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Beste lezer,

Een extra dikke Coedijcker Ban deze maand. Er is veel te 
lezen en te zien. Goed nieuws is dat er een nieuwe colum-
nist is bijgekomen: Henriëtte Maas. Henriëtte schrijft de 
rubriek ‘Opvoeden’. Elke maand een opvoedkundig on-
derwerp met daarin k tips om zowel als ouder als groot-
ouder beslagen ten ijs te komen. 

In de rubriek ‘Mag ik me even voorstellen’ komt wet-
houder Christian Braak aan het woord. Hij heeft een 
portefeuille die veel actuele maatschappelijke vraag-
stukken omvat: klimaat, milieu, stadsontwikkeling, 
energie-transitie. Zaken die ons allemaal aangaan en 
waar we, of we dat nu willen of niet, mee te maken 
krijgen/hebben. Op het verlanglijstje van de CB staat 
nu nog een interview met wethouder en plaatsvervan-
gend burgemeester Pieter Dijkman. Als zijn gezond-
heid het toelaat, zou een interview met onze burge-
meester Piet Bruinooge een mooie afsluiting zijn van 
de serie waarin onze stadsbestuurders zich voorstellen.

Jongerenwerker Maria Nagelhout heeft een artikel ge-
schreven over het bezoek van jongeren aan Westerbork. 
Een jaarlijks terugkerende reis die jonge mensen laat 
zien wat er zich zo’n 75 jaar geleden afspeelde in Ne-
derland. Het is belangrijk dat met name jonge mensen 
weten wat er kan gebeuren als hele bevolkingsgroepen 
worden uitgesloten ... dat mag nooit meer gebeuren!

Veel leesplezier
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 16 maart 2019

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Energietansitie vraagt om duidelijke communicatie

ChrIstIan Braak, wethouder
Tekst en fotografie Hans Petit

In het kader van ‘ken de bestuurders van uw stad’ is de Coedijcker Ban in januari 2019 gestart met het 
interviewen van ‘onze’ wethouders. Deze maand stelt Christian Braak (44) zich aan u voor. Christian is 
wethouder namens Groen Links. Zijn portefeuille bestaat uit de volgende aandachtsgebieden: Ruimtelij-
ke ontwikkeling (incl. stadsvernieuwing), Duurzaamheid, Kunst en Cultuur, Groen, Cultureel Erfgoed,  
Monumentenzorg en Archeologie, Milieu en afval (beleid). Stikstof, Pfas, klimaat en energie-transitie zijn 
vraagstukken waar de politiek oplossingen voor moet bedenken. Ingewikkelde problematiek die ook op 
het lokale niveau een rol speelt. 

Christian Braak is inmiddels 12 jaar politiek-actief. Op 
mijn vraag hoe hij in de politiek terecht is gekomen ant-
woordt de wethouder: “Ik ben als 25-jarige in het vakge-
bied Ruimtelijke Ordening terechtgekomen. Door dat 
werk had ik kennis van beleidsplannen en structuurvi-
sies. Dat is kennis waar in een gemeenteraad behoefte 
aan is. Toen Groen Links, de partij waarop ik altijd al 
stemde, mij benaderde voor een functie was de keuze 
snel gemaakt. Ik was in die tijd ook bezig met Kunst en 
Cultuur. Dan loop je ook vaak tegen zaken aan die vol-
gens jou niet kloppen. In plaats van te mopperen kun je 
dan beter zelf proberen dingen te veranderen. 

Ik ben begonnen als fractie-assistent en heb commissie-
werk gedaan. Later werd ik raadslid, fractievoorzitter, 
lijsttrekker en nu ben ik sinds twee jaar wethouder. Groen 
Links heeft zes zetels in de Raad. Het is een leuke ploeg, 
een mooie mix van enthousiaste raadsleden.”

PosItIeve Invalshoek

Er spelen nogal wat zaken die om een oplossing vra-
gen: stikstof, pfas, klimaatverandering met de stijging 
van de zeespiegel als gevolg. We moeten af van de 
fossiele brandstoffen, verduurzaming. Hoe kijkt de 
wethouder naar die vraagstukken? De wethouder: “Ik 
vind het belangrijk om naast de kernproblematiek ook 
te kijken naar hoe je zaken als klimaat, verduurzaming, 
kunt vertalen naar economische groei en vernieuwing. 
Op welke manier kun je ervoor zorgen dat de aanpak 
van de genoemde problematiek commercieel ook inte-
ressant wordt. Ik denk daarbij dan aan nieuwe banen 
en innovatie.

Een voorbeeld is de Boekelermeer. De gemeente is 
daar veel aan het doen op het gebied van duurzame 
innovatie Je vindt daar mooie nieuwe innovatieve be-
drijven. 

Als het aan de ondernemers en hun vertegenwoor-
digers ligt, levert bedrijventerrein Boekelermeer bin-
nen vijf jaar méér energie op dan het verbruikt. Dit 
betekent een grote impuls voor het vestigingsklimaat 
op dat bedrijventerrein. Een mooie manier om je als 
gemeente te positioneren: Kom met je bedrijf naar 
Alkmaar. Amsterdam zit best vol. Het zou mooi zijn 
als we, als overloopgebied van Amsterdam, creatieve 
innovatieve bedrijven onze kant op krijgen.”

start-uPs

“Hebben zich in de Boekelermeer ook start-ups geves-
tigd?” vraag ik. De wethouder: “Start-ups vind je in 
het voormalig pand van V&D ‘Het Nieuwe Waren-
huis en de Telefooncentrale. Dit soort ontwikkelingen 
stimuleren en inspireren enorm om te werken aan de 
ontwikkelingen van onze stad.”

BroedPlaats

De wethouder vervolgt: “Het gebouw van de voorma-
lige drukkerij van de Telegraaf Media Groep op bedrij-
venterrein Oudorp hebben we strategisch aangekocht 
omdat we daar in de toekomst woningbouw gaan re-
aliseren. Dat gave pand willen we de komende vijf tot 
tien jaar beschikbaar stellen voor de culturele sector. 
Het wordt een broedplaats voor startups, podiumkun-
stenaars, makers, urban culture en urban sports.”

Mag ik me even voorstellen ...

Ik vind het belangrijk om te kijken naar hoe je zaken als klimaat, verduurzaming, kunt vertalen naar economische groei
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BewonersondernemIngen

“Bent u bekend met de bewonersondernemingen, de 
wijk- en buurtcentra?” vraag ik. De wethouder: “Jaze-
ker, ik kom er regelmatig. Eigenlijk was De Rietschoot 
de één van de weinige bewonersondernemingen waar 
ik tot nu toe niet binnen ben geweest. De bewoner-
sondernemingen zijn belangrijk om in contact te ko-
men met de wijk. We zijn bezig met zonnepanelen op 
geluidschermen. Daarover hebben we in De Rekere 
een voorlichtingsavond gehouden. Maar de bewoner-
sondernemingen zijn ook belangrijk als het gaat om 
kunst en cultuur in de wijken zoals toneelvoorstellin-
gen, koren, dansen enzovoort.”

dag en dauw

Kunst en cultuur is een van de beleidsgebieden van 
de wethouder. Hij vertelt: “Een mooi initiatief is ‘Dag 
en Dauw’ cultuur en kunst voor en door ouderen. De 

activiteiten worden door de ouderen  
georganiseerd. Bijvoorbeeld door sa-
men te luisteren naar lezingen en boe-
ken bespreken. Maar ook heel actief 
zoals met elkaar dansen. De gemeen-
te ondersteunt dit initiatief en wordt 

daarin gesteund door de bibliotheek en Artiance. Het 
is laagdrempelig, niet duur en vooral heel sfeervol. De 
activiteiten worden gehouden in de bibliotheken De 
Mare en Centrum, het huis van de wijk De Alken-
horst, De Vleugels, Rekerheem en Wijkcentrum De 
Oever (Oudorp). Voor een overzicht van activiteiten 
én locaties kun je terecht op dagendauwagenda.nl” 

Cultuur naar de wIjken

Ik leg de volgende vraag aan de wethouder voor: “Dag 
en Dauw is specifiek voor ouderen. Al heel wat jaar 
hoor ik dat de gemeente cultuur naar de wijken wil 
brengen. Dat is tot nu toe nog niet gerealiseerd. In Alk-
maar-Noord beschikken De Rietschoot en Mare No-
strum over prachtige toneelzalen. Wat moet er gebeuren 
om bijvoorbeeld voorstellingen echt naar de wijken te 
krijgen? Hoe kan de gemeente daar in ondersteunen?” 
Wethouder Braak: “Als bewonersondernemingen zo’n 
idee hebben dan vind ik dat we met mijn team moeten 
kijken hoe we dat met elkaar mogelijk kunnen maken. 
Het is niet de rol van de gemeente om het initiëren. De 
gemeente kan zo’n proces wel faciliteren: ondersteunen, 
mensen met elkaar in contact brengen.”

groen

Ik heb het gerucht gehoord dat De Rietschoot het 
groen direct gelegen rondom het ontmoetingscentrum 
zelf wil gaan onderhouden. Het geld dat de gemeente 
daarvoor uitgeeft zou dan naar De Rietschoot moeten 
gaan. Bent u daarvan op de hoogte en hoe staat u er 
tegenover? De wethouder: “Ik denk bij zo’n vraag aan 
het principe ‘The Right To Challenge’ Als bewoners 
denken dat ze dingen efficiënter kunnen regelen dan 
de overheid, geef hen dan die kans. Ik heb de vraag van 
De Rietschoot nog niet gezien. Als De Rietschoot daar 
echt serieus over nadenkt dan vind ik het heel interes-
sant om daar met elkaar over na te denken. Het zou 
leuk zijn om dat eens keer als proef uit te proberen. 
Zou je meteen kunnen kijken of je bijvoorbeeld ook 

voor minder tegels en meer groen zou kunnen zorgen.” 
(Redactie: Belangrijk voor de afvoer van regenwater).”

energIetransItIe

Het kan niemand ontgaan zijn, Nederland moet van 
het gas af. Die transitie zal lokaal geregisseerd moeten 
worden. Wat betekent dat voor Alkmaar? Christian: 
“We volgen de landelijke richtlijnen. In 2050 moet 
Alkmaar helemaal van het gas af. We gaan er in Alk-

maar actief mee aan het werk. Er is 
een warmte-visie vastgesteld. Dat is 
de leidraad hoe we hiermee aan de 
slag willen. We beginnen met vijf 
wijken waar veel woningcorpora-
tie-bezit is: Kooimeer, De Hoef (III 

en IV), Huiswaard 1 en 2, Ouderpolder-Zuid en Over-
die-Oost. In dit ingrijpende proces moet je goed met 
elkaar overleggen, bewoners, corporaties en gemeente,. 
We zullen veel de wijk in gaan en komen dan onge-
twijfeld terecht bij de bewonersondernemingen. 

Ook als je wijk nog niet aan de beurt is kun je zelf ook al 
iets doen. Het isoleren van je huis is altijd verstandig en 
handig om te doen. Daar gaat de gemeente bij helpen. 
We gaan avonden organiseren waarbij we aanbieden 
om zaken als isolatie gezamenlijk aan te pakken. Door 
samen op te trekken kan dat kosten drukken. De ge-
meente kan daar een rol in spelen door bijvoorbeeld de 
administratie te doen en de aanvragen te verzorgen. Dat 
werkt drempelverlagend. Het blijft nog even afwachten 
wat het rijk precies gaat doen met subsidieregelingen. 
Het is vooral van groot belang dat we, politiek en bur-
gerij, beseffen dat we het samen moeten doen.”

stIkstof en Pfas

Hoe zit het met de problemen rond stikstof en pfas. 
Zijn er in Alkmaar bouwplannen stilgelegd? Wethou-
der Braak: “Nee op dit moment lijkt het erop dat we 
er goed mee wegkomen. Er vallen op dit moment geen 
bouwplannen stil. Even afkloppen maar op dit mo-
ment ziet het er goed uit voor ons.”

afvalBeleId

Onlangs kreeg iedereen informatie in de brievenbus 
over het scheiden van afval. Kunt u daar wat meer over 
vertellen? “De Gemeente is gestart met een folder-
campagne. Daarnaast is rechtstreekse communicatie 

belangrijk. Ik  bezoek basisscholen om leerlingen ver-
trouwd te maken met het belang van afvalscheiding. 
Natuurlijk moet er ook landelijk beleid komen op het 
gebied van verpakkingsmateriaal. Te veel wordt nog 
gebruik gemaakt van plastics. 

Het scheiden van afval is vooral effectief als je het thuis 
doet. Als begin van het scheidingsproces Het is dan 
veel beter te verwerken. Bijkomend voordeel door het 
consequent thuis te doen is dat je zelf steeds meer zicht 
krijgt op wat restafval is en welk afval weer hergebruikt 
kan worden.

Uit metingen (2017) blijkt dat we per persoon jaarlijks 
180 kilo afval in de grijze bak bij het restafval weggooi-
en. Van die 180 kilo is 42 kilo echt restafval. Wat haal 
jij nog uit je afval door beter te scheiden?

PuBlIeke ruImte

Ik herinner mij alweer heel wat jaar geleden de dis-
cussie over of de huisartsenpraktijk Koedijk op het 
industriegebied De Hertog mocht blijven of niet. De 
Koedijkers waren met zijn allen voor. De politiek was 
een andere mening toegedaan en hield het lange tijd 
tegen. Hoe denk je over het betrekken van burgers bij Het kan niemand ontgaan zijn, Nederland moet van het gas af

Het scheiden van afval begint thuis

Mag ik me even voorstellen ...
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Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

06 510 557 67
072 509 46 94

www.femmybakker.nl
uitvaart@femmybakker.nl
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het inrichten van de publieke ruimte? Christian: “Het 
is een belangrijk punt voor de Gemeenteraad, maar 
ook voor mij. Hoe kunnen we de modernisering van 
de participatie vormgeven. Ik heb daar een visie-docu-
ment over geschreven. Kern daarvan is dat de wijk/de 
buurt bij het proces betrokken moet zijn vóórdat een 
vergunning wordt verstrekt. 

Stel een projectontwikkelaar wil aan de slag met de 
bouw van woningen. De projectontwikkelaar moet 
dan als eerste stap een participatieplan maken waarin 
hij aangeeft hoe hij de burger erbij betrekt. Na de par-
ticipatie moet hij aangeven wat hij wel - en wat niet 
heeft bereikt in de contacten met de burgers. Op basis 
daarvan kunnen raad en college de juiste beslissingen 
nemen. 

Het is natuurlijk niet zo dat alle wensen van de wijkbe-
woners één op één gevolgd kunnen worden. Het blijft 
te allen tijde een proces van compromissen sluiten en 
motiveren. We zijn deze leidraad nu aan het uitpro-
beren. Hoe werkt het in de praktijk. In de zomer eva-
lueren we dat. Aan de hand van de ervaringen wordt 
de leidraad waar nodig aangepast. Vanaf dat moment 
moeten alle plannen lopen volgens de in de visie ‘Mo-
dernisering participatie bij ruimtelijke initiatieven’ 
vastgelegde stappen. Er is een app beschikbaar waarop 
je direct wordt geïnformeerd en over ruimtelijke plan-
nen en waar aankondigen komen te staan van parti-
cipatiebijeenkomsten. De app is te downloaden voor 
Apple en Android. De wethouder houdt een slag om 
de arm: “Op dit moment zitten er nog enkele haken 

en ogen aan de werkwijze van par-
ticipatie omdat het niet altijd wet-
telijk kan worden afgedwongen. In 
2021 wordt de ‘Omgevingswet’ van 
kracht en dan zijn er meer aankno-
pingspunten die dit proces goed borgen.”

kanaal-zone

Er worden de komende jaren veel huizen bijgebouwd. 
Dat valt ook onder uw portefeuille. Kunt u daar wat 
meer van vertellen? “We hebben een programma ge-
maakt dat we de komende 20 jaar willen realiseren. 
Het gaat om de oude bedrijventerreinen zoals Oudorp, 
Overdie, Viaanse Molen en het Nuonterrein. Belang-
rijke vraag is hoe je zorgt voor voldoende diversiteit in 
je woningbouwprogramma. In principe gaat het om 
zo’n 12.000 woningen. Meer informatie over de plan-
nen vindt u op de website van de gemeente Alkmaar.

tot slot

Tussen de tekst vindt u QR-codes waarmee u via een 
tablet of smartphone rechtstreeks naar een website 
wordt geleid met meer informatie over het aangesne-
den onderwerp. Ik vond het een plezierig gesprek over 
belangrijke zaken voor ons allemaal.  Christian Braak  
een bevlogen bestuurder die in zijn portefeuille aan 
heel wat ingewikkelde vraagstukken het hoofd moet 
zien te bieden. Het voelt goed dat de Gemeenteraad, 
het college en daarmee ook Christian Braak inspraak 
en communicatie voor de burgers heel belangrijk vin-
den. 
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Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op
�ne-art papier

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.

Mag ik me even voorstellen ...

Het scheiden van afval is vooral effectief als je het thuis doet
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Meer dan alleen plekje voor de jeugd na schooltijd

exCursIe naar westerBork
Door Maria Nagelhout, jongerenwerker YFC

Het leek The Mall leuk en nuttig om de lezers van de Coedijcker Ban meer te vertellen over het werk van 
Jongerencentrum The Mall. Sinds 2006 is Youth For Christ (YFC), The Mall actief in De Rietschoot. In-
middels hebben wij veel jongeren zien komen en gaan. Ongeveer 70 jongeren in de week, dus maakt u de 
rekensom maar. The Mall doet meer dan alleen jongeren een plek bieden na schooltijd. Omdat we inte-
graal werken, is het belangrijk dat jongeren weten wat discriminatie en uitsluiting  met mensen doet. Deze 
week is het 75 jaar geleden, dat kamp Auschwitz werd bevrijd. Daar sluit dit artikel goed bij aan. 

The Mall organiseert alweer voor het vierde jaar een 
bezoek aan Kamp Westerbork voor de groepen 8 van 
De Zandloper en Erasmus. Zo ook op maandag 20 
mei vorig jaar. Wij zijn toen met 25 leerlingen van De 
Zandloper geweest. Helaas moest de Erasmus een an-
dere keuze maken en konden ze niet mee. 

verhalen over eIgen regIo

Onderdeel van het bezoek is, dat we worden rondge-
leid door een gids. Die vertelt verhalen over de weg-
gevoerde Joden uit onze regio. Hij vertelde deze keer 
het verhaal van een getrouwd stel dat uit Zaanstad/

Alkmaar kwam. Ook kregen de leerlingen een film 
te zien over een vrouw, die de oorlog heeft overleefd. 
Aan het eind sloot ze af met de zin: “Kijk eens naast 
je…al zijn we allemaal verschillend, haat elkaar niet! 
Alleen dan verandert de toekomst.” Na haar verhaal 
zijn we naar het museum gegaan en zijn de leerlin-
gen in groepjes verdeeld. Ze kregen een werkblad mee 
om in te vullen. De leerlingen waren zeer goed met 
deze opdracht bezig. Ze waren oprecht geïnteresseerd 
en serieus op zoek naar de juiste antwoorden. Hierna 
hadden we even pauze, voordat we het daadwerkelijke 
kamp gingen bezoeken. 

Indrukwekkende verhalen

Een aantal meiden ging zelfs terug naar binnen om het 
museum nog even te bekijken. Op Kamp Westerbork 
leidde de gids ons opnieuw rond. Het mooie was, dat 
hij verder ging met de verhalen die al verteld waren. 
Op elke nieuwe plek die we te zien kregen, werd een 
ander verhaal verteld, dat iets te maken had met de 
verhalen daarvoor. Mensen die bij elkaar in de trein 
hadden gezeten, die in dezelfde barak lagen, of hoe ie-
mand in het ziekenhuis behandeld werd. De verhalen 
werden steeds indrukwekkender.

BaBy

Op de terugweg vroegen we een aantal leerlingen om 
hun ervaringen te vertellen. Een jongen vertelde: “Door 
het monument met de 102.000 steentjes wordt het wel 
echt duidelijk hoeveel joden er vermoord zijn”. Een 

meisje zei: “Dat een baby’tje eerst beter wordt gemaakt 
om vervolgens gezond afgevoerd te worden naar Aus-
chwitz, is echt heel erg”. Op 12 mei vertrekken we weer 
richting Kamp Westerbork, nu met 58 leerlingen die van 
dichtbij gaan zien, wat voor verschrikkelijke dingen er in 
de oorlog zijn gebeurd en dat dit nooit meer mag gebeu-
ren. We zijn allemaal gelijk als mensen. Laten we elkaar 
ook zo gaan behandelen. 

Maak kans op fraaie prijzen
loterIj de rIetsChoot

De Hofstaete (zie arti-
kel “Seniorencom-
plex ‘De Hofstaete’” 

op pagina 42 ) 
maakt sinds 2017 
deel uit van Stich-

ting Ontmoetings-
centrum De Rietschoot. 
De activiteiten die in de 

Hofstaete worden georga-
niseerd vinden plaats in de gemeenschappelijke 

ruimte. De inrichting van de  gemeenschappelijke ruimte 
is dringend aan vernieuwing toe In het kader van het 40 
jarig jubileum organiseert De Rietschoot een loterij. 

De opbrengst van de loterij zal worden gebruikt voor 
het vernieuwen van de inrichting van de gemeenschap-
pelijke ruimte in De Hofstaete. De verkoop van de 
loten start in mei/juni. De trekking vindt plaats op 
vrijdagavond 25 september tijdens de feestavond in De 
Rietschoot. Binnenkort meer nieuws over de loterij en 
de prijzen die u kunt winnen.

Foutje in vuilnis-ophaalkalender
oPhalen oud PaPIer
Sinds jaar en dag wordt op iedere derde zaterdag van 
de maand oud papier opgehaald. De opbrengst daar-
van vormt een wezenlijk onderdeel van de begrotingen  
van Aurora en s.v. Koedijk. 

In tegenstelling tot wat op de huis-aan-huis verspreide 
vuilnis-ophaalkalender van de gemeente staat, wordt 
het oud papier en karton ook in de toekomst op ie-
dere derde zaterdag van de maand opgehaald. U heeft 
over het foutje in de ophaalkalender onlangs een brief 
ontvangen van de gemeente Alkmaar. Blijf uw oude 
papier op de derde zaterdag van de maand aanbie-
den, het is van groot belang voor Aurora én voor de 
s.v. Koedijk. Op bladzijde 2 van de Coedijcker Ban 
vindt u iedere maand de datum waarop het oud papier 
wordt opgehaald. 

De moeite waard

Markant in Koedijk

Aandachtig luisteren naar de verhalen over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog 

Kamp Westerbork.
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Paaseieren zoeken op Eerste Paasdag 12 april 2020
sPeeltuIn de jeugdhoek

Dit jaar opent Speeltuin “De Jeugdhoek” traditiegetrouw de poorten op 1e paasdag (zondag 12 april) om 
10.00 uur met het alom bekende paaseieren zoeken. Zoals elk jaar zijn de paashaas en zijn hulpjes aanwe-
zig om alle kinderen te helpen bij het vinden van een ei. 

De eerste eitjes worden om 10.30 uur gezocht en de 
laatste zullen rond 12.00 uur gevonden zijn. Van 10.00 
tot 11.30 kun je je inschrijven voor het zoeken. Zoals 
altijd wordt er in groepjes op leeftijd gezocht, zodat 
elk kind met wat lekkers naar huis gaat. De sport is 
natuurlijk om het “speciale verstopte” ei te vinden, 
lukt dat, dan verdien je een mooie chocoladepaashaas!! 
Tussen het eieren zoeken door, kunnen de kinderen 
lekker spelen en kleuren. Dit jaar op herhaling, van-
wege het grote succes, weer een extra ronde voor de 
ouders.  Omdat we merken dat veel ouders ook heel 
graag “mee” willen zoeken hebben we voor hen een 
speciale ronde. De vaders, moeders of opa’s en oma’s 
kunnen op zoek naar het speciaal verstopte ei en kun-
nen hiermee een partijtje voor 5 kindjes of een lid-
maatschap winnen!  

De toegang is gratis en het winkeltje is geopend voor 
een lekker kopje koffie of thee, een heerlijk koekje of 
andere lekkernijen. Bij mooi weer blijft de speeltuin 
geopend tot 17.00 uur voor heerlijk speelplezier. 

Ook als u (nog) geen lid bent van Speeltuin de Jeugd-
hoek, bent u uiteraard van harte welkom met uw kind- 
of kleinkinderen. Wilt u lid worden voor maar € 21,50 
per jaar (per gezin), neem dan even een kijkje op de 
website, laat een berichtje achter of kom gewoon langs 

in de speeltuin! Check ook onze facebookpagina en 
blijf zo op de hoogte van de evenementenkalender. 
Voor onze reguliere openingstijden kunt u een kijkje 
nemen op onze website speeltuindejeugdhoek.nl. We 
verwelkomen u en de kinderen graag in onze gezellige 
speeltuin aan de Schoolstraat 12 A te Koedijk. Alvast 
een vrolijk Pasen en tot dan! 

huIsartsenPraktIjk koedIjk 
Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 
2 te Koedijk is wegens scholing geslo-
ten van: woensdag 25 maart t/m vrij-
dag 27 maart de waarneming wordt in 
die dagen gedaan door Praktijk ‘t Rak, 
Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-5612598

ledenavond kvg
Op dinsdag 10 maart 2020 organiseert het Koedijker 
Vrouwen Gilde een ledenavond in de Rietschoot.  

Aanvang 20.00 uur. Remco en Linda Schipper, bloe-
misterij in Koedijk, verzorgen een workshop bloem-
schikken. Deze avond is alleen voor leden. Inlichtingen 
: Henriëtte Slager, tel: 072-5619426. Het KVG wordt 
ondersteund door de Stichting ’t Zuydoutaerlandt.

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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Wie smelt er niet van zo’n aarzelend lachje op zo’n klein koppie
oPvoeden Is van alle tIjden

Door Henriëtte Maas

In deze Coedijcker Ban start ik met een column over opvoeden, kinderen, ouders en grootouders. Ik ben 
Henriëtte Maas, pedagoog en moeder van drie volwassen kinderen, coach van (hoog)sensitieve kinderen 
en volwassenen, auteur en mandalatekendocent. Elke maand wil ik een onderwerp belichten met eventueel 
wat tips om zowel als ouder en als grootouder wat meer beslagen ten ijs te komen. 

Tegenwoordig zijn er veel grootouders met een opvoe-
dende rol. Daarnaast is er niets zo controversieel als op-
voeden. Je mag er iets van vinden, maar eigenlijk zitten 
niet veel mensen op jouw (ongevraagde) opvoedingsad-
vies te wachten. Zeker in deze tijd, omdat er al snel en 
soms zelfs agressief gereageerd wordt, als je mensen aan-
spreekt op iets, wat vervolgens als kritiek opgevat wordt. 

kwetsBaar

We zijn toch kwetsbaar als opvoeder. We vragen ons 
af of we het wel goed doen. Of we niet te streng zijn 
of juist te toegeeflijk. Voor alles is een opleiding nodig, 
maar het ouderschap is nog vaak iets van ‘trial and er-
ror’. Met een nieuwe hondenpup gaan we op puppy-
training. Een cursus over opvoeden is voor veel mensen 
toch net een drempel te hoog. Alsof je dan toegeeft, dat 
je het eigenlijk een kind  niet kunt opvoeden. Daarnaast 
vinden we dat we dat wel zelf zouden moeten kunnen. 

dIverse fasen

Het doel van elke opvoeding is universeel. “Kleine hul-
peloze baby’tjes willen helpen om verantwoordelijke, 
zelfstandige en onafhankelijke volwassenen te worden. 
Maar hoe doe je dat nu precies? Dat je voor zo’n kleine 
baby wilt zorgen, heeft de natuur  wel goed geregeld 
wie smelt er niet van zo’n aarzelend lachje op zo’n klein 
koppie. Het maakt, dat je het wilt knuffelen en hem of 
haar voor van alles wilt beschermen. Die overstelpen-
de liefde zie je eigenlijk altijd bij prille ouders met hun 
pasgeboren baby. En natuurlijk blijft die liefde tussen 
ouder en kind. Maar er komt al gauw van alles tussen. 
Beginnend met ontroostbare baby’s, huiluurtjes en on-
derbroken nachten. Gevolgd door de peuterpuberteit 
met wilskrachtige basisschoolkinderen die iets heel an-
ders willen dan jij. Vervolgens een recalcitrante puber, 
die jouw adviezen en goede raad vooral links laat liggen. 

maandelIjkse Column

Mijn intentie met deze maandelijkse column is te pro-
beren steeds weer naar die liefde terug te gaan. Hoe 
kun je als ouder toch steeds weer je kind als een (klein) 
mensje in wording zien en de problemen die je tegen-
komt in de opvoeding wat blijmoediger het hoofd te 
bieden?  Ik hoop dat mijn column hiertoe kan bijdra-
gen.

Opvoeden

Natuurlijk blijft de liefde tussen ouder en kind/
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De moeite waard
’’n CruIse met klasse
“ ’n Cruise Met Klasse” is een komedie geschreven 
door Fred Carmichael en vertaald door Chris Rudél. 
In drie bedrijven maken we het wel en wee mee van 
een aantal passagiers aan boord van een luxe cruise 
schip tijdens een reis rond de wereld. 

In het eerste bedrijf wordt er gefocust op de gezusters 
Simpkins; twee ongetrouwde, wat naïeve en antieke 
zussen die voor het eerst hun geboortedorp hebben 
verlaten, met alle gevolgen van dien…. 

Het tweede bedrijf richt zich op de familie Watson. 
Hij, een echtgenoot die eindelijk de tijd heeft gevon-
den om zijn drukke werkzaamheden even aan de kant 
te schuiven om deze cruise mee te maken. De reden 
hiervoor komen we al snel te weten… 

In het derde bedrijf tenslotte nemen we een kijkje bij 
Corinne en Hamilton Foote. Dit echtpaar heeft de 
cruise gewonnen en past niet echt binnen het elite-
groepje van passagiers. Het stuk bestaat niet uit drie 
losse eenakters. Alle personages treden in ieder bedrijf 
op en zorgen op die manier voor een prachtige calei-
doscoop van stemmingen en karakters; soms dolko-
misch, dan weer ontroerend, maar altijd levensecht en 
raak getekend.

Deze voorstelling is te zien op:
• Vrijdag 20 maart en Zaterdag 21 maart om 20 

uur in ontmoetingscentrum De Rietschoot 
Zaterdag na afloop van de voorstelling wordt er 
gezellige muziek gedraaid, wat uitnodigt tot na 
zitten.

• Kaarten á 10 euro verkrijgbaar in de voorverkoop 
bij De Rietschoot of Tini Smit 06 18131328 of aan 
de zaal een half uur aanvang van de voorstelling.

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  

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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Ondernemer van de maand
“Wees zuinig op je lijf, de enige plek waar je je hele leven in woont”

Bewegen met eten

Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Januari is inmiddels weer verstreken en door velen wordt deze maand zo na de decemberdagen weggezet 
als een lange saaie maand. Vaak zijn de goede voornemens zoals afvallen, stoppen met roken, starten met 
sporten, eind januari weer overboord gezet en dan zitten we weer in ons oude levenspatroon. 

Wat betreft leefstijlaanpassing (afvallen, aankomen of 
meer energie) en dan met een gericht doel, kunt u nu 
ook in Koedijk voor begeleiding kiezen door Marti-
ne Heitlager. Sinds november 2019 zit Martine op 
de Hertog in het lokale gezondheidscentrum, als een 
nieuwe jonge ondernemer. Op de eerste etage houdt 
zij praktijk in een helder fris wit kantoor. Martine is 
een gewichtsconsulent, die u met raad en daad bijstaat 
om een evenwichtig voedingspatroon met u af te stem-
men, zodat er op een verantwoorde manier het gewens-

te doel (lees leefstijl) wordt bereikt.Bewegen Met Eten, 
wat betekent dat? Moeten we dit letterlijk nemen of 
verdient het de uitleg van Martine? Als u denkt, waar 
ken ik die naam van, dan klopt dat… want Martine 
werkt al 7 jaar met veel plezier als sportinstructeur bij 
Tom van der Kolk, het sportinstituut bij de Oudieplas.

geBoren en getogen zaankanter

Martine is een geboren en getogen Zaankanter, maar 
woont alweer 15 jaar met veel plezier in Alkmaar. 

Vlakbij Koedijk, in de Daalmeer woont ze daar samen 
met partner Patrick en haar 2 zoons.

PraktIjkruImte

Mijn praktijk heb ik eerst aan huis gehad, vertelt Mar-
tine. Aan de keukentafel ontving ik mijn cliënten, maar 
ik werd daar vaak afgeleid door de dagelijkse dingen 
die in een huishouden gebeuren. Dat gaf onrust. Niet 
zozeer voor de cliënt, maar meer voor mijzelf. Ik ben 
op zoek gegaan naar een passende werkplek in de buurt 
en ben hier op de Hertog terecht gekomen. Met deze 
ruimte ben ik erg blij en ik heb inmiddels ook kennis 
gemaakt met al mijn buren in dit gezondheidscentrum.

sPortInstruCteur/voedIngsCoaCh

Bewegen Met Eten betekent, dat je iets zal gaan veran-
deren in je eetpatroon. De meeste mensen denken  di-
rect als je het leest aan bewegen om gewicht te vermin-
deren, maar in de eerste plaats moet je gaan “bewegen” 
met je eten, om een ander voedingspatroon te krijgen. 
Het wil niet zeggen, dat het fysieke bewegen geen rol 
meer speelt… zeker niet! Het blijft wel een combinatie 
van aanpassing van je voedingspatroon en bewegen. 
Door mijn werk als instructeur, wat ik nog 18 uur per 
week doe bij de sportschool, zijn deze twee aspecten 
goed te combineren en kan ik mijn cliënten met mijn 
kennis op beide vlakken goed adviseren en coachen. Er 
is een goede samenwerking en ik krijg ook de ruimte 
om mijn werk als gewichtsconsulent te doen. Het is 
zelfs zo, dat ik een cliënt een speciaal traject kan aan-
bieden als ze bij Tom van der Kolk komt sporten.

oPleIdIng

Voor mijn werk als gewichtsconsulent heb ik een 
MBO-opleiding bij het CIVAS-instituut gedaan. Ver-
der lees ik uiteraard veel vakliteratuur op dit gebied, volg 
themadagen en doe een vervolgopleiding  “Overgang en 
Voeding”. Met een tweetal vakcollega’s heb ik een over-
legstructuur om wetenswaardigheden uit te wisselen. 

gedrag en gewoonte

Een diëtist ben ik niet. Die vergissing wordt veel ge-
maakt. Diëtisten werken met cliënten die medische 
klachten hebben zoals diabetes, te hoog cholesterol 
of kanker. Bij mij krijg je coaching en advies op het 
gedrag- en gewoontepatroon rondom voeding. In het 
begin start een cliënt met een weekmenu. 

Uiteraard is dit niet een complete ommezwaai. Ik kijk 
vooral naar het huidige eetpatroon en probeer daar 
met kleine aanpassingen een gezond voedingspatroon 
van te maken. Er wordt ook rekening gehouden op 
welke dagen er gesport wordt, op welke dagen ben je 
laat thuis vanuit je werk et cetera. Zo is het voedings-
patroon niet alleen passend voor jou, maar ook even-
tueel voor je gezin. Tijdens het programma analyseren 
we samen de gewoontes rondom eten. Vervolgens ma-
ken we een plan, zodat je de nieuwe leefstijl niet moet 
volhouden, maar gaat behouden! Kortom, ik maak on-
derscheid tussen de cliënten, want ieder mens is anders 
en heeft een voedingspatroon nodig wat goed past en 
vooral vertrouwen geeft in het te volgen traject. 

vooroordelen

Door deze aanpak hoop ik laagdrempelig te zijn voor 
nieuwe cliënten. Ik zal nooit oordelen over een persoon 
of situatie, maar wil wel beoordelen en mij inleven zo-
dat we samen tot een traject komen, dat voor de cliënt 
vertrouwen geeft. Naast de persoonlijke afspraken, ben 
ik ook alle dagen van de week bereikbaar voor vragen via 
Whats-app of e-mail. Ook heb ik een Facebookpagina 
waar ik allerlei tips, weetjes en recepten plaats.

groenten en fruIt

Als ik de “eetdagboeken” van cliënten lees, die ze in-
vullen voordat ze bij mij starten, dan wordt mij steeds 
duidelijker, dat er nog maar weinig kennis is over ge-
zond voedzaam eten en wat dat voor je lichaam kan 
doen. Er wordt bijvoorbeeld echt te weinig groenten 
en fruit gegeten. Verder valt het mij op, dat drinken 
van alcohol een gewoonte is geworden. Ook de nor-
men rondom snoep, koek en chips zijn veranderd. In 
mijn jeugd kreeg je op zaterdagavond wat chips of zo. 
Dan was het een klein feestje. Nu lijkt het normaal, dat 
er elke dag chips of ander snoepgoed gegeten wordt.

cb_maart 2020_dietiste_589200129.jpg

Bewegen met eten in beeld gebracht. (Foto Femke Heitlager)
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Bij mij thuis zal er bijvoorbeeld nooit meer witte pasta 
of witte rijst gegeten worden tot soms grote ergernis van 
mijn jongens. Ik zorg ervoor dat er naast de groenten, 
altijd volkoren producten op tafel komen. Daar zitten 
veel vezels in en vezels zijn belangrijk voor de gezond-
heid. Ze dragen bij aan een goede spijsvertering, geven 
een verzadigd gevoel en verminderen het risico op hart- 
en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker.

BIologIsChe ProduCten

Ook krijg ik vaak de vraag of het gezonder is om bio-
logische producten te eten. Dat is zeker niet altijd het 
geval. Wanneer het financieel lukt, juich ik het toe en 
dan vooral het gebruik van streek- en seizoenproduc-
ten. Doordat biologische producten wel de tijd krijgen 
om te groeien, is de smaak beter en het is uiteraard 
ook nog eens beter voor ons milieu. Het nadeel blijft, 
dat deze producten in de regel duurder zijn. Het zou 
juist goedkoper moeten zijn, zodat het aantrekkelijker 
is om die producten te kopen in plaats van al die on-
gezonde producten, die voor zeer weinig geld te koop 
zijn. Daarom snap ik ook wel de keuzes die sommige 
mensen maken.

Ik ben aangesloten bij een beroepsvereniging en mijn 
coaching wordt door sommige verzekeraars vanuit de 
aanvullende verzekering vergoed. Dit jaar is er bij de 
verzekeraars helaas wel minder budget voor deze ver-
goedingen. Dat is jammer, want met dit werk kun je 
op een preventieve manier voorkomen dat medicatie 
voor diabetici, verhoogd cholesterol of hoge bloeddruk 
nodig zijn. Mijn motto is: “Wees zuinig op je lijf, het 
is de enige plek waar je je hele leven in woont”. Dus 
wees bewust van iedere hap en slok die je neemt. Stel 
daarbij de vraag voor jezelf… wordt mijn lijf hier blij 
van als ik dit neem?

Voor de toekomst heb ik nog wel plannen om lezingen 
en workshops te gaan geven over alles wat met voeding 
en gedrag te maken heeft. Bijvoorbeeld een visiebord 
maken met daarop je persoonlijke leefstijl doelstellin-
gen. Op 22 februari is de eerste workshop gepland en 
er zullen er dit jaar nog meer volgen. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met Martine via de e-mail: 
info@bewegenmeteten.nl of kijkt u op haar website 
bewegenmeteten.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

Ondernemer van de maand

k ben op zoek gegaan naar een passende werkplek in de buurt en ben hier op de Hertog terecht gekomen.
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agenda de rIetsChoot

01 maart Klaverjassen
01 maart Rommelmarkt
01 maart Koe Vangt Haas
03 maart Samen Eten
03 maart Lezing Stop met Roken
06 maart Kids Cinema Club
08 maart Cult’Uurtje
10 maart Samen Eten
14 maart Donateursconcert Aurora
15 maart Klaverjassen
17 maart Samen Eten
18 maart Toernooi Keezen
20 maart Kids Cinema Club
20 maart Komedie De Roos
21 maart Komedie De Roos
24 maart Samen Eten
28 maart G-Disco
29 maart Klaverjassen
31 maart Samen Eten

agenda de hofstaete

02 maart Zangkoor Laatbloeiers
03 maart Koersbal
04 maart Klaverjassen
06 maart Spel/Borrelmiddag
10 maart Koersbal
11 maart Klaverjassen
12 maart Bingo
15 maart Gouden Langspeelplaat
16 maart Zangkoor Laatbloeiers
17 maart Koersbal
18 maart Klaverjassen
20 maart Spel/Borrelavond
24 maart Koersbal
25 maart Klaverjassen
26 maart Bingo
28 maart Rommelmarkt

Buurtrommelmarkten

Bent u op zoek naar interessante, oude, mooie, gek-
ke, moderne, vintage, handige, altijd al willen heb-
ben, gebruikte, onvindbare, voordelige, goedkope 
en leuke spullen? Mis deze gezellige buurtrommel-
markten dan niet! In maart hebben wij zelfs twee 
rommelmarkten! Zondag 1 maart van 9.00 – 13.00 
uur in De Rietschoot. Zaterdag 28 maart van 10.00 
– 13.00 uur in De Hofstaete

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 kinder-
kleding maar zijn de kinderen alweer zoveel gegroeid 
het afgelopen jaar? Gaat u voor duurzaam en vindt 
u dat spullen weggooien verspilling is als ze best nog 
meekunnen? Reserveer een tafel via www.rietschoot.
nl/webshop-de-rietschoot. En voor de Rommelmarkt 
in De Hofstaete via: wspdehofstaete@gmail.com

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 1 maart speelt Koe Vangt Haas met 
We spelen dit keer met Het Publyk uit Utrecht. Een 
echte theatersportwedstrijd. Het belooft een verras-
sende middag te worden met volledig geïmproviseerd 
theater. Entree € 5,00 (incl. consumptie), kinderen 
tot 12 jaar € 2,50 (incl. consumptie). De voorstelling 
begint om 14.00 uur en is rond 16.00/16.30 uur afge-
lopen. De zaal is om 13:30 uur open voor de kaartver-
koop. Je hoeft niet te reserveren.

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 stadskidsalk-
maar.nl of rietschoot.nl. Entree: € 2,00.

Vrijdag 6 maart starten wij de film Wonderpark. De 
fantasievolle June ontdekt een pretpark genaamd 
Wonderland, dat verborgen zit in het bos. Het park 
beschikt over leuke glijbanen en pratende dieren. 
June ontdekt al snel dat het park uit haar eigen fan-
tasie is ontsproten en dat ze de enige hoop is, samen 
met de dieren, om deze magische plek te redden.
Vrijdag 20 maart kun je kijken naar Toystory 4. 
Woody heeft altijd vertrouwen gehad in zijn plek op 
deze wereld. Zijn grootste prioriteit is de zorg voor 
Andy en Bonnie. Wanneer Bonnie met tegenzin een 
nieuw stuk speelgoed, genaamd ‘Forky’, toevoegt aan 
haar kamer, ontdekt Woody tijdens een avontuurlij-
ke rondreis met oude én nieuwe vrienden, hoe groot 
de wereld van speelgoed werkelijk kan zijn.

koedIjks Cult’uurtje

Elke 2e zondag 
van de maand van 
oktober t/m april 
is er een Koedijks 
Cult’Uurtje waar-
bij de muzikanten 
zeer verschillend 
zijn: jazz, country, 
sing-a-songwriter, 
Iers, Duitse schla-
gers, etc. Zondag 8 maart begint het optreden om 
15:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Entree 
is € 3,00. 
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gouden langsPeelPlaat

Op zondag 15 maart presenteert Gouden Langspeel-
plaat een supergezellig muziekprogramma met een 
reuzegroot koor met mannen en vrouwen. Zangroep 
Encore zingt, onder leiding van dirigente Hester 
Diel, meerstemmige volksmuziek uit verschillende 
werelddelen. Ga met Encore mee op muzikale reis. 
Zij nemen u mee op reis, kriskras door allerlei landen. 
Hoor hoe ‘vuurvliegjes’ in klank worden omgezet; op 
Georgische en Japanse wijze. Hoe een mooie brede 
rivier door het landschap van Georgië stroomt. Maak 
kennis met een heerlijk Roma-lied uit Hongarije en 
een mooi verstild slaapliedje van de Spaans-Joodse 
cultuur. Eindig de reis met een Italiaans drinklied.  
Zondag 15 maart van 14.00 – 16.00 uur in De Hof-
staete. Gouden Dagen schenkt gratis koffie, gespon-
sord door AH de Mare. Entree is € 3,00.

toneelverenIgIng de roos

De Roos speelt op 20 en 21 maart de komedie ‘n 
Cruise met Klasse’. Maak in drie bedrijven het wel-
en-wee mee van een aantal passagiers aan boord van 
een luxe cruise schip tijdens een reis rond de wereld. 
(Zie bladzijde17)

g-dIsCo Pasen

Op zaterdag 28 maart vieren wij met alle discogangers 
Pasen. Kom als paashaas of in het geel naar de disco, 
neem je vriend of vriendin mee, dan maken wij er een 
heel gezellig feestje van. Kom lekker dansen en swin-
gen op je favoriete nummer. Vanaf 19.00 uur begint 
DJ Snow te draaien met allemaal grootste hits en kun-
nen jullie gezellig karaoke zingen. Om 23.00 uur stopt 
de muziek en gaan wij allen richting 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 rol-

stoeltoegankelijk en goed te bereiken met 
openbaar vervoer. Connexxion lijn 2, 3 en 4 
hebben hun eindbestemming op loopafstand 
achter De Rietschoot.

klaverjassen In rIetsChoot en hofstaete

Elke 1e en 3e zondag van de maand kunt u klaverjas-
sen in De Rietschoot en elke woensdagmiddag in De 
Hofstaete. 

Er wordt niet ‘met het mes op tafel’ gespeeld en gezel-
ligheid is troef. Zondag 1, 15 en 29 maart 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. 

keezen In de rIetsChoot

Kom Keezen in De Rietschoot. Keezen  is een 
Oud-Hollands bordspel voor minimaal 2 tot maxi-
maal 8 personen. Keezen kan worden omschreven 
als een combinatie van mens-erger-je-niet en pes-
ten. Woensdag 18 maart van 19.30 – 22.00 uur. Kos-
ten: € 2,50 p/p (opgeven als team van 2 personen). 
Aanmelden bij Benno van der Valk (06-553 855 94).

stoPPen met roken??
Is de drang naar stoppen met roken nog steeds 
hoog? Maar word je bijna moedeloos van al je stop-
pogingen? Wil ook jij stoppen met roken, maar heb 
je een steuntje nodig? Kom dan in maart naar De 
Rietschoot! Brigitte Rijmers geeft een interactieve 
lezing Stoppen met roken met EFT. Je krijgt zeer 
waardevolle tips en tools mee en ervaart de bijzon-
dere techniek EFT. Je investering: € 7,00 (incl. thee, 
koffie en wat lekkers). De lezing is ook van waarde 
als je al gestopt bent, maar het daar nog moeilijk 
mee hebt. Dinsdag 3, 10 en 31 maart van 19:30 tot 
rond 20:30 uur in 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 2 en 16 maart van 14.00 – 16.00 uur. 
Kosten: € 3,75 (incl. koffie of thee).

BIngo!
Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen 
vanaf slechts € 2,50. Om de week organiseert De 
Hofstaete een gezellige bingo. Kosten: 1 plankje € 
2,50, 2 plankjes € 4,00. Donderdagmiddag 12 en 26 
maart van 14.00 – 16.00 uur in De Hofstaete.
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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 3 maart 
• Lente-ui soep 
• Penne met chorizo en kip 
• Bavarois

menu 10 maart 
• Toastbroodje kipkerrie salade
• Broccolistamppot met gerookte kip
• Vruchtenyoghurt

menu 17 maart

• Stokbroodje kruidenboter,
• Krieltjes, worteltjes, Kippenpoot
• Vla met slagroom 

menu 24 maart

• Kerriesoep 
• Pasta Carbonara
• IJs 

menu 31 maart

• Mosterdsoep
• Pannenkoeken met suiker of stroop
• Fruitcocktail

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.

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. Vrijdagmiddag 6 maart van 14.00 – 16.30 uur 
en vrijdagavond 20 maart van 19.30 – 22.00 uur.

Uw Keurslager in 
Alkmaar-Noord

Enige Keurslager in Alkmaar Noord

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

• Wij zijn ruim 25 jaar gevestigd in Winkelcentrum 
Daalmeer in Alkmaar Noord naast de Jumbo

• Bij ons kunt u ook terecht met uw 
Keurslager-spaarpas

• Let op onze dagaanbiedingen
• Gratis parkeren voor de deur

• Eigen fabrikaat dagverse maaltijden
• Eigen worstmakerij

• Wij verkopen: Heyde Hoeve varkensvlees, 
rundvlees van Keten Duurzaam rundvlees, 

Boerderijkip bewust beter en Waddengoud lamsvlees

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Agenda
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Maalderij De Gouden EngelSV Koedijk
Alec en Nick, verdedigende middenvelders, stellen zich aan u voor

koedIjk 1koedIjk 1
Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Na de winterstop is Koedijk 1 gestart met een verdienstelijk gelijkspel tegen SVA, uitslag 1-1 en een nodige 
overwinning. Ilpendam werd met 4-2 geklopt en dat was een broodnodige overwinning na een reeks verloren 
wedstrijden. Het geeft allen die Koedijk een warm hart toedragen weer een goed gevoel en alles is nog moge-
lijk in deze pool. Deze maand een interview met Nick Stuart en Alec Hesp uit het 1e elftal van s.v. Koedijk.

Waar zijn jullie geboren en getogen?
Nick: ‘ik ben op 27-11-1997 geboren in Lemmer en dat 
leuke plaatsje ligt aan de rand van het IJsselmeer in Fries-
land. Niet dat ik mij er iets van herinneren kan hoor, 
want mijn ouders zijn al snel naar Almaar verhuisd.’ 
Alec: Mijn geboortedatum is 17-03-2003 en ik woon 
mijn hele leven al in Alkmaar.

Wat is jullie burgerlijke staat? 
Nick: Ik heb een vriendin, maar kalm aan hoor verder 
geen plannen, zegt hij lachend. Hoop dat ze dit niet leest. 

Alec: Ik heb een vriendin, maar ik ben druk bezig met 
mijn Havo-opleiding aan het Jan Arentz. Dit diploma 
moet ik dit jaar gaan halen. Wat ik daarna ga doen, 
weet ik echt nog niet.

Wat doen jullie als er niet wordt gevoetbald?
Nick: In de weekenden op stap met vrienden, festivalletje be-
zoeken en naar de sportschool dat soort dingen. Ik heb ook 
gewerkt als taxichauffeur. Ik geef nu skiles in SnowWorld in 
Spaarnwoude. Daarnaast doe ik, als vervolg op mijn CIOS 
opleiding, een studie sportkunde.

Alec: Het weekend ga ik vaak met vrienden op stap en 
ik heb een baan bij AH als vakkenvuller.

Waar zijn jullie goed in?
Nick: In het voetbal ben ik sterk aan de bal en ik ben 
een doorzetter. Verder houd ik wel van een geintje en 
ben vaak een gangmaker in gezelschap.
Alec: Als groot talent heb ik een goede pass in de be-
nen en daarbij een goed speloverzicht.

Hoe lang spelen jullie al voetbal?
Nick: al vanaf mij 6e-7e jaar zo’n beetje bij de F-jes.
Alec: Ik ben toen ook begonnen op die leeftijd. Ka-
boutervoetbal heette dat.

Bij welke clubs hebben jullie gespeeld?
Nick: Altijd bij Koedijk, maar in de D-tjes heb ik een 
jaar bij AZ gevoetbald.
Alec: Naast Koedijk heb ik bij LSVV in Langedijk ge-
speeld. Maar ik kende veel mensen hier bij Koedijk en 
vond en vind het hier veel leuker om te spelen.

Hebben jullie ook grote voorbeelden of idolen in het be-
taalde voetbal?   
Nick: Dat is voor mij Kaká, die onder andere bij Real 
Madrid heeft gespeeld. Inmiddels is hij gestopt, maar 
zijn dribbel en versnelling waren weergaloos. Ronaldin-
ho, die toen hij bij Barcelona speelde mijn bewondering 
had, omdat hij zo’n uniek persoon als voetballer was.
Alec: Toni Kroos. Hij speelt bij Real Madrid en heeft 
voetbalvisie en een uitstekend schot.

Op welke positie spelen jullie bij Koedijk?
Wij zijn beiden rechtsbenig, verdedigende middenvelders.

Wat past beter bij jullie: Aanvoerder of uitvoerder?
Nick: Tegenwoordig ben ik meer een uitvoerder en werk 
voor het team. Ik ben in andere teams wel aanvoerder 
geweest, maar dat laat ik nu aan anderen over. Er zijn 
genoeg teamgenoten, die deze rol willen hebben. 
Alec: In mijn vorig team, spelers onder de 19 jaar, was 
ik aanvoerder. Nu ben ik in het 1e meer de uitvoerder 
en kan het team op sleeptouw nemen.

Voor welke  trainer uit het betaalde voetbal hebben jullie 
bewondering?
Nick: Ik vind Jürgen Klopp van Liverpool een heel 

grote coach. Hij verandert een team in een winnend 
team, door een op een andere manier naar het spel en 
de spelsituatie te kijken.
Alec: Voor mij is dat Zinédine Zidane. Hij coacht bij Real 
Madrid en zet zijn voetballers tactisch goed neer. Daarbij is 
hij een prima oplosser van problemen, die zich voordoen.

Wat is jullie mooiste voetbalervaring?
Nick: Dat was toch wel de periode, dat ik bij AZ in 
de D-jeugd heb gevoetbald. Was voorzichtig gezegd er 
ziek van, toen ik niet door mocht gaan bij AZ. Ook de 
promotie naar de 3e klasse, een paar seizoenen geleden, 
heb ik ervaren als een groot succes. 
Alec: Mijn debuut vorig jaar in het eerste team van 
Koedijk is tot nu toe voor mij een mooie ervaring.

Wat heeft jullie voorkeur: spelen op gras of op kunstgras?
Nick: Spelen op een echt goede grasmat zal altijd mijn 
voorkeur hebben. Vaak zijn de kunstgrasvelden slecht 
en dan kun je maar beter op gewoon gras spelen.
Alec: Ik geef de voorkeur aan kunstgras. Het spelletje 
kan dan veel sneller zijn dan op een grasmat. Zelf heb 
ik nooit blessures opgelopen op een kunstgrasveld. Die 
reden speelt niet voor mij om dan op gras te spelen.

S.v. Koedijk in actie (oefenwedstrijd na de winterstop)
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VAR of geen VAR in het voetbal?
Nick: Voor mij geen VAR. Het werkt vertragend vind 
ik. De scheidsrechters worden onzeker. Zelf nemen ze 
minder beslissingen en laten het teveel aan de VAR over. 
Alec: Met de VAR heb ik geen problemen. Als de re-
gels nog wat scherper gesteld worden, is het helemaal 
goed. Buitenspel op een paar millimeter vind ik een 
onnodige beslissing. Aan de andere kant is het spel wel 
eerlijker geworden.

Wie wordt er kampioen in de 3e klasse dit seizoen?
Nick: Dat weet ik niet. We moeten op dit moment 
vooral naar onszelf kijken en resultaat laten zien.
Alec: Alles kan nog. Ik blijf positief en hoop dat Koe-
dijk kampioen wordt.

Waar ergeren jullie het meest aan op de velden?
Nick: Scheidsrechters! Het niveau van de arbiters in de 
3e klasse is laag, maar ik probeer het altijd te relativeren 
en los te laten. 
Alec: Ik kan me doodergeren als een scheids blind 
afgaat op zijn grensrechters bij bijvoorbeeld een bui-
tenspelsituatie, terwijl de scheids er zelf bovenop staat 
en zelf een juiste beslissing kan nemen. Dat vind ik 
behoorlijk ergerlijk!

Waar worden jullie helemaal blij van?
Nick: Van een lekker zomerzonnetje en natuurlijk van 
een goed potje voetbal met veel goede passes en kort 
spel. Aan lange ballen heb ik een hekel.
Alec: Als ik betrokken ben bij een mooie assist, waaruit 
dus een doelpunt volgt.

Aan wie zouden jullie een compliment willen geven?
Nick: Riet is onze topper. Ze staat altijd voor ons klaar 
en kan ons bijvoorbeeld  verwennen met een bittergar-
nituurtje na een wedstrijd. Klasse!
Alec: Ik zou aan Tom Hofkamp een compliment wil-
len geven. Vorig seizoen heeft hij mij veel geholpen als 
een soort coach in het veld. Bedankt daarvoor.

www.wcmn.nl

Als administratie medewerker ben je verantwoordelijk voor het verwerken van de dagelijkse administratie (inkoop, verkoop, bank-
mutaties). Je bereidt betalingen voor met internetbankieren. Mare Nostrum is met een inhaalslag bezig op het gebied van digitalise-
ring van de administratie. Van jou wordt verwacht dat je proactief kunt meedenken in dit veranderingsproces. Als administratief 
medewerker ben je eveneens medeverantwoordelijk voor het inplannen van de zaalverhuur.
Functie-eisen: Diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA); 1-2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;  een gedegen kennis 
van de softwarepakketten Exact en Excel  (opleiding is een pre).  Belangrijke eigenschappen: Je bent secuur en nauwkeurig; je hebt een  
analytisch inzicht; je kunt prioriteiten stellen, probleemoplossend werken is als een tweede natuur.

Mare Nostrum biedt je een plezierige  en dynamische werkomgeving met leuke collega’s, salariëring geschiedt volgends de Arbeidsvoorwaarden Regeling Mare Nostrum.

Bewonersonderneming

Bewonersonderneming

����������Mare Nostrum is een sfeervol multifunc-
tioneel wijkcentrum voor bewoners in de 
wijk De Mare in  Alkmaar Noord. Mare 
Nostrum biedt ruimte voor activiteiten 
zoals vergaderen, bedrijfsfeesten, 
jubilea, bruiloften, verjaardagen.

Bewonersonderneming Mare Nostrum zoekt per direct een 

Administratief medewerker (M/V)
(32 uur per week)

Wil je meer weten over de functie neem dan 
contact op met de bedrijfsleider van 
bewonersonderneming Mare Nostrum, 
Kasper Grandiek. E: bedrijfsleider@wcmn.nl 
M: 06 22 544 444 

Stuur je sollicitatie  voor 15 maart 2020 
naar bedrijfsleider@wcmn.nl of schrijf een 
brief naar Wijkcentrum Mare Nostrum, 
Arubastraat 2, 1825 PV, Alkmaar

SV Koedijk
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Veiligheid lopers én publiek heeft prioriteit 
verkeersmaatregelen dIjklooP
Op zondag 5 april zijn de straten in Koedijk gevuld 
met sportievelingen en toeschouwers die deelnemen 
en komen kijken naar de 5e Dijkloop. De verschillen-
de afstanden voeren de deelnemers door de straten van 
Koedijk, over de Kanaaldijk en door het natuurgebied 
Geestmerambacht. Om het verkeer in goede banen te 
leiden en om de veiligheid van het evenement te waar-
borgen zet de organisatie verkeersregelaars in. 

In samenwerking met de gemeente Alkmaar, recreatie-
schap Geestmerambacht, Connexxion en de politie 
Kennemerland wordt er door de organisatie alles 
aan gedaan om de eventuele verkeershinder voor 
bewoners, verenigingen  en ondernemers langs 
het parcours zo veel mogelijk te beperken. Hin-
der uitsluiten kan echter niet bij een evenement 
van deze omvang op de openbare weg. Daarom ho-
pen wij op uw medewerking en begrip op zondag 5 
april a.s. tussen 10.30 en 14.30 uur en stellen 
wij u hierbij graag op de hoogte van de 
volgende maatregelen:
• Het gebied rondom De Riet-

schoot is de hele dag start/
finish- en verzamelterrein. De 
opbouwwerkzaamheden bij 
De Rietschoot aan de Sas-
kerstraat starten om 07:00 
uur. Het is dan niet mogelijk 
de De Rietschoot met andere 
voertuigen dan bedoeld voor 
de organisatie te betreden, tenzij 
hiervoor een vergunning is aange-
vraagd bij de gemeente Alkmaar 
Om ca. 14.30 uur zal het gebied 
rondom De Rietschoot en de 
overige wegen 

• De Landman, vanaf de 
Saskerstraat tot de Kanaaldijk 
van 10:45 – 14:30 uur afgeslo-
ten;

• Kanaaldijk, vanaf Laan van 
Brussel tot aan het Vlasgat van 
10:45 uur -14:30 uur afgesloten;

• Saskerstraat, vanaf Kerkelaan tot aan De Land-
man van 10:45 – 14:30 uur afgesloten;

• Achtergraft, vanaf De Landman tot aan de Nau-
ertogt van 10:45 – 14:30 uur afgesloten;

• Nauertogt, vanaf De Kanaaldijk tot aan de N245 
van 11:45 – 14:30 uur afgesloten;

• Doorgaand verkeer is ter plaatse niet mogelijk. 
Bestemmingsverkeer wordt op aanwijzing van de 
verkeersregelaars doorgeleid.

Het niet opvolgen van aanwijzingen van 
verkeersregelaars kan een flinke boete 
opleveren. 

Zo riskeert een automobilist een boe-
te van 340 euro voor het negeren van 
een stopteken/aanwijzing en een voet-

ganger of fietser 70 euro. Ook het 
aanrijden van een verkeersrege-

laar staat hoog op de lijst. Het 
Openbaar Ministerie/de 
rechter beslist dan wat er ge-
beurt. Voorkom dit en volg 
altijd de aanwijzingen van 
verkeersregelaars op. Ze 
staan er om je te helpen! 
Aanwijzingen gaan bo-
ven verkeerstekens en 
verkeersregels. 

Mocht u vragen hebben 
aarzel niet contact op te 

nemen met de organisa-
tie. Namens de lopers heel 

hartelijk dank voor uw mede-
werking en begrip en wij hopen op 
wederom een geslaagde 5e Dijkloop 
voor deelnemers, toeschouwers en 
omwonenden. 

De Rietschoot
Koedijk

5E EDITIE

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

e
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Zogenaamd onkruid kan heel decoratief zijn
over marIadIstel en toorts 
Door Marieke Kraakman

Hiep, hiep, het is bijna lente. Deze winter kwakkelde 
zich grijs en nat door het begin van het jaar heen – 
een winter die geen winter is. In januari hoorde ik al 
een merel zingen. Nu zou het kunnen dat  de vogel in 
kwestie vreselijk in de war was, want waarom zouden 
alleen mensen daar soms last van hebben? Maar een 
vreemd gehoor blijft het, op een donkere wintermid-
dag. 

Een beetje jammer is wel dat het onkruid gedijde bij 
de relatief hoge temperatuur, waardoor ik al snel moest 
schoffelen om het opkomende groen niet te laten ver-
dwijnen onder het eveneens enthousiast groeiende 
gras, rode klavertje en ander ongewenst groen. Nog 
even voor de duidelijkheid, alles wat we niet in onze 
tuin willen noemen we gemakshalve onkruid. Maar 
wist je dat sommige zogenaamde onkruiden heel de-
coratief kunnen zijn? De kruidjes knikkend nagelkruid 
en robertskruid vullen als kleine plantjes prachtig de 
gaatjes in de border op. Mariadistel en toorts pakken 
echt uit. Ze fleuren een wat saai hoekje van de tuin 
helemaal op.

Aan de Mariadistel prikt alles. De Middeleeuwse ab-
dis Hildegard von Bingen gebruikte het zaad van deze 
plant al om er geneeskrachtige preparaten van te ma-
ken. Volgens de kruidengeneeskunde ontgift het zaad 
het lichaam, en vooral de lever, van drank, drugs en 
andere belastende stoffen. Zelfs transvetten zouden 
door dit middel afgevoerd worden en ook de galwegen 
worden gereinigd. Het zaad oogsten is echter geen si-
necure, zelfs met dikke tuinhandschoenen aan blijven 
de stekels je lelijk prikken. Mariadistel preparaten zijn 
gelukkig ook gewoon te koop bij de drogist.

Toorts (Verbascum) is juist een zeer aaibare plant. Zijn 
lichtbehaarde, viltige bladeren werden vroeger weleens 
als inlegzool gebruikt. Ook doopte men een uitge-
bloeide toorts in kaarsvet en gebruikte deze als ….. , 
ja precies. De bloemen van de toorts gebruiken we in 
de kruidengeneeskunde om een olie of tinctuur van te 

maken. Toorts voert slijm en vocht af bij verkoudhe-
den en ontstekingen van de holtes. Je maakt deze olie 
op de volgende manier: oogst de bloemen van de stal-
kaars (Verbascum densiflorum) en laat deze drie weken 
lang in een biologische zonnebloemolie  staan. De pot 
afdekken met een doekje en iedere dag even roeren. 
Zet de pot wel op een vensterbank of in een kas, deze 
olie wenst namelijk veel zonnewarmte te ontvangen. 
Na het ‘macereren’, want zo heet dat, zeef je de bloe-
men uit de olie. Etiketje erop met datum en naam en 
voilà, je hebt je eigen kruidenolie getrokken. Smeer de 
olie op je gezicht bij een bijholte- of voorhoofdshol-
teontsteking. Of gebruik hem om je rode, droge en 
jeukerige huid mee in te smeren. De olie vermindert 
jeuk en is vocht inbrengend. 

Geniet van de eerste planten in de tuin. En haal de 
(on)kruiden niet te snel weg. 

BuItenhof
 Tekst en foto Mart van den Berg

Over smaak valt niet te twisten, maar het huis Bui-
tenhof bij het bruggetje aan het Daalmeerpad is voor 
mij toch wel het mooiste huis in Koedijk. Van de His-
torische Vereniging Koedijk kreeg ik wat informatie 
over het gebouw. In 1713 werd het huis gebouwd als 
pastorie voor de Hervormde Kerk. In eerste instantie 
had het slechts een verdieping en daar is in 1882 een 
etage opgebouwd. En zo staat het er nog steeds. Een 
mooi strak pand. Sober en goed onderhouden. Wat 
me daarbij opvalt zijn de eenvoudige muurankers. Ge-
woon verticale stukken ijzer, die de muur en de balken 
van de verdieping bij elkaar houden. Wat ook speciaal 
is, is dat het huis zich als het ware van de voorbijganger 
afkeert. Geen grote ramen aan de voorkant. Wilde de 
dominee zijn privacy bewaren, of was het vanwege de 
koude noorden winden dat de voorgevel een gesloten 
indruk maakt? Wie zal het zeggen? En die kerk? Ja, die 
is in 1947 jammer genoeg al gesloopt. Het letterlijke 
begin van de “ontkerking”.

De oplettende lezer van de Coedijcker Ban (en dat zijn 
er veel!) heeft natuurlijk gezien dat ons lijfblad altijd 
gesponsord wordt door “Buitenhof Fysiotherapie”. Ik 
mailde naar Bernard Proot om er achter te komen wat 
het verband is tussen het huis en de fysiopraktijk en 
kreeg het volgende antwoord: “Er bestaat geen enkel 
verband tussen onze bedrijfsnaam en het genoemde 
huis. Dit is louter toeval.”

De bedrijfsnaam Buitenhof Fysiotherapie bestaat al 
vele jaren. In 2008 nam Ab Valkenburg de daarvoor 
ook al jaren bestaande fysiotherapie praktijk van Jetske 
Graatsma in Koedijk over. Ab heeft de praktijk toen 
Buitenhof Fysiotherapie genoemd omdat zijn andere 
praktijk in Santpoort-Noord ook al lang zo heette. 
Vandaar louter toeval. Een helder antwoord op mijn 
vraag en weer een weetje over de Fysio in Koedijk. 

In de ban van de kruidenJe moet het maar zien

“Over smaak valt niet te twisten, voor mij is Buitenhof het mooiste huis in Koedijk.”
Zelfs met tuinhandschoenen aan prikken de stekels je lelijk
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Scheermesjes-slijper en een voorzittershamer

nIeuwe aanwInsten In het museum
Door Jacob de Maijer

Het museum in Koedijk krijgt bij tijd en wijle bijzondere voorwerpen. Soms worden ze geschonken en 
soms krijgt het museum de voorwerpen in bruikleen. De inventarisatiecommissie van de Historische Ver-
eniging Koedijk beoordeelt de nieuwe voorwerpen op geschiktheid voor het museum. Zoals u regelmatig 
in deze rubriek heeft kunnen lezen is het niet altijd duidelijk waar iets voor gediend heeft. Vaak levert 
speurwerk op internet iets op en soms wordt de oplossing aangereikt door een van de lezers van de Coe-
dijcker Ban. Deze keer twee voorwerpen waar geen vragen over zijn. Ze zijn wel interessant genopeg om 
ze aan u te laten zien. 

sCheermesjes-slIjPaPParaat

Winnie van Oosten was op een vrijdagochtend bij ons op 
bezoek in het museum. Ze had een vraag voor een van de 
bestuursleden. Ze was er toevallig bij toen er een nieuwe 
schenking door ons, de inventarisatiecommissie, werd be-
wonderd en besproken. Winnie vertelde dat ze zelf ook 
nog wel wat had. Het was van haar vader geweest. Even 
later was ze terug met, vind ik, een bijzonder apparaatje.

Het is een klein metalen doosje dat opengevouwen kan 
worden. Door het doosje loopt een koordje. Als je aan 
het koordje trekt, draaien er twee pennetjes, die excen-
trisch zijn geplaatst. Als het koordje aan het eind is, trek 

je aan de andere kant, waarop de draaibeweging omge-
keerd plaatsvindt. Over de pennetjes kun je een scheer-
mesje plaatsen. Als je aan het koordje trekt, wordt het 
scheermesje over de in het doosje gemonteerde slijpsteen-
tjes bewogen.  Het is niet heel uniek, maar voor mij toch 
een klein wondertje, dat ik in mijn leven niet eerder heb 
gezien. Of het in zijn tijd een effectief middel was om 
versleten scheermesjes te recyclen, heb ik mijn twijfels.

voorzIttershamer
Gelijk met het Delfts-blauwe bord van de vorige 
maand kregen we ook de voorzittershamer van de bur-
gemeester van Koedijk. 

Deze hamer is van ebbenhout. Ebbenhout is een zware 
houtsoort met een hoge dichtheid. Het zinkt in wa-
ter. De beide koppen van de voorzittershamer zijn van 
ivoor.  Een materiaal die in de geciviliseerde wereld 
niet meer verhandeld mag worden. Aan de ene zijkant 
van de hamerkop staat het wapen van Koedijk, de 
zandloper, gesneden. Aan de andere zijde het jaartal 
1930. Dat was het jaar, dat het nieuwe gemeentehuis, 
Kanaaldijk 211, werd geopend. Je kunt er vrijwel van 
op aan, dat dit tijdens de opening een van de cadeau-
tjes was voor de burgemeester, Pieter Kikkert.

We hebben de hamer in de vitrine gelegd, waar ook 
de onlangs gekregen ambtsketen van de burgemeester 
van Koedijk ligt.

Deze hamer is door de volgende  burgemeesters ge-
bruikt: Pieter Kikkert, Willem Ninaber, Johannes Pes-
man, Cees Schellinger en tenslotte Hans Landman. 
Dit tot de annexatie in 1972. Deze voorzittershamer 
en het Delfts-blauwe bord uit Herkingen uit de vorige 
Coedijcker Ban, komen uit de kamer van de burge-
meester in het Raadhuis. 

alv hIstorIsChe verenIgIng koedIjk

Het bestuur van de Historische 
Vereniging Koedijk nodigt 
alle leden uit voor de  Alge-
mene Ledenvergadering op 
maandag 9 maart 2020. 

De vergadering zal worden 
gehouden in de Molenschuur, 
Kanaaldijk 236 te Koedijk. Ontvangst: 
19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur U kunt de vergader-
stukken binnenkort tegemoet zien en ook op onze 
website historisch-koedijk.nl

Historische Vereniging

Scheermesjes-slijper, foto Klaas Bos

Aan de ene kant het jaartal waarin de hamer in gebruik werd genomen, aan de andere kant het wapen van Koedijk.

De vergadering wordt gehouden in de Molenschuur bij molen
De Gouden Engel
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Het Oude Testament is net als het Nieuwe Testament actueel 
nadenken over de BetekenIs van de BIjBel(2)
Door Hans Faddegon

Sinds de Tweede Wereldoorlog ontdekken steeds meer mensen, dat de originele Bijbel uit de Joodse histo-
rische bron komt. In het vorige artikel van de CB werden enkele Joodse schrijvers genoemd die daarover 
gepubliceerd hebben. De bedoeling was om de Westerse cultuur weer bewust te maken van de originele 
Bijbelbetekenis, zodat de onderdrukking van de Joodse bewoners kan verdwijnen. 

staatsrelIgIe

De Bijbel beschrijft het beeld van de levensstructuur 
van de mens op aarde, zoals die vanuit de Hemel geleid 
wordt. In de Westerse cultuur worden de Bijbelverha-

len, sinds de opkomst van het Christendom als Ro-
meinse staatsreligie, opgevat als historische verhalen. 
Daardoor kon het Christendom zich zoveel mogelijk 
onderscheiden van het originele Joodse Christendom. 

BetekenIssen van namen

Het gevolg is een eeuwenlange onderdrukking van de 
Joodse cultuur. Alle woorden en namen in de Bijbel 
hebben gedetailleerde betekenissen, die bijdragen aan 
het begrip van ons innerlijk en dat de Bijbel volkomen 
actueel is. Het alfabet van de Hebreeuwse taal biedt 
bijvoorbeeld in elke letter een beeld van onze levens-
loop.

joodse overleverIng

De Joodse overlevering vertelt dat de oorspronkelijke 
mensheid in de Hemel een eenheid is die volmaakt 
communiceert. Dat wijst erop dat de mensheid op 
aarde ook een verborgen innerlijk beeld bezit van de 
Hemelse eenheid en dat de mensheid op aarde en in 
de hemel een bijzonder beeld van ons tonen als indi-
viduele mens. Daarom toont de Bijbel niet alleen be-
paalde historische aspecten als symbolisch beeld van 
de eenheid van de mensheid, maar ook de innerlijke 
aspecten van ons als individuele mens met geestelijke 
denkvermogen. Daardoor is de Bijbel een combinatie 
van historie en actualiteit. 

symBolIek

Het woord symbolisch wijst hierbij op de verborgen 
verbinding tussen hemel en aarde. De tijdelijke le-
vensreis op aarde is een leerweg over het begrip van 
de tegenstrijdigheid van het Goede en het Kwade. Het 
woord Goed betekent dat het aardse leven een doel 
heeft. Het woord Kwade betekent de veelheid en de 
beperkte communicatie, zodat er van alles niet goed 
gaat. Daarom spreekt de Overlevering ook over zeven-
tig aardse talen tegenover één Hemelse taal. Het getal 
zeventig vormt zo een symbool van de actuele tegen-
strijdige aardse veelheid tegenover de hemelse eenheid. 
Daarom maken  wij een aardse levensreis, zodat wij 
allerlei leerervaringen kunnen opdoen die in de vol-
maakte Hemel niet plaatsvinden.

nIeuwe testament

In het artikel van januari werd iets verteld over de 
structuur van het Nieuwe Testament. Het woord Tes-
tament betekent volgens Van Dale “verbond tussen 
God of Christus en de mensheid”. Het Nieuwe Tes-
tament is opvallend bewaard gebleven in de klassieke 
Griekse taal. Dat is begrijpelijk, omdat het Hebreeuw-
se woord voor Grieks de terugkeer naar het Hemelse 

Thuis betekent. In dit artikel zullen we nu iets bespre-
ken over het zogenoemde Oude Testament.

oude testament

Het woord Oude klopt niet, want het Oude Testament 
is actueel en vormt de bron van het Nieuwe Testament. 
Het woord Oude is een gevolg van de Christelijke af-
wijking van het originele Joodse Christendom. Het 
Oude Testament is net als het Nieuwe Testament ac-
tueel en vormt samen een eenheid van vier delen. Het 
Oude Testament bestaat uit drie delen. Het getal drie 
is het symbool van de innerlijke aanvaarding van de 
betekenis van het leven. Het getal vier is het symbool 
van de actuele beleving van de levensreis terug naar het 
Hemelse Thuis, zoals Jezus dat begeleid.

tora

Het eerste deel van het Oude Testament heet de Tora. 
Tora betekent “teken van leven”, wat wijst op het doel. 
Het tweede deel van het Oude Testament heet de Ne-
wieíem. Dit woord betekent “profeten”, wat wijst op 
de verbinding tussen de hemel en het aardse leven. 
Het derde deel van het Oude Testament heet de Ke-
toewiem. Dit woord betekent “geschreven”, de door 
God vastgelegde en medegedeelde betekenis over het 
leven, wat tot keuze kan leiden.

vIjf kleIne delen

Het getal vijf is het symbool van het inzicht, de le-
vensvrucht, het symbolische innerlijke kind tegenover 
God als Vader en Moeder. Deze vijf delen heten in de 
Christelijke Bijbeluitgave: Genesis, Exodus,  Leviticus, 
Numeri en Deuteronomium. Deze delen betekenen 
achtereenvolgens Schepping/ Wording, Uittocht, Be-
palingen voor de priesters, Getallen en Herhaling voor 
een tweede keer. Dit zijn uiterlijke namen, die laten 
zien dat de Bijbel in het Christendom alleen historisch 
wordt opgevat. In de originele Bijbelse taal heten deze 
vijf delen: Bereesjiet, Sjemot, Wajikra, Bamidbar en 
Dewariem. Deze vijf namen bezitten een betekenis die 
gebaseerd is op de symboliek van de Hebreeuwse Bij-
beltaal, die de aandacht vestigt op ons innerlijk.

dualIteIt van het leven

Bereesjiet wordt vaak vertaald als: “In den Beginne”, 
maar het betekent veel meer. De letters van Bereesjiet 
wijzen op de dualiteit van het leven, die bepaald wordt 
door God als Hoofd, om ons te leiden naar het teken 
van het leven, het Hemelse levensdoel. De namen van 
de personen in Bereesjiet vormen allemaal beelden van 

Cultuur

Profeet Jona (in de walvis), deel twee  van het Oude  Testament gaat over profeten
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ons innerlijk, net als in alle andere Bijbelverhalen.

menselIjk Bestaan

Tegenover Bereesjiet, als Hemelse eenheid van de 
scheppingsstructuur en ons leven, staan de vier volgen-
de kleine delen. Deze beschrijven het beleven van het 
menselijke bestaan. De eerste naam van deze vier de-
len is Sjemot. Dit woord betekent behalve Naam ook 
Bestemming. Hierin wordt de innerlijke weg naar het 
definitieve levensdoel beschreven. Dit innerlijke aspect 
heet Mozes, Mosheh. 

mozes

De naam Mosheh betekent het menselijk innerlijke 
op aarde, wat zich door God kan laten leiden tot het 
definitieve inzicht. Het speelt zich af in het Bijbelse 
symbolische Egypte, Mitsraïm. De naam Mitsraïm be-
tekent “basisleven op aarde in de dualiteit”.De tweede 
naam heet Wajikra, hetgeen betekent dat wij geestelijk 
bewust kunnen worden, dat God ons oproept en dat 
het leven door God geleid wordt. Dat is ons symboli-
sche innerlijke priesterschap.

woestIjn

De derde naam heet Bamidbar. Dit woord betekent 
dat wij in een symbolische woestijn kunnen leven. 
Het Bijbelse begrip woestijn betekent het innerlijke 
gesprek, wat leidt tot het levensdoel.

De vierde naam heet Dewariem, met als betekenis het 
actueel beleven van het aardse leven onder de invloed 
van de beschrijvingen uit de voorafgaande delen van 
de Tora.

lIteratuur

Zo kan het duidelijk worden dat de Bijbelse personen 
meer betekenen dan historie, omdat zij de betekenis 
van onze innerlijke aspecten presenteren in de symbo-
lische verhalen. 

Het is hier nu niet mogelijk op veel details in te gaan, 
omdat het veel ruimte vraagt, maar zoals in het vorige 
artikel in de CB is vermeld, is er veel literatuur over 
beschikbaar. Een goede introductie is bijvoorbeeld te 
vinden in het boek van professor Friedrich Weinreb, 
met de titel De Bijbel als Schepping. Uitgeverij Skan-
dalon, www.skandalon.nl, ISBN 978-90-76564-30-2. 

Veel literatuur over de Overlevering, de symboliek van 
de Bijbel is ook te verkrijgen bij www.hebreeuwseaca-
demie.nl en www.quintessentia.org 

Ook internationaal is de bewustwording van de sym-
boliek van de Bijbel actueel. In de Duitstalige gebieden 
functioneert bijvoorbeeld ook www.weinreb-tonar-
chiv.de, weinreb-stiftung.org en miunske.org  (Dieter 
Miunske geeft internationaal lezingen over de Joodse 
Overlevering en Friedrich Weinreb). Ook diverse Ne-
derlandse lezingen en publicaties worden door wimde-
bruinauteur.nl uitgegeven en het boek De Symboliek 
van het Kerstverhaal, is bijjongboek.nl beschikbaar.

In het volgende artikel, deel 3 wordt de Bijbelbetekenis 
verder besproken.

Cultuur

Professor Friedrich Weinreb
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Ideale woonvorm voor ouderen met zorgindicatie

senIorenComPlex ‘de hofstaete’
Door Piet Verweel, foto Hans Petit

Sinds  1997 staat het “seniorencomplex De Hofstaete” aan de noordkant van  Daalmeer in Alkmaar, dicht-
bij Koedijk. Reeds jaren hiervoor is het plan hiervan ontworpen door een samenwerkingsverband van 
Zorgcentrum Rekerheem met als directeur Herman Wamelink, woningcorporatie Goed Wonen uit St. 
Pancras en de provincie Noord-Holland. 

revolutIonaIr

Het was voor die tijd een revolutionair idee: een complex 
voor zorgvragende ouderen ontwikkelen die daarin zelf-
standig kunnen wonen, een sociale huur betalen aan de 
woningcorporatie, zorg op maat en maaltijden kunnen 
krijgen op het moment dat het nodig is, verzorgd door 
het Rekerheem. Het welzijn wordt verzorgd in de recre-
atiezaal van het complex door mensen van het Reker-
heem.  Gefinancierd door de provincie Noord-Holland. 
Feitelijk is dit een voorloper op het overheidsbeleid van 
2014/2015, toen de verzorgingshuizen werden afgeschaft. 
Echter in 2015 werd door de overheid gesteld, dat ou-
deren langer thuis moesten blijven wonen, zonder daar 
fatsoenlijke voorwaarden aan te koppelen. Bijvoorbeeld 
een aangepaste woning, beschikbare zorg en ten slotte het 
welzijn en welbevinden van deze doelgroep.

ComPlete wonIngen

Hier is bij het ontwikkelen van De Hofstaete geluk-
kig wél rekening mee gehouden. Er zijn 78 appar-
tementen in het complex, ieder met een woon-
kamer, keuken en 2 slaapkamers. Het zijn géén 
aanleunwoningen, 
zoals bij ver-
zorgings- of 

verpleeghuizen werden gebouwd. Het zijn complete wo-
ningen. Er zijn geen galerijen aan de buitenkant. Alle wo-
ningen zijn via heldere gangen en liften goed bereikbaar. 
Daarnaast is ook de zogenaamde sociale controle goed 
op orde. Als er een krant uit de brievenbus blijft steken 
of de gordijnen blijven te lang dicht, wordt er door een 
bewoner aangebeld of andere actie ondernomen.

alCare én vrIjwIllIgers

De zorg wordt grotendeels verzorgd door Alkcare, 
rechtsopvolger van Rekerheem en zetelt in een apart 
kantoor op de 3e verdieping. Voor het welzijn en 
activiteiten heeft de provincie destijds geld beschik-
baar gesteld aan Alkcare. Hiermee zijn destijds 2 ac-
tiviteitenbegeleiders aangesteld om het welzijn en de 
activiteiten vorm te geven. Daarnaast zijn er circa 26 
vrijwilligers actief om de activiteiten en maaltijden te 

begeleiden. Zonder vrijwilligers heeft een 
dergelijk project namelijk geen schijn 

van kans. In 2016 werd echter 

bekend, dat het geld in 2017 op zou raken. Een werk-
groep onder leiding van Cees Mazereeuw, een van de 
bewoners, heeft hierop actie ondernomen en is met 
wethouder Anjo van der Ven gaan praten om dit aan 
de kaak te stellen. Met als resultaat, dat er tot  en met 
2018 een samenwerkingsverband tussen Alkcare, de ge-
meente en De Rietschoot is ontstaan. Alkcare zou de 
personeelskosten van de activiteitenbegeleiders voor 
zijn rekening nemen, de gemeente de overige kosten 
zou betalen en De Rietschoot de regie zou nemen over 
de activiteiten en maaltijden van de bewoners. Vanaf 
2019 subsidieert de gemeente het hele project en voert 
De Rietschoot het uit.

voorzIenIngen

Naast genoemde zaken zijn er nog andere voorzienin-
gen, die maken dat het wonen in De Hofstaete prima 
geregeld is nl. : Wasserette, pedicure, kapper, schoon-
heidssalon, bibliotheek, “Prikpunt” Starlet (dagelijks), 
Bushalte voor de deur, brievenbus voor de deur, moge-
lijkheid voor de warme maaltijd (gedurende werkda-
gen), apotheek brengt de medicijnen (dagelijks), gratis 
vervoersmogelijkheid met de Max Mobiel

aCtIvIteIten

Bij de activiteiten die worden gehouden, moet gedacht 
worden aan: Gezamenlijk koffiedrinken, maaltijd-
voorziening, biljarten, koersbal, bingo, zangkoor, sin-
terklaasavond, kerstdiner, paasbrunch, rommelmarkt, 
modeshow, bonte avond, muziekmiddagen, spel- en 
borrelavonden. Er zijn inmiddels diverse tevreden-
heidsonderzoeken gehouden en de uitkomsten 

hiervan zijn zonder uitzondering positief. De gemid-
delde leeftijd van onze bewoners is 80 jaar!! 

zorgIndICatIe

Bij de inschrijving van een woningzoekende wordt geen 
selectie toegepast op echtpaar of alleenstaande. Wél of 
iemand een zorgindicatie heeft. De overheid bij monde 
van minister Hugo de Jonge en het rapport van Wouter 
Bos over de ouderenzorg in Nederland geven aan, dat 
het ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor oude-
ren een uiterst belangrijk item is. Waarom opnieuw het 
“wiel” uitvinden, terwijl de oplossing al voor handen is?!

PolItIek

Laat de minister met zijn ambtenaren een keer langs-
komen bij De Hofstaete, om te kunnen constateren 
en te horen van bewoners, dat deze gekozen woon-
zorg-welzijn vorm prima uitgerold zou kunnen wor-
den door het héle land. Het voordeel van een derge-
lijk complex is, dat de zorg op maat geclusterd kan 
worden aangeboden. Hierdoor kan de zorginstelling 
zeer doelmatig zijn personeel inzetten. Géén reistijden 
meer, gezamenlijke maaltijden tegen een aantrekkelijk 
tarief leveren en het welzijn ook op een schaal aanbie-
den, die in een andere woonomgeving niet mogelijk is. 
Het voordeel van deze woonvorm is, dat niet alleen de 
ouderen hier een fantastische oplossing krijgen aange-
boden, maar dat de doorstroming op de huisvestings-
markt ook op gang wordt gebracht. 

Om bovengenoemd concept meer bekendheid te ge-
ven zal De Rietschoot wethouder Marcel van Zon 
uitnodigen en hem trachten te overtuigen van het 

bovengenoemd voorbeeld, zodat er in 
Alkmaar e.o. meer van dergelijke 

complexen gebouwd zullen 
gaan worden.

De moeite waard
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Dieuwertje Punt-Schekkerman herkent familiegeschiedenis in CB 

grote Brand In 1926
Tekst en foto’s Hans Petit

In de Coedijcker Ban van december 2019 schreef Jan 
Bijpost een artikel over een grote brand aan Kanaaldijk 
26. In datzelfde nummer schreef Jacob de Maijer over 
de schenking van een foto van het huisje ten Noorden 
van voormalig eiland De Noord. Beide artikelen heb-
ben te maken met de familiegeschiedenis van  Dieu-
wertje Punt-Schekkerman. In dit artikel leest u er over.

Sijbrand Kuiper (†), de eerste echtgenoot van Dieu-
wertje, was grafisch ontwerper. De tekeningen die 
u op de bladzijde hiernaast ziet, zijn van zijn hand. 
De bovenste tekening is gemaakt op basis van een 

foto bij een artikel in de 
Panorama lang ge-

leden. Onder die 
foto in de Pano-
rama stond het 
onderschrift ‘Het 
mooiste plekje 
van Nederland’. 

Dezelfde foto hangt te-
genwoordig in het Koe-

dijker Museum. 

Dieuwertje: “Mijn oma trouwde met Pieter Jacob 
Schekkerman, nadat ze op jonge leeftijd weduwe was 
geworden. Ze had uit haar eerste huwelijk twee doch-
tertjes: Maartje en Trijntje Nieuwenhuizen. Uit het 
huwelijk met Pieter Schekkerman werden twee jon-
gens geboren. Eén daarvan was mijn vader Kees, gebo-
ren in 1928. Oma ging met haar tweede man en kin-
deren wonen in het huis dat op de bovenste tekening 
staat. Het huis staat er nog steeds aan de Achtergraft. 
Het was in die tijd een nat, koud en winderig huis. 

Oma zou in die tijd ook gebakerd hebben als hulp van 
de huisarts. Ik ben benieuwd of er nog oudere Koedij-
kers zijn die daar nog herinneringen aan hebben.

Het gezin Schekkerman is op een gegeven moment 
verhuisd naar een boerderij aan de Kanaaldijk num-
mer 26. Het huis brandde in 1926 af. Mijn opa was, 
net als mijn eerste partner, bezig met grafische kunst. 
Hij was heel knap in het kalligraferen. Daarnaast ver-
zamelde opa antieke boeken. Boeken met prachtige 
leren banden. Het huis stond er vol mee. Bij de brand 
in 1926 is die hele verzameling verloren gegaan. Ik heb 
uit overlevering begrepen, dat de brand niet geblust 
kon worden bij gebrek aan bluswater. 

Volgens een neef kon er niet geblust worden, omdat 
het in die tijd hard vroor en het water in het kanaal 
bevroren was. (Redactie: de brand was op 20 maart. 
De vraag is, of het in die periode nog zo koud was dat 

het kanaalwater bevroren was). Na de brand is het 
gezin vertrokken naar het huis, dat u ziet op de 

onderste tekening (toen) Kanaaldijk 39.”

Tot zover het bijzondere verhaal van Dieuwer-
tje Punt-Schekkerman. Het geeft verdieping 
aan het artikel van Jan Bijpost uit de Coedijc-
ker Ban van december 2019.

Ook een bijzonder verhaal? Mail naar info@
coedijckerban.nl

Een bijzonder verhaal
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2 april 2020 bijeenkomst over “Hoe verder na de diagnose kanker?”

werkgroeP ouderen In Balans
Door Hans Petit

Van ouderen wordt tegenwoordig verwacht dat ze tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen. De tijd 
waarin mensen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verhuisden naar een bejaardentehuis 
ligt ver achter ons. Om langer zelfstandig te kunnen blijven is het belangrijk dat ouderen zo vitaal mogelijk 
blijven en dat ouderen weten waar ze in voorkomende gevallen hulp kunnen vinden. Diëtist Afra Ouwer-
kerk (Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk) en Praktijkondersteuner Marion van Gend (Huisartsenpraktijk 
‘t Rak) waren zich bewust van de noodzaak, staken de koppen bij elkaar en startten met de werkgroep 
‘Ouderen in Balans’. In dit artikel vertelt Afra over de gedachte achter de werkgroep.

Wat was de aanleiding om met de werkgroep te beginnen 
en wie zitten er in de werkgroep?? 
“Marion van Gend en ik merkten dat ouderen die we 
tijdens ons werk ontmoetten niet altijd wisten wat ze 
kunnen doen om vitaal te blijven. Vitaliteit draagt bij 
aan, ook op hoge leeftijd, plezierig en verantwoord in 
je eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wo-
nen. Daar wilden we iets mee doen. Binnen een half-
jaar was de werkgroep op volle sterkte. Naast Marion 

en mij bestaat de werkgroep uit Tineke van Baar (Prak-
tijkondersteuner Huisartsenpraktijk Koedijk), Susan 
van Kampen (Ergotherapeut ‘Doen’), Frank Smit (So-
ciaal-cultureel werker De Rietschoot/Hofstaete).”

Wat doet de werkgroep precies?
“We organiseren bijeenkomsten waarin onderwerpen 
worden behandeld die te maken hebben met vitaliteit 
en zelfstandigheid van ouderen. 

Tot nu toe zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd 
in de Hofstaete, de eerste ging over vallen en het ver-
beteren van je stabiliteit, de tweede ging over Extra 
hulp, waar vind je die. De komende bijeenkomst op 
donderdag 2 april gaat over wat te doen na de diagnose 
kanker. 

De informatie is nuttig voor mensen die de 
diagnose kanker hebben gekregen, maar 
zeker ook voor mantelzorgers, beleidsmede-
werkers van de gemeente, zorginstellingen

‘Wat te doen na de diagnose kanker’ is de titel van de 
themamiddag op 2 april, wat wordt er precies besproken? 
“Het is nogal wat als je de diagnose kanker krijgt. Die 
middag vertellen een oncologieverpleegkundige en een 
diëtist en waarschijnlijk een fysiotherapeut over wat ie-
mand kan doen om bijvoorbeeld de bijwerkingen van 
een chemokuur enigszins te beperken. Zo kan de me-
dicatie gevolgen hebben voor smaak en reuk. Er zijn 
‘trucjes’ om daar iets aan te doen. Deelnemers kunnen 
die middag echt iets leren.”

Zijn de bijeenkomsten specifiek op ouderen gericht?
“Belangrijk om te vermelden is dat iedereen welkom 
is die middag. De informatie is nuttig voor mensen 
die de diagnose kanker hebben gekregen, maar zeker 
ook voor mantelzorgers, beleidsmedewerkers van de 
gemeente, zorginstellingen.”

Waar worden de voorlichtingsbijeenkomsten gehouden?
In de Hofstaete tijdens de Gouden Koffie-middagen 
van 14 tot 16uur, daar zijn we begonnen. Inmiddels 
geven we ook voorlichting tijdens de Samen 55+ Kof-
fie-ochtenden bij de Wijkcentrum Mare Nostrum (Ar-
ubastraat 2). De eerst volgende bijeenkomst daar is op 
dinsdag 6 oktober.

Zijn er al plannen voor toekomstige themamiddagen?
“Ja we hebben nu ook contact met oefentherapeuten 
van Pitom in Daalmeer. Zij gaan eind februari een 
valpreventiecursus geven van 10 weken.  Belangrijk 
omdat veel ouderen na een val gezondheidsproblemen 
kunnen krijgen.

In wijkcentrum Daalmeer kan men de training volgen. 
De werkgroep heeft hieraan drie themapresentaties 

verbonden, dus gekoppeld aan de trainingen. Tijdens 
deze presentaties wordt door de praktijkondersteuner, 
de ergotherapeut en de diëtist achtergrondinformatie 
verstrekt. Zo kan bijvoorbeeld bepaalde medicatie het 
risico van vallen vergroten.”

Ben ik nog iets vergeten te vragen?
De werkgroep organiseert naast de themamiddagen 
ook netwerkbijeenkomsten. Het is belangrijk om zo-
veel mogelijk professionals te betrekken bij ons initi-
atief. Brede aandacht voor ‘Ouderen in Balans’ helpt 
bij het zorgen voor de randvoorwaarden die nodig zijn 
voor het tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen.

Wie komen er naar zo’n netwerkbijeenkomst?
“Dat is divers. Bij de eerst bijeenkomst waren er o.a. 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, vertegenwoordi-
gers van de WMO-raad, vertegenwoordigers van de 
gemeente Alkmaar, sociaal-cultureel werkers en een 
delegatie van de VCRA (Vrijwilligers Centrale Regio 
Alkmaar). In september organiseren de werkgroep 
weer een netwerkbijeenkomst. Het is belangrijk dat de 
verschillende disciplines elkaar goed weten te vinden 
op dit onderwerp. 

Gezondheid

Ouderen in  Balans nuttig voor ouderen maar ook voor bijvoorbeeld zorgverleners, mantelzorgers, beleidsmakers 
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Recept voor zes personen ... ?

aPfelstrudel 
Door Marcel Rasch. foto’s Marijke de Jong

Nu het wintersportseizoen in volle gang is, wederom een gerecht uit Oostenrijk. Na de Kaiserschmarnn 
van vorig jaar een andere topper uit dit gebied: Apfelstrudel.Tja, wat komt er nog meer vandaan? Schnit-
zel? Tiroler gröstl? Currywürst mit pommes? Dat zal moeten wachten tot volgend jaar. Eerst de Apfelstru-
del. Simpel om te maken en heerlijk uit de oven zo op tafel. Een warm nagerecht of lekker bij de koffie. 
Men zegt voor zes personen maarruh mijn vriendin kennende…….

BenodIgdheden:
• 1 pak filodeeg (AH diepvries, hier zitten twee 

zakjes in)
• Circa 75 g gesmolten boter
• Eventueel poedersuiker om te bestrooien 
Voor de vulling:
• 2 grote of 3 kleinere appels bijv. Jonagold
• Beetje citroensap
• 1 theelepel kaneelpoeder
• 30 gram suiker
• 30 gram (witte) rozijnen
• Klein handje hazelnoten of walnoten fijn ge-

hakt75 gram zure room 
• Verder nodig: groot bakblik, kwastje, bakpapier

BereIdIng 
Laat het filodeeg ruim van tevoren ontdooien. Ver-
warm de oven voor op 200 graden. Schil de appels en 
snijd in blokjes. Meng in een kom alle ingrediënten 
voor de vulling door elkaar. Bekleed het bakblik met 
een vel bakpapier en leg hier een vel filodeeg op, be-
strijk deze voorzichtig met de gesmolten boter en leg 
het volgende vel er boven op. Bestrijk weer met boter. 
Herhaal dit totdat alle vellen uit het eerste pakje op 
zijn. Leg een nieuw vel filodeeg uit het andere pakje 
iets overlappend (3 cm) naast het andere zodat je een 
langwerpig deeg krijgt, zie foto. Ga weer verder zoals 
bij het eerste deeg tot alles op is.

Verdeel vervolgens de appelvulling in de lengte in het 
midden over het deeg. De randen ruim vrijlaten en 
nogmaals besmeren met boter. Vouw eerst de korte 
kanten van het deeg over de vulling en rol de strudel 
daarna voorzichtig op. Zorg dat de naadkant naar be-

neden ligt. Bestrijk de buitenkant met boter. Bak de 
strudel ongeveer 20 minuten in de oven of totdat deze 
goudbruin is. Laat de strudel voor het aansnijden iets 
afkoelen en bestrooi eventueel met poedersuiker. 

Ook heel lekker met slagroom, een zelfgemaakte va-
nillesaus of een bolletje vanille-ijs maar alle drie mag 
natuurlijk ook!  Geniet ervan!

 
 
 
 
 

 
EVENEMENTEN 2020: 

 
 

Opening speeltuin op: 
ZONDAG 12 APRIL 1E PAASDAG 

Paaseieren zoeken!  
Van 10.00 tot 12.00 uur (inschrijven tot 11:30 uur) 

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

seizoen! Gratis entree en deelname voor ouders en kids. 
 

INSCHRIJVING KAMPEERWEEKEND: 
Donderdag 7 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de speeltuin. 

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

KAMPEERWEEKEND: 
16 mei van 17:00 uur tot 17 mei 10:30 uur 

Een nachtje met je tentje in de speeltuin slapen, wie wil dat nou niet! 
 

NAZOMERFEEST: 
Zondag 6 september 

Een gezellig nazomerfeest van 13:00 tot 16:00 uur 
Met uiteraard het Rad van Fortuin en diverse andere activiteiten. 

Gratis entree. Mis het niet! 
 
 
                 Wisten jullie dat je ook een partijtje bij ons kan vieren? 

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

         Speeltuin de Jeugdhoek 
Schoolstaat 12 A   Koedijk 

072-5629662 
www.speeltuindejeugdhoek.nl 

Koken
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“Naar Oostenrijk gaan voelt als thuiskomen”
zell am zIller

Tekst en foto’s Marijke de Jong

Toen ik zestien was gingen we met school vijf dagen skiën in Wörgl, Oostenrijk. Ik vond het geweldig 
en was meteen verkocht aan het land en z’n sport in die te gekke, witte wereld met daarnaast het onwijs 
gezellige fenomeen Après Ski.  Daarna werd ik nog een paar jaar lid van skiclub “Il Primo” te Bergen en 
sindsdien probeer ik ieder jaar van de partij te zijn. Naar Oostenrijk gaan voelt voor mij als een soort thuis-
komen. Inmiddels ga ik al ruim twintig jaar met een groep van ca. dertig personen in januari met de bus 
naar Oostenrijk, bijna nooit naar hetzelfde dorp. De groep bestaat uit (oud)collega’s, alleen of met partner, 
vriend of vriendin, broer, zus, neven, nichten, buren en of anderen bekenden. 

Op 7 januari vertrokken we om 5.00 uur met bestem-
ming Zell am Ziller in Tirol. Het is altijd een gezellige 
boel in de bus. Eén vereiste is dat er in de bus twee keer 
4 stoelen met een tafeltje moet zijn. Want na het twee-
de ontwaken is er vrolijke muziek, doen we wisselend 
een spelletje keezen of een potje klaverjassen. Dit alles 
onder het genot van een drankje (alcohol ná 12.00 uur!) 
en meegenomen lekkere hapjes. Naarmate het einddoel 
nadert komt de groep in een steeds betere stemming.

gasthof zellerstuBen

We komen rond zessen aan bij Gasthof Zellerstuben 
en kunnen na inchecken meteen plaatsnemen voor het 
avondeten. 

Daarna nog even met z’n allen naar de bar van het 
hotel om vervolgens in onze kamers uit te gaan rus-
ten van deze toch wel vermoeiende reis. Zell am Ziller 
ligt halverwege het Zillertal, voorbij Fügen en Kalten-
bach en vóór het levendige Mayrhofen. Ook Gerlos 
en Königsleiten behoren tot dit grote ski- en wandel-
gebied.

kunstroute

Het is heerlijk zonnig weer maar er ligt geen sneeuw in 
het dal. Dat is voor het wandelen niet zo heel erg. We 
lopen van Zell am Ziller naar Mayrhofen, een tocht 
van ruim 7 kilometer. We wandelen tussen de rivier de 
Ziller en de spoorlijn in. 

Wanneer we Hippach bereiken, drinken we koffie op 
het zonnige terras van een Gasthof. Daarna vervol-
gen we onze weg nog steeds langs een wild stromende 
Ziller en komen we op de scuplture kunstroute met 
grappige houten kunstwerken. Het is wandelen in een 
prachtige omgeving met hoge besneeuwde bergen en 
hoog en laag gelegen dorpen. 

mayrhofen

In de middag komen we aan in en bestel ik voor de 
lunch de welbekende Oostenrijkse specialiteit “Tiro-
ler Gröstl”, een pannetje met gebakken aardappelen, 
spekjes, uien, verse kruiden en daar bovenop twee ge-
bakken spiegeleieren. Vervolgens gaan we met de trein 
weer terug naar Zell am Ziller.

kaltenBaCh

Na een welverdiende nachtrust en een stevig ontbijt gaan 
we weer op pad. We lopen naar Kaltenbach, een winter-
sportdorp met 85 km piste. De wandeling is ruim 8 kilo-
meter en ook vandaag lopen we weer langs de Ziller maar 
nu de andere kant op. We komen langs vele boerderijen 
en het weer is wederom uitstekend. Aan de bomen langs 
de rivier zien we sporen die lijken op geknaag van bevers 
maar we komen er niet achter of het werkelijk zo is. 

In het plaatsje Aschau drinken we koffie bij een Bäc-
kerei  met een overheerlijke Apfelstrudel mit Sahne. 
We vervolgen de tocht naar Kaltenbach en gebruiken 
daar aangekomen de lunch in een lekker warm en 
gezellige stube vol wandschilderingen die zo kenmer-
kend zijn voor Oostenrijk.   

krausPromenade

We gaan met de bus naar de Rosenalmbahn om daar de 
Krauspromenade te lopen, een tochtje van 4 kilometer 
deels omhoog en door het bos. Hier en daar een plateau-
tje met uitzicht op het prachtige dal en we nemen dan 
ook flink wat foto’s. Het is wederom een heerlijk, zonnige 
dag. Onderweg steken we voor de koffie even op bij een 
allervriendelijkste, in klederdracht gestoken eigenaresse 
van een pension. Ze is eigenlijk nog niet open maar voor 
ons wil ze wel even de koffiepot opgieten.

zonneBaden

Weer teruggekomen bij het beginpunt van de wan-
deling nemen we vervolgens de gondel naar het mid-

denstation om daar lekker even een paar ligstoelen te 
confisqueren. Het is een genot om in het zonnetje de 
van de top komende skiërs en snowboarders te bekij-
ken. Na een bord spaghetti bolognese nemen we de 
gondel weer naar beneden en lopen we nog een stuk 
de andere kant van het dorp uit. Het weer is gewoon 
buiten verwachting mooi. 

Maar dan is het tijd om ons voor de laatste keer naar 
de après ski te begeven. Vandaag lekker op tijd want 
we moeten om zes uur terug zijn in het hotel voor het 
avondeten. Dus voor de laatste keer klinken de glazen 
en zingen we luidkeels mee met de simpele, doch vro-
lijke smartlappen.

naar huIs

Na het diner staan we allen klaar voor vertrek naar huis 
en leggen we in de bus nog een kaartje. Na midder-
nacht zijn alle luiken wel gesloten en om een uur of ne-
gen zijn we weer bij de opstapplaats in Alkmaar. Daar 
nemen we weer afscheid van elkaar, de meeste voor 
een jaar. Thuis nog even nagenieten van een heerlijke, 
gezellige, en vooral sportieve wintervakantie.

Reisverslag

Krauspromenade

Sculpture Kunstroute
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sPoor naar warmenhuIzen
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Deze opname is van oktober 1967. Het is niet Koedijk, maar heeft wel te maken met de foto van de vorige maand. 
De foto is niet beter, want het was erg mistig die dag. Helemaal links was café “Het Hengelaartje” , dan zien we de 
Sluismolen en de boerderij in de verte was van de familie Swaag, nu het gasmengstation van Taqua. De rails zijn van 
het spoor naar Warmenhuizen en de overgang (onbeveiligd) was de Kogendijk. Dit alles was toen gemeente Bergen 
en is nu gemeente Alkmaar, maar emotioneel hoort het bij Koedijk. Tot de opheffing van de lijn Alkmaar-Bergen 
in 1953, de beroemde “Bello”, was hier halte Koedijk en stond er een wachthuisje links van het spoor met Koedijk 
erop. De oudere Koedijkers kunnen dit zich wel herinneren. Het spoor naar Warmenhuizen is nog lang in gebruik 
geweest t.b.v. de veiling daar. Het was dus een goederen spoor. Dat spoor lag aan de oostkant van de Helderse-
weg(N9), waar nu de vangrail staat. Ter hoogte van café “De Bonte Koe” was een halte, waar bezoekers voor Koedijk 
konden uitstappen. Zij werden dan door de kastelein van het café opgehaald met een roeiboot.

Persoonlijk contact.
Ook na het afsluiten
van uw hypotheek.

Kom 
gerust 

langs!

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl ����������������
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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 1 - 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  20-01-20  09:55  Pagina 1
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de moP van saar
Jantje loopt met zijn oma door het winkelcentrum Opeens ziet Jantje een snoepje op 
de grond liggen. Hij wil het oppakken om het snoepje lekker in zijn  mond te stoppen. 
“Niet doen Jantje wat op de grond ligt is vies, dat mag je niet oprapen” zegt oma. Weer 
even later ziet Jantje een open zakje chips op de grond liggen, hij wil het weer oppak-
ken. “Niet doen Jantje, dat is vies, dat heb ik toch gezegd ... dingen van de grond mag 
je nooit oprapen” zegt zijn oma. Jantje en oma l0pen verder. Plotseling glijdt oma uit 
over en bananenschil. Ze belandt met een klap op de grond. “Au” roept oma, Jantje wil 
je me even helpen met opstaan?” Nee oma”, zegt Jantje, “Je mag iets wat op de grond 
ligt nooit oprapen, dat is vies....”

omsChrIjvIng

1. Roomijsje met warme chocoladesaus
2. Vreemd, wonderlijk
3. Héél vlug
4. Wedstrijd tussen twee landen
5. Buitenste kromming van je arm
6. Belangrijk gereedschap van een landbou-

wer
7. Doe je aan je voeten
8. Gevaarlijk slang
9. Muziekinstrument
10. Boom
11. Voegwoord
12. Twintigste letter van het alfabet

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

Hieronder zie je een visitekaartje van mijnheer G.R. 
Kasten uit Veere. Als je de letters van de naam en de 
woonplaats op het visitekaartje door elkaar husselt dan 
vind je het beroep van mijnheer Kasten. Het plaatje op 
het kaartje kan je ook helpen bij het vinden van zijn 
beroep. Weet je trouwens in welke provincie Veere ligt? 
De oplossing vind je op bladzijde59 

G.R. Kasten

Veere

• de grootse cactus ter wereld 25 meter hoog is ?
• honing meer dan 3000 jaar houdbaar blijft ?
• je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag 

rondpompt ?
• een mens ongeveer 14 winden per dag laat ?
• McDonalds elke seconde 75 hamburgers ver-

koopt ?

• 8% van de mannen kleurenblind is ?
• mannen vaker schade rijden dan vrouwen ?
• dieren ook humor hebben ?
• een blinde geen hoogtevrees kan hebben ??
• het absolute nulpunt -273 graden is ?
• kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder 

zijn hoofd ?
• een vlo 350 maal zijn lichaamslengte kan sprin-

gen ?
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stuIfzand tussen je kIezen en In je haren
Foto’s en tekst Cees van Egmond

In de Schoorlse duinen zijn machines in de weer om de voedzame bovenlaag van de bodem te verwijderen. Hier-
door komt weer een kalkrijke bodem tevoorschijn en krijgt de natuur opnieuw een kans. Op bovenste foto zie je 
bovenaan nog een stukje van een eerder afgeplagde strook, terwijl de ondergestoven heide het daglicht opzoekt. 
Dat verstuiving langs de flanken van een duinhelling intens kan zijn, zie je op de onderste foto. Nog even geduld 
en dan kunnen we ons hart ophalen aan heide, duinmeertjes en veel meer moois. 

oPlossIngen Colofon
• Uitgever: Bewonersonderneming De Riet-

schoot.
• Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit 
• Redactie Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob 

de Maijer, Jan Bijpost, Marieke Kraakman, 
Marcel Rasch, Jeroen van der Kruijf 

• Eindredactie :Hans Emmerik en Hans Petit 
• Verkoop: Hans Petit info@coedijckerban.nl
• Druk: Stichting Meo. 
• Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot. 
• E-mailadres redactie: info@coedijckerban.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 2020 moet zijn ingeleverd 
vindt u op de website coedijckerban.nl.

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.

tIen versChIllen

Puzzel

(1) Dame Blanche (2) Eigenaardig (3) Razendsnel  
(4) Interland (5) Elleboog (6) Tractor (7) Sokken  
(8) Cobra (9) Hobo (10) Boom (11) Voegwoord (12) T 
Oplossing: De Rietschoot

sudoku

vIsItekaartje

Het beroep van mijnheer Kasten is verkeersagent, Vee-
re ligt in de provincie Zeeland




