmolten tot één Hollands Kroon en drie gemeenten tot Schagen. Daar 
hield het dus niet op. In 2022 gaan Langedijk en Heerhugowaard samen en ook de gemeenten Purmerend, 
Beemster, Waterland en Edam-Volendam hebben fusieplannen.

Gemeentelijke fusies zijn bij uitstek een proces, dat 
wordt gedreven door bestuurders en consultants en 
niet door burgers. Er is nog nooit een burger bij de ge-
meenteraad gekomen met de vraag of er met de buur-
gemeente(n) gefuseerd kan worden. Nooit komt tij-
dens bewonerssamenkomsten een sterk verlangen van 
inwoners opzetten, om met naastgelegen gemeente(n) 
samen te gaan. Nog nooit heeft een politieke partij de 
lokale verkiezingen gewonnen met het programma-
punt, dat er binnen vier jaar een (megalomane) fusie-
gemeente gerealiseerd moet worden. 

KoedIjK-noord en sInt pancras

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard gaan op 
korte termijn fuseren. Nadat dit bekend werd, bleek dat 
een meerderheid van de inwoners van beide dorpen, die 
nu nog onder de vlag van Langedijk resideren, aanslui-
ting willen bij de gemeente Alkmaar. Dit heeft men via 
diverse enquêtes en informatieavonden laten weten. 

code oranje

Vervolgens blijkt dat de bestuurders van Heerhugo-
waard en Langedijk ouderwetse regenten zijn. Het 
adagium “wij weten wel wat goed is voor onze burgers” 
viert weer hoogtij. Burgemeester Bert Blase  van Heer-
hugowaard is nota bene de oprichter van de beweging 
“Code Oranje”. Deze politieke beweging heeft als be-
langrijkste uitgangspunten :
• De samenleving stuurt de politieke agenda
• De (ervarings-)deskundigheid en de kennis van 

onze inwoners wordt optimaal benut
• Gebruik maken van volksraadpleging (referendum)
• Invoeren van de burgerbegroting
• Alle ruimte voor burgerzeggenschap
• Burgerbelang

De man is dus totaal ongeloofwaardig als je dit leest. 
Inmiddels is bekend dat ca 65% van de bevolking van 
Koedijk-Noord (200 inwoners!!!) en St. Pancras (6.000 
inwoners) aansluiting wil bij Alkmaar en toch wordt 
er niet naar hen geluisterd. Geen wonder dat burgers 
zich steeds minder gehoord voelen en zich gaan afke-
ren van de politiek. Het gaat ordinair om macht en 
geld en niet om het burgerbelang. Het eind van deze 
controverse is nog niet in zicht. Ik hoop en ga ervan uit 
dat de gemeente Alkmaar samen met de burgers van 
Koedijk-Noord en St. Pancras voldoende tegenkracht 
zullen ontwikkelen om dit proces in hun voordeel te 
beslechten. Desnoods via een volksraadpleging waar-
van de politieke beweging “Code Oranje” zo’n groot 
voorstander van is. <<

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

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

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

www.fysiotherapiekoedijk.nl

 

 

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

Diverse specialisaties
> Manuele therapie

> Medical taping

> Medische training

> Dry needling

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL? 
WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN GEZICHTSBEHANDELINGEN, MANICURE, PEDICURE, MASSAGE EN PERMANENTE MAKE UP.

CitySpa
All People

ALL PEOPLE CITY SPA POWERED BY LOOkX, KANAALDIJK 193, 1831 BD KOEDIJK, 
072 - 540 93 49  info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

De moeite waard
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pennenlIKKer, plaatjesmaKer, contentbaas
Wij zoeken enthousiaste vrijwilliger(s) met een vlotte 
pen, creatieve geest en/of ster in content beheer. Vind 
jij het leuk om nieuws te vinden, schrijven van achter-
grondverhalen en persberichten? 

Wil je flyers, posters en beeldmateriaal ontwerpen? 
Heb je belangstelling voor het onderhouden van onze 
website (WordPress) en social media? Of wil je af en 
toe een stukje schrijven of liever werken op de achter-
grond met SEO? Wij kunnen ondersteuning gebrui-
ken voor onze communicatie & PR. Ben jij wie wij 
zoeken? Kom langs in De Rietschoot of stuur een mail 
naar info@rietschoot.nl Wij vertellen je met alle liefde 
over onze communicatieve vrijwilligersfuncties.

rommelmarKt achtergraft
Eerste pinksterdag 2020 is het weer zover. Dan orga-
niseren de buurtbewoners aan de Achtergraft weer een 
rommelmarkt. Tot nu toe waren het de buurtbewoners 
aan de Langedijker kant die actief waren en dit super 
gezellige evenement op de kaart hebben gezet. Ook de 
Alkmaarse buurtbewoners worden uitgenodigd om 
hun koopwaar langs de Achtergraft te zetten. Zo kan 
de rommelmarkt groeien en kunnen bezoekers bij ons 
Koedijkers terecht van de Landman tot het Vlasgat. 

Wil jij mee doen en ook verkopen? Heb je boeken, 
kleding, speelgoed, witgoed dat je niet meer gebruikt?  
Of kweek je tuinplantjes, bak je koekjes of maak je 
schilderijen of andere mooie dingen? Sla dan nu je 
slag, maak iemand blij en ruim eens lekker op voor die 
laatste zondag van de maand mei in 2020. 

We willen graag goede afspraken maken met de ge-
meente Alkmaar omtrent dit evenement. En die wil-
len we met je delen om er een succes van te maken. 
Geef daarom je naam, adres en email adres door. Je 
kunt ons mailen dat je interesse hebt om ook te verko-
pen. Zo krijgen we een goed beeld wie mee zal doen. 
We houden je dan graag op de hoogte van alle ins en 
outs via een nieuwsbrief. rommelinkoedijk@hotmail.
com. Werkgroep rommelmarkt Alkmaarse Achtergraft 
Gonnie Appel, Monique Stam, Sylvia van Zoeren, 06-
11121124

huIsartsenpraKtIjK KoedIjK 
Huisartsenpraktijk Koedijk, 
de Hertog 2 te Koedijk is 
wegens kerstvakantie geslo-
ten 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 herhaalmedicatie?

ledenavond Kvg
Op dinsdag 14 ja-
nuari 2020 organi-
seert het Koedijker 
Vrouwen Gilde om 
20.00 uur een leden-
avond in de Riet-
schoot. De avond 
wordt verzorgd door 
het eendagsbestuur. 
Waarmee zullen ze 
ons deze avond ver-
rassen? Introducees betalen € 4,00. Inlichtingen: Hen-
riëtte Slager, tel: 072-5619426. Het Koedijker Vrouwen 
Gilde wordt ondersteund door de Stichting ’t Zuy-
doutaerlandt.

Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

06 510 557 67
072 509 46 94

www.femmybakker.nl
uitvaart@femmybakker.nl
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De moeite waard

Schrijf je in voor de romnmelmarkt aan de Achtergraft

Doe je mee aan het communicatieproces bij De Rietschoot
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Beeldbericht

ondergaande zon KoedIjK
Tekst en foto Jeroen van der Kruijf

Bij het bekijken van de foto van de ‘koude zonsopgang’ van collega Cees van Egmond in de vorige Coedijcker 
ba, liepen de koude rillingen over je lijf zo goed had hij dat moment weergegeven. Op deze foto spat het vuur 
er bijna af en krijg je het weer warm. Zo’n zonsondergang maken we niet vaak mee in Koedijk. Gelukkig heb ik 
mijn camera altijd dicht bij de hand want dit soort natuurverschijnselen duurt maar even. En het duurt ook nog 
maar even of ik ben met de Noorder zon vertrokken In januari ga ik voor 2 maanden naar Nieuw Zeeland onze 
dochter bezoeken. Daar krijg ik vast weer een bijzondere ervaring. De zon komt daar niet op in het oosten ,maar 
in het westen en loopt precies andersom door de hemelboog,duurt wel een week voor dat je daar aan gewend 
bent. Nog mooier is het dat we hier uit de kou en nattigheid vertrekken en daar in de volle zomer aankomen. We 
kunnen daar met de kleinkinderen in een huisje op het strand vertoeven. Ik hoop dat ik bij terugkomst u kunt 
laten genieten van wat mooie momenten uit Nieuw Zeeland.
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Uw partner in Staal, RVS en Aluminium

Voor zowel bedrijven als particulieren

Ook voor uw eigen ontwerp, kunt u bij
Wiko Staalbouw terecht

Kanaaldijk 39, 1832 AB Koedijk
Tel: 072-561 39 75

Email: info@wiko-staalbouw.nl
Website: www.wiko-staalbouw.nl

Gespecialiseerd in
Trappen

Hekwerken
Constructiewerken

Hans Emmerik
Binnenweid 12
1831 BN Koedijk
06-30 03 22 38
hans.emmerik@upcmail.nl

Verzorgt met veel plezier
Voor Zzp-er en particulier
Uw toeslag- en/of belasting-
formulier
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“Het is voor mij een lichtpuntje in de week”

wIjKleerbedrIjf alKmaar noord

Tekst Elles Fenijn, foto Hans Petit

Het WijkLeerbedrijf Alkmaar-Noord is een initiatief van “Alkcare zorg en wonen”, ROC Horizon College en 
Calibris Advies en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Alkmaar. WijkLeerbedrijf Alkmaar-Noord 
is opgericht om informele hulp aan mensen in de wijk te bieden. Het idee is heel simpel. Leerlingen van ROC 
Horizon College willen praktische ervaring opdoen, die aansluit bij hun mbo-opleiding in zorg en welzijn. On-
der begeleiding van professionals zijn zij u graag van dienst bij alle mogelijke activiteiten, thuis of in de buurt. 
En daar wordt iedereen beter van!  Sinds september 2018 WijkLeerbedrijf Alkmaar-Noord is sinds september 
actief binnen de wijk “de Mare”, maar is ook beschikbaar voor mensen die in Koedijk wonen.

lIchtpuntje

Mevrouw de Jong is een wijkbewoonster en Amèlia 
is leerling van het WijkLeerbedrijf. Iedere woensdag 
bezoekt Amèlia Mevrouw de Jong thuis en beleven zij 
de middag heel plezierig samen. Mevrouw kijkt hier 
echt naar uit. “Het is voor mij een lichtpuntje in de 

week. Als je ouder wordt en ook met ziek en zeer in 
aanraking komt, wordt je wereld kleiner. Ik vind het 
fijn om te horen wat jongeren bezighoudt en wat zij 
met hun tijd doen. Het geeft mijzelf een kick om dit 
contact te hebben, vooral als de dingen niet gaan, zoals 
ik het zelf zou willen.

humanItas

Via Humanitas is het contact gelegd tussen mevrouw 
en het WijkLeerbedrijf. Sinds Amèlia bij haar thuis-
komt, heeft mevrouw een soort van rust verkregen. 
“Ik kan kleine klusjes laten liggen, omdat ik weet dat 
Amèlia komt en zij me helpt. Het voelt ruimer om mij 
heen, omdat ik de rust heb, dat mijn dagelijkse dingen 
zoveel als mogelijk door kunnen gaan. Zij helpt mij bij 
dingen die ik zelf moeilijk alleen kan doen. Bijvoor-
beeld telefoontjes plegen om iets te regelen, de lijst 
uitzoeken voor het bestellen van nieuwe gesproken 
boeken en de oude weer retour sturen.”

Hulp voor uzelf of een bekende nodig?
Het WijkLeerbedrijf biedt mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zin-
vol werk. In samenwerking met onderwijs, gemeenten 
en (thuis)zorgorganisaties zorgt het WijkLeerbedrijf 
dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of stu-
denten een opleiding krijgen en werkervaring opdoen. 
Tijdens de opleiding helpen de deelnemers kwetsbare 
wijkbewoners (ouderen, zieken en jonge gezinnen) met 
allerlei klusjes in en om het huis. Het gaat om infor-
mele zorg waarvoor geen thuiszorg of ondersteuning 
via de gemeente mogelijk is. Denk aan samen bood-
schappen doen, een kopje koffie drinken en begeleiden 
naar activiteiten in de wijk. Dit geeft  mensen de mo-
gelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en 
dringt de eenzaamheid in de wijk terug.

Merkt u dat u niet meer alles zelf kunt? Heeft u be-
hoefte aan gezelligheid? Of kent u iemand die hulp 
nodig heeft? De studenten van WijkLeerbedrijf Alk-
maar-Noord staan voor u klaar. De hulp wordt ge-
boden door studenten van het ROC Horizon Col-
lege, afdeling zorg en welzijn, die hun opleiding in 
het WijkLeerbedrijf volgen. Wilt u zich aanmelden 
voor of meer informatie over WijkLeerbedrijf Alk-
maar-Noord? Dan kunt u contact opnemen met 
coördinator Elles Fenijn: 06 57418135 of mail naar 
alkmaarnoord@WijkLeerbedrijf.nl www.WijkLeer-
bedrijf.nl Bezoekadres: Arubastraat 2 (in wijkcentrum 
Mare Nostrum), 1825 PV  Alkmaar.

gezamenlIjKe Interesses

“We delen een aantal interesses en hobby`s. We hou-
den allebei van pianospelen, klassieke muziek en heb-

ben een voorkeur voor de Engelse taal. Mijn dochter 
woont in Amerika en de vader van Amèlia komt uit 
Amerika. Nu ik de taal minder spreek, wordt het 
moeilijker om in het Engels te denken”. Het plan is 
om eens in het Engels met elkaar te spreken.”

samen boodschappen doen

Als Amèlia op bezoek komt bij mevrouw, nemen zij 
samen de weekkranten door. Op zoek naar activiteiten 
in de buurt, aanbiedingen bij de winkels en lezen wat 
er de laatste week gebeurd is in de wijk. Samendoen zij 
boodschappen en winkelen bijvoorbeeld in de Mare 
om een cadeautje en een verjaardagskaart voor een 
vriendin te kopen. “We houden allebei van lezen en de 
Engelse taal, vertelt Amèlia. 

engels boeK

Mevrouw had al jaren een Engels boek liggen. Om-
dat mevrouw slecht kan zien, heb ik haar voorgelezen. 
Mevrouw maakt dan in de tussentijd voor mij een kop 
koffie. Zo helpen we elkaar en dat voelt heel fijn. Het 
boek is nu uit. We gaan nu op zoek naar een nieuw 
spannend Engels boek. 

daIsy-speler

Mevrouw heeft ook een Daisy-speler. Hiermee kan je 
een gesproken boek op afspelen. Toen deze stuk was, 
heb ik samen met mijn moeder een andere cd-speler 
kunnen regelen. Koken doe ik ook wel voor mevrouw. 
Ik vind het fijn om haar te helpen, van ons sociale con-
tact, het praten en de gezelligheid. Ik wil graag iets 
betekenen, iets doen voor iemand anders. Daar word 
ik blij van”.

aanrader?
Op de vraag of mevrouw het WijkLeerbedrijf zou aan-
raden aan andere wijkbewoners zegt ze spontaan: “Ja-
wel hoor, ik kraai het al overal rond”. <<

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Samen de bladen doornemen op zoek naar activiteiten in de buurt

WijkLeerbedijf
Alkmaar Noord
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Kruiden bieden soelaas
verKouden, Keel- of oorpIjn, futloos?
Door Marieke Kraakman

Hoera, het is 2020! Een mooi en gezond nieuwjaar wens ik je toe. Een jaar waarin het energetisch gezien 
wat minder zwaar zal voelen dan in 2019. Toch laat dit ronde jaartal mij ook terugdenken aan 1999. We 
gingen toen een nieuw tijdperk binnen en waren bang dat onze computers van de leg zouden raken. Wat 
lijkt het nog maar kort geleden!

salIethee

Terwijl ik dit schrijf, zit ik met een pijnlijke keel op de 
bank. Voor mij op tafel een theepot met saliethee. Niets 
is beter voor een zere keel dan dat. Als je barst van de 
keelpijn en bijna niet kunt slikken, kun je de thee het 
beste 15 minuten laten trekken. Normaal gesproken is 
dit behoorlijk smerig, behalve als je niet kunt slikken 
van de pijn. Denk erom, sterke saliethee kun je beter 
niet drinken als je zwanger bent of borstvoeding geeft. 
Het kan stuwing in de onderbuik veroorzaken en remt 
juist de borstvoeding af. Niet handig.

KamIlle

Stomen is altijd een goed idee bij verkoudheid. Knip 
een paar takjes tijm en salie, of strooi het gewoon uit 
je busje keukenkruid. Voeg er wat gedroogde kamille 
en wat doormidden geknipte dennennaalden aan toe 
en je hebt een perfecte mix voor je zere hoofd. Denk 
er wel om, dat je na het stomen minstens een half uur 
binnen blijft. Het liefst met een warme sjaal om. Door 
het stomen gaat alles ‘open’ staan en als je dan meteen 
de koude lucht inloopt, is dat niet goed.

smalle weegbree

Als de infectie oorpijn veroorzaakt, is dat helemaal 
vervelend. Oorpijn kan heel hevig zijn en je compleet 
isoleren, ook al omdat het je nogal doof kan maken. 
Weet je nog ergens smalle weegbree te staan? Dit groeit 
in bermen en grasveldjes, langs de sloot en gewoon 
tussen de stoeptegels. Pluk zo’n lancetvormig blad als 
je stekende oorpijn hebt. Verfrommel het en doe voor-
zichtig een stukje in je gehoorgang. Het werkt desin-
fecterend, antibacterieel en reinigend. 

uI

Geen fut meer om naar buiten te gaan? Een kompres 
van ui op het oor kan ook verlichting brengen. Snijd 
een ui klein, vouw deze in een thee- of zakdoek en 
houd die dan op het oor. Of bind het vast met een sjaal 
om het hoofd. Laat dit een half uurtje zitten. Ui trekt 
de ontsteking eruit en geeft verlichting. Let wel op, als 
het oor eenmaal doorgebroken is. Dat is te merken als 
er pus uitkomt. Dan mag er absoluut niets meer in of 
op het oor aangebracht worden. 

Dit gezegd hebbende, wens ik je niet alleen een ge-
zond, maar ook inspirerend nieuw jaar, met vooral veel 
energie en een licht. 

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

In de ban van de kruiden

Saliethee 15 minuten laten trekken
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Agenda De Rietschoot
05 januari Klaverjassen
07 januari Samen Eten
12 januari Cult’Uurtje
14 januari Samen Eten
16 januari Keezen
17 januari Kids Cinema Club

19 januari Klaverjassen
20 januari Start Brede School
21 januari Samen Eten
24 januari Kids Cinema Club
25 januari G-Disco
26 januari Koe vangt Haas
28 januari Samen Eten
31 januari Fotocursus van Linda Karels.

Agenda Hofstaete
6 januari Zangkoor Laatbloeiers
7 januari Koersbal
8 januari Klaverjassen
14 januari Koersbal
15 januari Klaverjassen
16 januari Bingo
17 januari Spel/Borrelavond
20 januari Zangkoor Laatbloeiers
21 januari Koersbal
22 januari Klaverjassen
24 januari Filmmiddag
28 januari Koersbal
29 januari Klaverjassen
De Hofstaete en de Rietschoot zijn gesloten op 1 
januari Nieuwjaarsdag!

brede school programma

In januari start het Brede School programma in De 
Rietschoot met activiteiten zoals een fo-
tocursus en de Kids Cinema Club. Kijk 
voor het complete aanbod en informa-
tie op rietschoot.nl/bredeschool

cursus leren fotograferen

Wat kan een camera eigenlijk allemaal? Welke knop-
jes kun je ontdekken? Hoe moet je scherpstellen? 
Hoe kun je op een eenvoudige wijze al mooiere, be-
tere, interessantere foto’s maken? Wat houdt kikker-
perspectief in en wat betekent compositie? Al deze 
vragen komen aan de orde tijdens deze fotografie 
cursus van Linda Karels. Na de uitleg gaan we direct 
aan de slag met de camera, waarbij je spelenderwijs 
de technieken en vaardigheden kunt uitproberen. 
Maak vooral gebruik van je eigen creativiteit. We 
gaan schrijven met licht in het donker, met bevriezen 
in de lucht en je handen voor je gezicht fotograferen, 
waarbij je en je handen en je gezicht ziet. Kortom 
veel creatieve en leuke dingen met de camera. De 
leeftijd is tussen de 9 en 12 jaar. Groep 6 t/m 8. Er 
kunnen maximaal 10 kinderen in een groep. 

de KIds cInema club

Ben jij enorm fan van animatiefilms en tekenfilms? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Elke twee 
weken organiseert De Rietschoot van 14.30 tot 
16.30 uur De Kids Cinema Club met leuke anima-
tiefilms. Iets voor jou? 

Geef je op via stadskidsalkmaar.nl of rietschoot.nl. 
Entree: € 2,00.

Op vrijdag 17 januari starten wij de film Detective 
Pikachu. Tim Goodmans vader wordt op mysteri-
euze wijze ontvoerd. Op een dag ontmoet Tim een 
Pikachu, een eigenaardig pratend wezen dat niet zo 
sterk en wendbaar is als andere Pikachu’s, maar be-
weert een uitermate goede rechercheur te zijn. Sa-
men beginnen ze aan een missie om Tims vader te 
vinden. Tijdens hun zoektocht worden ze geholpen 
door de journalist Lucy.

Op vrijdag 31 januari kun je kijken naar The Secret 
Life of Pets. Max woont in een appartementencom-
plex in Manhattan. Zijn leven als favoriete huisdier 
komt echter op zijn kop te staan als zijn eigenares 
een bastaard, genaamd Duke, mee naar huis neemt. 
Als blijkt dat het schattige witte konijntje Snowball 
een leger van verlaten huisdieren bijeenbrengt om 
wraak te nemen op alle gelukkige huisdieren, moe-
ten ze hun ruzies even opzijzetten.

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.  Zondag 26 januari speelt Koe 
Vangt Haas met Theatersportgroep Parnassos uit 
Utrecht. Het belooft een verrassende middag te 
worden met volledig geïmproviseerd theater. Entree 
€ 5,00 (incl. consumptie), kinderen tot 12 jaar € 
2,50 (incl. consumptie). Dus kom gezellig met het 
hele gezin! De voorstelling begint om 14.00 uur en 
is rond 16.00/16.30 uur afgelopen. De zaal is om 
13:30 uur open voor de kaartverkoop. Je hoeft niet 
te reserveren.

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 12 januari 
begint het optreden om 15:00 uur en duurt tot on-
geveer 17:00 uur. Entree is € 3,00. 

g-dIsco gala

Zaterdag 25 januari starten wij het nieuwe jaar met een 
geweldige Disco Neon Party. Trek je meest kleurrijke 
outfit aan, neem je vriend of vriendin mee, dan gaan wij 
knallend het nieuwe jaar in. Vanaf 19.00 uur begint DJ 
Snow te draaien met allemaal grootste hits en kunnen 
jullie gezellig gaan karaoke zingen. 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 gratis toegang. Informatie: info@rietschoot.nl 
of 072 – 561 55 95. Bereikbaarheid: De Rietschoot is zeer 
rolstoeltoegankelijk en goed te bereiken met openbaar 
vervoer. Connexxion lijn 2, 3 en 4 hebben hun eindbe-
stemming op loopafstand achter De Rietschoot.

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 6 en 20 januari van 14.00 – 16.00 
uur. Kosten: € 3,75 (incl. koffie of thee).

Keezen In de rIetschoot

Kom Keezen in De Rietschoot. Keezen  is een 
Oud-Hollands bordspel voor minimaal 2 tot 
maximaal 8 personen. Keezen kan worden om-
schreven als een combinatie van mens-erger-je-
niet en pesten. Woensdag 16 januari 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 ,elke woensdagmiddag in 
De Hofstaete. Gezelligheid is troef. Zondag 5 en 19 
januari vanaf 13.30 uur in De Rietschoot. Entree: € 
3,50 incl. koffie/thee/chocolademelk en een bitter-
bal. Elke woensdag vanaf 13.45 uur in De Hofstaete. 
Entree: € 2,50. 
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bIngo!
Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen 
vanaf slechts € 2,50. Om de week organiseert De 
Hofstaete een gezellige bingo van 14.00 – 16.00 uur. 
1 plankje € 2,50, 2 plankjes € 4,00. Donderdagmid-
dag 16 en 30 januari.

Koersbal

Koersbal is meer dan 20 jaar geleden overgewaaid uit 
Australië en sindsdien zijn er duizenden enthousi-
aste koersballers, Iedereen kan deze sport beoefenen 
omdat  er geen lichamelijke of fysieke inspanning 
voor nodig is. Wie eraan begint, raakt al snel met 
het ‘koersbalvirus’ besmet. Koersbal lijkt veel op jeu 
de boules maar er zijn belangrijke verschillen: het 
is een binnenspel, de ballen zijn minder zwaar en 
moeten worden gerold dus niet geworpen. Ieder-
een kan het leren en zal gauw ervaren 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).

spel- en borrelmIddag/avond

Zin in een ouderwetse spelletjesavond met een bor-
reltje toe? Kom naar De Hofstaete voor een potje 
darten, biljarten, kaarten, sjoelen, rummikubben, 
etc. Vrijdagavond 17 januari van 19.30 – 22.00 uur.

samen eten In de rIetschoot

Samen eten verbindt. Gezellig met z’n allen aan 
tafel, naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en 
gezond 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 drie-
gangenmenu. Uiterlijk maandagochtend voor 10 
uur aanmelden bij de bar bij één van de medewer-
kers, 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 condi-
tie, meer balans en sterkere spieren in het boven- en 
onderlichaam. 

Tijdens de lessen in wordt soms gebruik gemaakt 
van materialen zoals hoepels, stokken en ballen. De 
oefeningen worden op muziek uitgevoerd. Het is 
mogelijk op een stoel mee te doen aan de les. Be-
weging wordt afgewisseld met ontspanning. Elke 
vrijdag in De Hofstaete 9.30 – 10.15 uur en 10.30 
– 11.15 uur.

Richard Groot, keurslager
Winkelcentrum Daalmeer Alkmaar 

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Agenda
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Een bruisend jubileumfeest op 25 en 26 september 2020

de rIetschoot 40 jaar
Tekst Hans Petit, foto’s aangeleverd

Dit jaar 40 jaar geleden, in september 1980, werd ontmoetingscentrum De Rietschoot geopend. Bij de an-
nexatie in 1972 werd Koedijk opgesplitst. Een deel ging naar Sint Pancras (later gemeente Langedijk), het 
andere deel kwam bij de gemeente Alkmaar. Koedijk kende een bloeiend verenigingsleven in die tijd, de 
Koedijker verenigingen zoals De Roos (toneel) en Aurora (muziek) zijn al meer dan 100 jaar oud. Tot 1980 
repeteerden de verenigingen in het Verenigingsgebouw aan de Schoolstraat. De kinderen van lagere school 
(nu basisschool) De Zandloper gymden in dat Verenigingsgebouw. In de aanloop naar het grote feest in sep-
tember besteedt de Coedijcker Ban elke maand aandacht aan het komende jubileum. Deze keer spreek ik met 
voorzitter Marga Riekwel en secretaris-penningmeester Wietze Jan Ramaker, bestuurders van De Rietschoot.

herInnerIngen

Het Verenigingsgebouw lag aan de Schoolstraat (Het 
Oostwijk). Achter het Verenigingsgebouw stond de 
kantine van de SV Koedijk. Niet zo vreemd want het 
grasveld naast De Rietschoot was het voetbalveld. Als 
je goed kijkt op de luchtfoto op bladzijde 27 zie je, he-
lemaal rechtsboven, een goal staan. Het Verenigings-
gebouw roept bij Marga en bij Wietze Jan de nodige 

herinneringen op. Wietze Jan: “Volgens mij had het 
Verenigingsgebouw geen kleedkamer, je moest je in het 
halletje omkleden. We kregen er gymles van juffrouw 
Borrison van gymvereniging Voorwaarts.” Marga: “Ik 
had juffrouw van Leijen”.  Marga vervolgt: “Het Ver-
enigingsgebouw was op, het was te klein, we kregen 
splinters in onze voeten tijdens de gym. De wens voor 
een nieuw gebouw was groot.” 

weerstand

Marga gaat verder: “Onder de Koedijkers was eind jaren 
zestig, begin jaren zeventig veel weerstand tegen de an-
nexatie van Koedijk. De gemeente Alkmaar heeft in die 
tijd ruimhartig meegewerkt aan het realiseren van een 
nieuw Verenigingsgebouw dat later De Rietschoot zou 
gaan heten. Ik denk dat de gemeente aan de Koedijkers 
wilde laten zien dat Alkmaar het beste met Koedijk voor-
had. Lies Smit-Hart was in die tijd de voorvrouw in dat 
proces. Co Rijcke was secretaris en ik penningmeester. 
Bestuursleden waren in die tijd onder andere Arie Hout-
man, Joop Speets, Adrie Rietvink en Netty Dekker. 

prIjsvraag

We hadden het geluk dat de architect die De Riet-
schoot ontwierp mee deed aan een ontwerpwedstrijd. 
Hij won die prijs daaraan was een geldprijs verbon-
den waardoor de bouw, samen met het bedrag dat de 
gemeente beschikbaar stelde, uiteindelijk gerealiseerd 
kon worden. In 1980 (september) opende CDA-wet-
houder Piet IJssels De Rietschoot.”

professIoneel

Vanaf de ingebruikname van De Rietschoot tot aan de 
dag van vandaag hebben de opeenvolgende besturen én 
de medewerkers gezorgd voor een professionele aanpak. 
Als je kijkt naar de staat van onderhoud, de verzorging 
van het interieur dan kun je zien dat er de afgelopen 40 
jaar goed gezorgd is voor het gebouw en haar gebrui-
kers. Stichting ontmoetingscentrum De Rietschoot 
huurt het gebouw vanaf 1980 van de gemeente Alk-
maar. Daarnaast had De Rietschoot van meet af aan 
betaalde krachten in dienst. Huur en salarissen zorg-
den ervoor dat huurders meer moesten betalen dan 
voor de ruimte in het oude Verenigingsgebouw.

In die tijd werd stichting het Zuydoutaerlandt opge-
richt. Destijds specifiek bedoeld om het huren van 
ruimte in De Rietschoot voor verenigingen betaalbaar 
te houden.

herInnerIngen

In het gesprek met Wietze Jan en Marga komen veel 
herinneringen voorbij. Herinneringen die de Coedij-
cker Ban in de komende nummers zal ophalen met 
oud-bestuurders maar ook met Koedijkers die nog 
gewerkt hebben in het oude Verenigingsgebouw zoals 
bijvoorbeeld Alie Turkstra. 

feest 25 en 26 september

Waar kunnen we ons -uitgerust van de Koedijker 
kermis- eind september op verheugen vraag ik me af. 
Marga en Wietze Jan: “We willen de plannen voor het 
grote feest nog niet bekend maken. Dat blijft nog even 
een verrassing. Ga er maar vanuit dat het een bruisend  
feest wordt voor jong en oud. De data waarop het feest 
is gepland willen we wel kwijt: 25 en 26 september 
2020. Ons advies houd die dagen vrij!”

hulp nodIg

Marga en Wietze Jan: “Bij het uitvoeren van de plan-
nen hebben we de hulp nodig van iedereen die verha-
len heeft over de voorbije 40 jaar en over de tijd van 
het Verenigingsgebouw. We zijn niet alleen op zoek 
naar bijzondere verhalen maar ook naar foto’s van De 
Rietschoot of van het Verenigingsgebouw.” Je kunt je 
verhalen/foto’s mailen naar info@rietschoot.nl. Na-
tuurlijk hopen we op heel veel reacties. Helpt u ons?”

(In de volgende Coedijcker Ban komt een interview met 
bestuurders uit de beginperiode van De Rietschoot)

Markant in Koedijk

De achterzijde van het verenigingsgebouw (foto aangeleverd) 

Gymles in het Verenigingsgebouw (foto aangeleverd)

Verenigingsgebouw naast de Lagere School (foto aangeleverd)
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8-daagse stedentrip naar de stad die nooit slaapt

new yorK cIty (deel 2)
Marijke de Jong, tekst en foto’s

Marijke de Jong maakte samen met partner Marcel Rasch een achtdaagse steden trip naar New York in dit 
tweede deel leest u verder over de reis van Marijke en Marcel naar ‘The Big Apple’

donderdag 24 oKtober 2019 (dag 4)
Vandaag bezoeken we Staten Island, om langs het Vrij-
heidsbeeld te varen. Erlangs varen omdat we geen toe-
gangskaarten hebben. Die kun je beter van tevoren in 
Nederland bestellen. Op Staten Island maken we een 
fikse wandeling. Daarna pakken we de boot weer naar 
Manhattan en wandelen we langs East River richting 
Brooklyn Bridge. We strijken neer op een zonnig terras 
langs de rivier. Het is zulk lekker weer, dat we nog wat 
langer blijven zitten. Prachtig uitzicht op de brug en de 
rivier. We wandelen later richting Freedom Tower en pak-
ken de metro terug naar Madison Square Garden. Daar 
zal over een paar uur de ijshockeywedstrijd van de New 
York Rangers beginnen. De gezellige bar zit vol enthousi-
aste fans. Met een paar van hen hebben we een aardig ge-
sprek over deze wedstrijd, een derby in de hoogste divisie. 

vrIjdag 25 oKtober 2019 (dag 5)
Om half tien lopen we de stad in en zien we ineens tus-

sen de mensenmenigte een man op straat liggen. Hij is 
op sterven na dood Naast hem ligt een doos pillen op 
de grond. Ik hoop voor hem dat de hulp op tijd komt. 
Ook dit maak je mee in New York. 

Vandaag gaan we naar Central Park. Een enorm groot 
park met prachtig aangelegde paden en meertjes met 
roeibootjes die je kunt huren. We maken een mooie 
wandeling, waarbij we grote aantallen eekhoorns te-
genkomen en vogelsoorten die ik niet ken. Er zijn veel 
tentjes waar je wat kunt te eten. Dat doen we in het 
botenhuis aan het meertje. Daarna gaan we naar Cen-
tral Park Zoo. Het is geen grote dierentuin, maar wel 
erg mooi opgezet. Met voldoende leefruimte voor de 
beesten, voor zover je daarvan kunt spreken. 

Na de dierentuin lopen we naar Fifth Avenue. Als we 
de enorme wachtrij zien voor het beroemde Guggen-
heim Museum, besluiten we dat maar over te slaan. De 

winkels aan deze beroemde Avenue behoren niet tot de 
minsten. Namen als Armani, Louis Vuitton, Versace, 
Gucci en Cartier zijn hier geen uitzondering. En na-
tuurlijk de Trump Tower, met maar liefst 58 verdiepin-
gen. Voor de deur staat een grappige portier met een 
haarmasker gelijk aan dat van Trump.

zaterdag 26 oKtober 2019 (dag 6)
Vandaag naar de markt op 8th Avenue. Het is een 
soort Albert Cuyp met veel eten, drinken, kleding, 
souvenirs, snacks enzovoort. Een paar uur later gaan 
we te voet naar Rockefeller Center, een complex van 
19 commerciële gebouwen. Mooi ingerichte winkels, 
diverse uitgestalde koopwaar met hoge prijskaartjes. 
We kopen tickets voor $ 41 per persoon. Je moet er wát 
voor over hebben, om met de lift naar de Top of the 
Rock te gaan, het observatieplatform op de hoogste 
wolkenkrabber van het centrum. Een overweldigend 
uitzicht op Central Park, Freedom Tower, Empire 
State Building en nog meer bekende wolkenkrabbers. 
Je wordt er duizelig van, wanneer je die skyline aan-
schouwt, die zo typerend is voor Manhattan. Er is ook 
nog een fotoreportage in het gebouw. Daar hangt o.a. 
de wereldberoemde foto van de elf bouwvakkers, die 
zitten te lunchen op een hooggelegen balk van een in 
aanbouw zijnde wolkenkrabber. Dan is het tijd voor 
onze late lunch. Dat doen we bij een enorm BBQ-res-
taurant. Je moet erg uitkijken wat je bestelt, de porties 
zijn buiten proportie. Als ik om mij heen kijk, snap ik 
waarom. de gemiddelde Amerikaan te zwaar is 

Zondag 27 oktober 2019 (dag 7)Vandaag regent en 
stormt het. We nestelen ons in de gezellige lobby van 
het hotel, waar we in ons boek duiken. Het wordt een 
lekkere luie dag. Om kwart voor twaalf lopen we rich-
ting Broadway, om naar deel I van de theatervoorstel-
ling ‘Harry Potter and the cursed child’ te gaan. Het 
is het vervolg op de films. Voor liefhebbers en kenners 
is het een spectaculaire show, met vele speciale effecten 
zoals we die van de films kennen. Het tweede deel be-
gint om half zeven en is minstens zo gaaf als het eerste. 

maandag 28 oKtber 2019 (dag 8)
De laatste dag is alweer aangebroken, maar die kunnen 
we nog benutten tot een uur of vier. Na een vrij ste-
vig ontbijt, lopen we naar Times Square en pakken we 
de metro voor een bezoek aan Brooklyn Bridge. Deze 

brug over East River, is gebouwd in 1883. Is ruim 1800 
meter lang en verbindt Brooklyn met Lower Manhat-
tan. Op de brug zit een Nederlands stadszegel uit 1834 
waarop staat: Eendraght maakt magt. Het is heerlijk 
zonnig weer. We wandelen over de brug met z’n vele 
stalletjes koopwaar. We genieten van het prachtige uit-
zicht op de skyline en schieten wat plaatjes.  ’s Middags 
pakken we nog even gauw de metro naar East End, 
waar we volgens een familielid het lekkerste broodje 
pastrami van New York moeten gaan eten. Dat was 
niets te veel gezegd. Om vier uur komt de taxi ons 
halen vanaf het hotel, om ons naar vliegveld JFK  te 
brengen. De volgende ochtend landen we om 9 uur 
Nederlandse tijd. 

Het was een zeer geslaagde, gevarieerde maar ook ver-
moeiende trip. Toch zie je in zo’n stad veel meer als je 
je lopend voortbeweegt. Maar zorg dan in ieder ge-
val voorgoed zittende en ingelopen wandelschoenen. 
Mocht je de stad willen bezoeken, ga dan goed voorbe-
reid op pad. Er is genoeg documentatie te verkrijgen.  
<<

Reisverslag

Central Park, een enorm groot park met prachtig aangelegde paden en meertjes met roeibootjes

Trumptower ligt aan Fifth Avenue
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De Bijbel beschrijft symbolisch het actuele leven van ieder mens.

de symbolIeK van de bIjbel – deel 3
Door Hans Faddegon

Uiteraard is de broninformatie over de Bijbelse Symboliek veel uitgebreider dan hier besproken wordt, maar als eerste ken-
nismaking is dit een goede basis. Wie meer wil weten kan bijvoorbeeld de Nederlandstalige beschrijvingen van prof. Friedrich 
Weinreb vinden op www.hebreeuwseacademie.nl . Bovendien zijn er ook vele beschrijvingen van andere Joodse deskundigen, 
die meestal in de Engelse taal beschikbaar zijn, zoals de bekende Rabbi Matityahu Glazerson (universitaire docent in Jeruzalem) 
en Rabbi Aryeh Kaplan (universitair docent in Brooklyn). 

KInd

De mens wordt op aarde als kind geboren en vertrekt 
uiteindelijk symbolisch als kind naar God, die als de 
volmaakte en liefdevolle gecombineerde vader en moe-
der optreedt. God als moeder wordt beschreven als de 
bron van het materiële, natuurlijke en lichamelijke le-
vensbestaan. God als vader wordt beschreven als de in-
nerlijke bewustwordingsmogelijkheid en begeleiding 
naar het levensdoel. Gods liefde komt onder meer tot 
uitdrukking in de aanwezigheid van Jezus als menselijk 
beeld van Gods liefde. Daardoor kan de liefde tussen 
God en de aardse mens echt zijn. Dus ook onze eigen 
liefde voor Jezus als menselijk beeld van God.

bIjbelboeKen

De structuur van de Bijbel, de levensleer, bestaat uit 

vier delen. Het eerste deel van de Bijbel biedt de leer-
mogelijkheid vanuit de hemelse levensbron: God. Het 
eerste Bijbeldeel bestaat uit vijf Bijbelboeken, wat erop 
wijst dat het levensdoel innerlijk bereikt kan worden. 
Meestal worden deze Bijbelboeken in onze cultuur his-
torisch beschouwd, maar origineel biedt het symbolisch 
de beschrijving aan van de mogelijke belevenissen van 
ons innerlijk. Dat komt tot uitdrukking in de Bijbel-
se gebeurtenissen en personen, die allemaal een beeld 
vormen van een innerlijk aspect en speciale belevingen.

profeet

Het tweede deel van de Bijbel vormt de verbinding 
tussen God en de innerlijke mens op aarde. Meestal 
worden die Bijbelboeken de Profeten genoemd. De 
naam profeet betekent de verbinding tussen hemel en 

aarde. Deze Bijbelboeken worden ook beschreven als 
de innerlijke overdenkingen van de mens over de du-
aliteit van het leven: het Goede tegenover het Kwade.

geschrIften

Het derde deel van de Bijbel, wijst op de liefdevolle 
keuzemogelijkheid van het hemelse levensdoel en de 
daaruit voortkomende aandacht voor de medemensen. 
Deze Bijbelboeken worden de Geschriften genoemd, 
wat wijst op de vastgestelde leiding en beleving van 
ons leven. Tenslotte wijst het vierde deel van de Bijbel 
op de bewustwording en beleving van het levensdoel.

oude en nIeuwe testament

Het vierde deel wordt meestal het Nieuwe Testament 
genoemd en de eerste drie delen het Oude Testament  
In de Van Dale staat het woord Testament als ‘verbond 
tussen God of Christus en de mensheid’. De eerste drie 
Bijbeldelen, wijzen op de basis en het vierde Bijbeldeel op 
het actuele leven. Het is nu begrijpelijk dat de eerste drie 
Bijbeldelen oorspronkelijk in de Bijbelse Hebreeuwse taal 
geschreven zijn. Een klein deel van deze drie Bijbeldelen 
is geschreven in een afgeleide taal van het Hebreeuws. In 
het Oude Testament komt de naam van Jezus onder meer 
regelmatig voor als naam die als de Heer wordt vertaald. 

grIeKse taal

Het vierde deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, 
is bewaard gebleven in de klassieke Griekse taal. Het 
lijkt toeval, maar het is ook betekenisvol. De originele 
Bijbelse naam van het woord ‘Grieks’ betekent dat de 
mens door Gods liefde en wijsheid uiteindelijke weer 
terugkeert naar de hemel.

evangelIën

Het Nieuwe Testament, bevat vier Evangeliën. Het 
oorspronkelijke Griekse woord Evangelie betekent 
‘goede boodschap, goed bericht’. De volgorde van deze 
vier Evangeliën drukt ook weer de besproken beteke-
nis van de vier getallen uit. Het eerste Evangelie is ge-
noemd naar Mattheüs en wijst op Gods geschenk van 
de Bijbelboodschap aan ons. Het tweede Evangelie, 
van Marcus, wijst op de inspannende uitdaging van 
het overdenken van de dualiteit van het aardse leven. 
Het derde Evangelie, van Lucas, wijst op het liefde-
volle levenslicht, dat symbolisch de levenskeuze van 
het hemelse levensdoel aanbiedt. Het vierde Evangelie, 

van Johannes, wijst op het bewust kunnen beleven van 
het levensdoel. De naam Johannes betekent: ‘Gods 
wijsheid schenkt liefdevol gratie’.

handelIngen

Het vijfde Bijbelboek wordt ‘Handelingen’ genoemd. 
Het zijn de symbolische handelingen van de personen die 
de Bijbelse Boodschap aan de mens aanbieden. Bijvoor-
beeld door de evangelist Paulus. Het laatste Bijbelboek 
van het vierde Bijbeldeel wordt ook symbolisch als vijfde 
Bijbelboek beschouwd. Het getal vijf wijst op het bewus-
te inzicht over de structuur en het doel van het leven. 

openbarIng

Dit laatste Bijbelboek heet Openbaring. De Openba-
ring door Jezus aan Johannes. Denk hierbij ook aan 
het vierde Evangelie, dat de betekenisvolle naam Jo-
hannes draagt. Het Bijbelboek Openbaring bestaat uit 
tweeëntwintig delen. Het getal tweeëntwintig wijst op 
de tweeëntwintig letters van het Bijbelse Hebreeuwse 
alfabet. Deze letters bieden de betekenissen van het 
beeld van ons aardse leven. 

boodschap

Tot zover een eerste introductie in de Bijbelse sym-
boliek. Zoals eerder gemeld,  is er zeer veel literatuur 
beschikbaar. Het is belangrijk om te weten dat ieder 
mens het leven beleeft, zoals de Bijbel dat symbolisch 
beschrijft. Het is onafhankelijk of een mens dat weet 
of niet. Onafhankelijk ook welke religie de mens wel 
of niet volgt. De Bijbel beschrijft symbolisch het ac-
tuele leven van ieder mens. De Bijbel toont de Lief-
devolle boodschap van God via Jezus aan ieder mens, 
bewust of onbewust….. <<

Cultuur

Vier evangelisten (afbeelding van Deutschen Christen Wiki) 

De Bijbel beschrijft symbolisch het actuele leven van ieder mens
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Twee bijzondere voorwerpen

muzIeK uIt brons
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

De Historische Vereniging kreeg kort geleden van de nieuwe bewoners van Kanaaldijk 55 een klein bron-
zen belletje. Dit hadden ze in de tuin achter het huis gevonden. Als u dit stukje leest, zult u denken dat de 
titel de lading niet dekt, maar met enige fantasie klopt het wel. Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder.

Aanleiding om de bewoners even op te zoeken en wat 
vragen te stellen. De boerderij is sinds juni 2017 eigen-
dom van Edwin en Silvia Tasma. In juli van dat jaar 
zijn zij er ook gaan wonen. Nu zijn ze al enkele maan-
den aan het verbouwen. In ieder geval de koolschuur, 
die aan de noordkant aan de boerderij vastzit, heeft al 
een metamorfose ondergaan. De bedoeling is dat Sil-
via daar mettertijd een cateringbedrijfje gaat beginnen.

de stamboom

De naam Tasma schreef ik per ongeluk met een ‘n’er-
achter, dus Tasman. Eigenlijk niet zo gek zeiden ze, 
want de opa van “Abel Tasman” is in rechte lijn familie 
van Edwin. Alleen de “n” is er in de loop der jaren 
afgevallen. Tasma, klinkt Fries en daar komen ze ook 
vandaan. De naam Tasma is ook bekend vanwege het 

klokkenmuseum Tasma in Frederiksoord in Drenthe. 
Ook die zit in de stamboom van Edwin.

schatgraven

Naast de verbouwing, zijn Edwin en Silvia ook bezig 
om de grote tuin achter de boerderij opnieuw in te 
richten. Daarbij vond Silvia bij het graven een verza-
meling scherven en ook ons belletje.

boeddhIsme

Intussen heeft Klaas Bos op internet gezocht of hij iets 
van, of over het belletje, kon vinden. En hij had succes. 
Hij vond enige identieke afbeeldingen in verschillende 
afmetingen. Ons belletje is 63 millimeter hoog en 30 
millimeter in doorsnee. Het blijkt een Thais, Bhutaans 
of Tibetaans meditatiebelletje te zijn. De symbolen die 

erop staan komen uit het Boeddhisme. We hebben 
niet de illusie dat het een vondst van grote waarde is, 
of dat de Daila-Lama hier heeft overnacht, maar oud 
lijkt het wel. Een bijzonder vondst is het zéker. 

frIsse KlanK

Helaas zit er geen klepel meer in het belletje is daar-
door niet compleet. Als je er met een theelepeltje een 
tikje tegen geeft, hoor je een heel hoge, mooie klank. 
Het op internet beschreven meditatiebelletje geeft een 
frisse klank. Er zit dus duidelijk muziek in.

achtersloot

Soms krijgen wij voorwerpen, waarvan we  in de verste 
verte niet weten wat het is, of waarvoor het gebruikt 
is. Zo kregen we een paar jaar geleden een verzameling 
spullen van Jan van der Ham. In  1982 lag de Achtersloot 
droog vanwege de aanleg van het riool. Jan heeft in de 
bagger achter  het doktershuis, een aantal zaken gevon-
den waaronder een hele verzameling pijpenkoppen en 
pijpenstelen. Ook was er een bronzen voorwerp bij van 
ongeveer 22 centimeter lang, dat we niet konden thuis-
brengen. Jan wist ook niet wat het was, maar hij had het 
bewaard, omdat er een bijzondere beeltenis op stond. 

pIanopedaal

We spraken met Jolanda de Vries uit de vorige Coedijc-
ker Ban, hoe moeilijk het soms is om sommige dingen 
een juiste naam te geven. Jolanda vertelde toen, dat ze 
via internet mensen kende die goed zijn in het herken-
nen van antieke dingen. Niet lang daarna kreeg ik een 
mailtje met het antwoord. Het is een pianopedaal en 
wel de linker pedaal ook wel una-corda genoemd. 

leeuwenKop

Met de wetenschap dat dit een pianopedaal is, heb ik 
op internet meer afbeeldingen van pianopedalen ge-
vonden. Één was ook bewerkt. Maar geen enkele met 
zo’n mooie voorstelling. Ik vraag mij af of de beeltenis 
van de leeuwenkop bij een bepaald merk piano hoort. 
Mijn zoektocht heeft mij wel de overtuiging gegeven, 
dat ons exemplaar vrij uniek is. Een piano met deze 
pedalen heb ik niet gevonden. Misschien weet u het 
wel. In dat geval willen wij dat graag van u horen. 

Twee bronzen voorwerpen die beide iets met klank of 
muziek te maken hebben, vandaar te titel.

Boven: meditatiebelletje, onder linker pianopedaal met in 
het midden een leeuwenkop

Historische Vereniging

Bij het inrichten van de tuin vonden Silvia en Edwin scherven en een bronzen meditatiebelletje
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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
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Verdedigers Sven de Vrueh en Jos Laas stellen zich aan u voor

KoedIjK 1KoedIjK 1
Door Ron Westhof, fotografie Hans Petit

Op een gure donderdagavond in november heb ik weer het genoegen om met 2 spelers uit het 1e elftal van 
SV Koedijk te spreken. De koffie werd gezet en geserveerd door coach Roy Rowinkel en dat was een prima 
bakkie. De start in de 3e klasse was dit seizoen prima met een  3e positie in oktober. Wanneer ik dit schrijf, 
staat Koedijk 1 op de 10e plaats. Het seizoen is nog lang en het team is zeer gemotiveerd, dus wie weet welke 
positie het team aan het eind van het seizoen bekleedt.

Sven de Vrueh, geboren op 19 september 1994 en Jos Laas, 
geboren 25 oktober 1992, maken beiden deel uit van de ver-
dediging. Sven is centrale verdediger, een rol die hem prima 
bevalt. Jos speelt op de rechtsachter positie en is linksbenig.

Waar zijn jullie geboren en getogen?
Sven: “Ik ben in het centrum van Alkmaar geboren en 
daar woon ik nu nog steeds.” Jos: “Ook in Alkmaar ge-

boren en ik woon nu in Daalmeer.  Onlangs heb ik een 
woning gekocht in de Spoorbuurt, waar ik binnenkort 
ga wonen met mijn vriendin. Voordat ik dit huis kocht, 
heb ik 3 jaar samengewoond met Rik Hartsink, een goe-
de vriend van mij, die ook in het 1e van Koedijk speelt.

Zijn jullie verliefd, verloofd of getrouwd?
Sven: “Nu ben ik weer ik weer vrijgezel, mijn relatie is 

net over. Zoals het nu gaat, is het ‘vrij gezellig’ en heb 
ik weer meer tijd voor mijn vrienden.” Jos: “Zoals eer-
der gezegd, ga ik binnenkort samenwonen met mijn 
vriendin en in de toekomst trouwen.”

Wat doen jullie, als er niet wordt gevoetbald?
Sven: “Onlangs ben ik in het Rode Kruis ziekenhuis 
Beverwijk gestart als financial controller. Dit werk doe 
ik al zo’n 5 jaar en nu in een nieuwe werkomgeving. 
Daarnaast doe ik in mijn vrije tijd aan mountainbiken 
en kitesurfen. Verder vind ik op vakantie gaan met 
vrienden ook een heel leuke hobby!”

Jos: “Ik werk nu alweer 5 jaar als bouwkundig engineer 
bij Ooijevaar in Alkmaar. Daar ben ik werkvoorberei-
der en ik ben de 3D-specialist. (Het omzetten van ont-
werpen in driedimensionale objecten redactie.) 

Waar zijn jullie naast voetbal ook goed in?
Sven: “Ik kan goed met mensen omgaan en ik ben 
heel goed in stappen met mijn vrienden, haha.” Jos: 
“Ik ben sociaal en de vriendenband die ik heb, vind 
ik belangrijk.

Hoe lang spelen jullie al voetbal?
Sven: “Ik voetbal sinds mijn 4e jaar bij Koedijk. Ik 
ben wel een jaartje weggeweest, bij Kolping in de A1 
gespeeld. Mijn hart ligt toch bij Koedijk. Ik heb trou-
wens wel veel blessures gehad in die periode, 2 keer 
kruisbanden gescheurd en een meniscusblessure. Dat 
heeft mij veel energie gekost.” Jos: “20 jaar geleden 
ben ik in de F-jes begonnen bij Koedijk. Daarna in de 
A-selectie gekomen en 6 seizoenen met een vrienden-
team gespeeld. Daarmee zijn we toen in onze klasse 
4e, 3e en 2e geworden. Het vriendenteam hield op te 
bestaan en toen ben ik doorgeschoven naar het 1e.”

Wie is jullie grote voorbeeld of idool in het voetbal?
Sven: “Dat is voor mij Sergio Ramos van Real Madrid. 
Hij heeft alles voor het voetbal over en is altijd ge-
dreven om het spelletje te winnen. Maar ik kan ook 
genieten van Messi en Frenkie de Jong. Zelf heb ik een 
keer een wedstrijd tussen Barcelona en Sevilla gezien. 
Messi brak toen zijn arm.” Jos: “Nee, ik heb niet een 
specifiek iemand die ik bewonder. Voetbal kijken in 
het algemeen vind ik leuk. Het Nederlands elftal of AZ 
kijken met vrienden en een lekker biertje erbij.”

Wat zijn jullie voetbalambities?
Sven: “Nee ik heb geen voetbalambities. Ik ben tevre-
den zoals het nu gaat.” Jos: “Nee, ook niet. Ik ben blij 
zoals het nu gaat en ik hoef niet hogerop.”

Wat ligt jullie meer? Aanvoerder of  uitvoerder?
Sven: “In de jeugd ben ik wel aanvoerder geweest en heb 
ik veel gecoacht. Aan de andere kant ben ik ook een uit-
voerder, want ik loop er niet voor weg om het vuile werk in 
een team te doen.” Jos: “Ik ben voor 100% een uitvoerder. 
Doe wat mij door de trainer wordt opgedragen. Ik ben een 
doorzetter en weet wanneer ik de bal moet afgeven.”

Welke trainer uit de eredivisie heeft jullie sympathie? 
Sven: “Dat is voor mij Arne Slot van AZ. Als je ziet hoe 
goed hij werkt in zijn 1e jaar als hoofdtrainer. Petje af. Ook 
Ten Hag vind ik een prima coach voor het Nederlandse 
voetbal.” Jos: “Ten Hag is mijn favoriet. Vorig jaar is hij 
met Ajax erg ver gekomen. Zijn kijk op het spel is goed.”

Wat zijn jullie mooiste voetbalervaringen?
Sven: “Ja, dat was voor mij kampioen worden met Koe-
dijk 1.” Jos: “Het winnen van de KNVB-beker in de A-tjes, 
maar ook het kampioenschap in de 4e en 3e klasse.”

Maalderij De Gouden EngelSV Koedijk

1 december 2019: Koedijk-Meervogels 1-2
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Wat heeft jullie voorkeur: spelen op gras of op kunstgras?
Sven: “Voor mij is dat het spelen op een mooie echte 
grasmat.” Jos: “Ik speel ook het liefst op gras. Soms 
komen we in de wedstrijden echt slechte velden tegen. 
Ook kunstgras kan slecht zijn, zoals bij Bergen. Daar 
ligt erg veel los rubber op het kunstgras.”

Wie wordt er kampioen dit seizoen in de 3e klasse?
Sven: “Dat vind ik lastig om te zeggen. Van alle teams 
in onze pool kun je winnen maar ook verliezen. Er 
is niet zoveel verschil.” Jos: “Ik denk dat Purmerend 
grote kans maakt. Een goed team. Het doelgemiddelde 
kan in onze pool wel eens belangrijk gaan worden.”

Waar ergeren jullie het meest aan op de velden?
Sven: “Zaken waar ik mij aan erger zijn een slechte 
scheidsrechter, als ons spelletje niet wil lukken, me-
despelers niet willen werken en kritiek niet kunnen 
incasseren.”

Jos: “Als er geen werklust in het team is, of wanneer 
er dikke persoonlijke fouten gemaakt worden. Het ni-
veau van de scheidsrechters vind ik erg slecht. Laatst 
hadden we een vrouwelijke scheids en zij kon het tem-
po in de wedstrijd niet bijhouden. Daardoor ontging 
haar veel en dat is zo jammer voor het spel.”

Waar worden jullie helemaal happy van?
Sven: “Van sporten op zich. Ik kan ook erg genieten 
van een mooie stranddag en van vakanties. Als droom 
heb ik om een jaar op wereldreis te gaan. Lijkt mij fan-
tastisch om te doen.” Jos: “Ik word erg blij van goede 
vakanties en voetballen met mijn vrienden. Voetballen 
is plezierig en je blijft er fit bij. Daar doe ik het ook 
allemaal voor.”

Aan wie zouden jullie een compliment willen geven?
Sven: “Onze keeper Tim Reijne. Hij is net 18 jaar, 
komt uit de A-jeugd en is als keeper echt gegroeid bij 
ons in het 1e team.” Jos: “Daar ben ik het helemaal mee 
eens. Er zit heel veel progressie in deze jongen.”

Goede voornemens voor 2020?
Op de vraag of de heren nog goede voornemens heb-
ben is het antwoord “Niet echt. Daar is het nog een 
beetje te vroeg voor.” Sven en Jos wensen iedereen in 
hun omgeving een goede gezondheid in 2020.

De Rietschoot
Koedijk

5E EDITIE

WWW.KOEDIJKLOOP.NL  4 AFSTANDEN
 INSCHRIJVING VANAF 1 JANUARI T/M 24 MAART 2020 

e

SV Koedijk

Tim is als keeper echt gegroeid in ons team.
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de oorworm
Foto en tekst Hans Petit

Deze oorworm kwam ik op mijn zoektocht naar insecten in onze tuin tegen. Hij zat rustig op een hederablad en 
hij liet zich geduldig fotograferen. Dit keer hoefde ik niet meteen naar waaarneming.nl te gaan om te achterhalen 
wat voor insect ik had gefotografeerd. Dat was wel duidelijk, een oorworm. Wel een rare naam voor dit beestje. Hij 
lijkt in de verste verte niet op een worm. Dus maar even op Wikepedia gezocht naar de herkomst van de naam. 

Waar de naam oorworm vandaan komt is niet geheel duidelijk. De naam ‘oorworm’ kan afkomstig zijn van het 
oude volksgeloof dat deze diertjes de gehooringang van mensen binnendrongen, om binnenin eitjes te leggen. Ook 
de wetenschappelijke soortnaam van de ‘gewone’ oorworm Forficula auricularia zou van oor (auricula) zijn afgeleid. 
De naam verwijst naar een oud gebruik gemalen oorwormen als medicijn te gebruiken bij problemen met de oren. 
Ten slotte lijken de uitgevouwen vleugels van oorwormen qua vorm op een oorschelp, en zou de naam ook hiervan 
afgeleid kunnen zijn. In vele Vlaamse dialecten wordt het dier ook wel eens ‘orenzuiper’ genoemd.

Oorwormen zijn vaak planteneters die ook wel eens kleine insecten als bladluizen eten. Ze leiden een verscho-
len bestaan onder boombast of onder houtblokken en stenen. Oorwormen zijn nachtactief en verstoppen zich 
overdag. De meeste soorten worden hooguit enkele centimeters lang en zijn eenvoudig te herkennen aan de twee 
tangachtige grijporganen aan de achterzijde, cerci genoemd, waarmee gedreigd wordt bij gevaar. Die van het 
mannetje zijn gekromd en groter en langer dan die van het vrouwtje, en bij mensen is een ‘beet’ wel voelbaar 
maar zal geen verwondingen toebrengen. 

Lekker gerecht voor 4-6 personen

KIp adobo
Marcel Rasch, foto Marijke de Jong

Ik kocht vorig jaar een nieuwe braadpan van het merk Le Creuset. Helaas noodgedwongen want ik was 
een braadpan verloren. Tja, hoe kun je nou een braadpan verliezen? Nou, ik had een gerecht bij een vriend 
gebracht en later de pan weer opgehaald. Dat was in de stad en bij het afrekenen in de parkeergarage had 
ik ‘m even op de betaalautomaat gezet……..  Nu zijn we in het bezit van een mooie, roze braadpan en bij 
die pan zat bijgaand recept. Ik vond het smakelijk en wil ‘m u dan ook niet onthouden. Volgens zeggen is 
het van oorsprong een Aziatisch gerecht.

IngredIënten voor 4 tot 6 personen:
• 100 ml witte wijnazijn 
• 3 eetlepels sojasaus
• ¼ theelepel zwarte peper, gemalen
• 1 laurierblaadje
• 1 ui in blokjes gesneden
• 2 teentjes fijngehakte knoflook
• 1 kg kip in acht stukken
• 250 ml groenten- of kippenbouillon
• 2 eetlepels arachideolie
• 500 g verse ananas en papaja in stukjes 

bereIdIng:
Meng in een grote kom de azijn, sojasaus, peper en 
laurier. Meng de marinade met de stukken kip. Dek 
dit tenminste 1 uur af met transparante folie in de 
koelkast. Haal de kip uit de marinade en laat het goed 
afdruipen. Maak de kip droog met keukenpapier.

Verhit olie in een braadpan en bak de gehakte knoflook 
en ui. Voeg vervolgens de kip toe en bak ze goudbruin. 
Voeg de marinade en bouillon toe en laat het overdekt 
15 tot 20 minuten op laag vuur sudderen. Indien nodig 
wat water toevoegen.

Voeg de ananas en papajablokjes toe en laat zo’n 5 tot 
10 minuten koken. Voeg indien nodig nog wat water 
toe en eventueel zout en peper naar smaak toevoegen. 
Serveer met (kruiden)rijst. 

Wijntip: Je kunt het beste kiezen voor een witte wijn 

die een klein zoetje en voldoende ‘pit’ heeft. Denk aan 
een Gewürztraminer, een Viognier of een Riesling..

Insecten Koken
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omschrIjvIng

1. Heb je nodig om huiswerk te maken
2. Zie je tijdens het achtuurjournaal
3. Hier eten o.a. de Chinezen mee
4. Tegenovergestelde van meervoud
5. Nieuwste versie van software instal-

leren.
6. Opbergplaats voor flessen wijn
7. Hier krijg je het warm van
8. Ondergoed voor een baby
9. Zintuigen
10. Huisdier dat volgens sommige weten-

schappers binnen moet blijven
11. Geen nee
12. Vijfde letter van het alfabet

Als je de puzzel hebt ingevuld zie je van 
boven naar beneden (rood omrand) de op-
lossing.

Kleurplaat

Kinderopvang 
Broer Konijn

opvang voor kinderen in de 
leeftijd vanaf 10 weken tot 
ongeveer 12 jaar

Broer Konijn
• Sinds 1995
• Kleinschalig
•  Grote betrokkenheid bij kind en gezin
• Vast en deskundig team

• Dagopvang en BSO specifiek
 per leeftijdsgroep

• Avontuurlijk spelen binnen en 
buiten in groene tuin

Kanaaldijk 196 1931 BD Koedijk | 072-5600214 |  info@kinderopvangbroerkonijn.nl | www.kinderopvangbroerkonijn.nl

kinderopvang broer konijn

Jeugdpagina
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Kabelpont
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Is dit Koedijk? Jazeker en wel op de zuid, naast de vlot-
brug. De jongeman met de fiets is Jo Hartland en die 
staat aan de Bergense kant van het Kanaal.

De vlotbrug is wegens groot onderhoud afgesloten en 
dan is een pontveer de enige manier om het Kanaal 
over te steken. Daar werd goed gebruik van gemaakt, 
gezien de bezetting van de pont. Fietsers en auto’s wa-
ren de vaste klanten. Het is waarschijnlijk zondag, om-
dat Jo zijn beste pak heeft aangetrokken. 

De pont is een zogenaamde kabelpont en met de hand 
bediend. De kabel is te zien rechts van de pont en op 
de pont staat een man met een speciale greep de pont 
voort te trekken. Soms waren twee man sterk nodig. 
Als er scheepvaart kwam, werd de kabel gevierd en 
door het gewicht kwam die op de bodem van het Ka-
naal te liggen. De boerderij op de achtergrond is van 
familie De Geus. 

Deze boerderij is helaas verbrand, daar staat nu een 
woonhuis dat Nel de Geus heeft laten bouwen. (Heeft 
u  meer informatie bij deze afbeelding laat het weten: 
info@coedijckerban.nl)

oplossIngen

puzzel

1. Schoolboeken
2. Nieuwslezer
3. Eetstokjes
4. Enklevoud
5. Upgraden
6. wijnrek

7. Kachel
8. Luier
9. Ogen
10. Kat
11. Ja
12. E
Sneeuwklokje

rebus: 
Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in

Daarom kiest u
voor RegioBank

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

Nostalkiek
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parKeerplaatsen
Sinds de aanleg van de Saskerstraat en de omliggen-
de straten nam het aantal auto’s gestaag toe terwijl het 
aantal parkeerplaatsen vrijwel gelijk blijft. In ons ge-
val gaat het om de directe omgeving van Saskerstraat,  
Klareweid, Weiersweid en De Klip. Steeds meer ge-
zinnen  hebben twee of meer auto’s. In veel gevallen 
tweeverdieners, auto van de baas, soms is het pure luxe 
en soms blijven kinderen langer thuis wonen door het 
gebrek aan starterswoningen. Overdag zijn er parkeer-
plaatsen genoeg  maar ‘s avonds zijn ze allemaal bezet. 

Ik heb contact gezocht met gemeente Alkmaar, het 
probleem uitgelegd en aangegeven dat er met een paar 
kleine ingrepen wat parkeerplaatsen gecreëerd kunnen 
worden. De reactie van de ambtenaar was: de gemeen-
te Alkmaar heeft er geen boodschap aan dat de Koedij-
kers er voor kiezen om meer auto’s te nemen. Zoveel 
botheid had ik niet verwacht en ik was dan ook snel 
uitgepraat. De ambtenaar vertelde nog wel over de tijd 
dat hij in Amsterdam woonde en dat hij dan wel twee 
rondjes moest rijden voor hij een parkeerplaats had. 
En dat de gemeente geen groen zal opofferen voor par-
keerplaatsen want het heeft een functie. Het was een 
bijzonder frustrerend gesprek. Zou u dit probleem bij 
de gebiedsregisseur willen neerleggen want zo kan het 
ook niet verder. Met vriendelijke groet, Alex Botma 

pIet hartweId
Na een gesprek in de fotogroep van de historische ver-
eniging en een opmerking in de Coedijcker ban door 
Hans Petit, over een straatnaam voor de heer Piet Hart 
zette mij dat aan het denken, het zou heel mooi zijn als 
de Zonneweid zou worden omgedoopt tot Piet Hart-
weid. Motivatie hiervoor is dat Piet Hart mede stimu-
lator wat tot oprichting van de vrijwillige brandweer 
in 1939. De brandweer kazerne ligt aan de Zonneweid. 

Ook is Piet Hart ook betrokken geweest met het stich-
tingsbestuur van Zonnehof. Hij is mede jaren gemeen-

te bestuurslid en wethouder geweest in het daar vlakbij 
gelegen raadhuis van Koedijk. Overweging kan zijn 
dat er niet al te veel huizen zijn voorzien van de naam 
Zonneweid. zodat omzetten niet zo onoverkomelijk is, 
mogelijk kan de hoge flat de naam behouden.. Wel-
licht is dit het overwegen waard Vriendelijk groeten 
Henk Visser.

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

colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot. 
Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit Redactie Ma-
rijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, Jan Bij-
post, Marieke Kraakman, Marcel Rasch, Jeroen van 
der Kruijf. Eindredactie : Hans Emmerik en Hans 
Petit Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.
nl. Druk: Stichting Meo. Verspreiding: vrijwilligers 
De Rietschoot. E-mailadres redactie: info@coedijc-
kerban.nl De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet 
te plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort. 
De data waarop kopij in 2019 moet zijn ingeleverd 
vindt u op de website coedijckerban.nl.

verrassIng
Tekst en foto’s Cees van Egmond

Van afstand zag ik hem in het weiland staan aan het werk. Is bijzonder in deze tijd van het jaar. Tussen het grazen 
door werd de ezel en hijzelf bekeken door dromedarissen. Dit rustgevend niet alledaags tafereel zag ik in de Har-
gerpolder tijdens één van mijn favoriete omzwervingen door de Schoorlse- naar de Hondsbossche Duinen.Een 
andere opvallende gebeurtenis. De man die met zijn huisdieren een tankstation binnenwandelt. Voor wat dan?




