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Beste lezer,

Het coronavirus was de oorzaak van het niet verschij-
nen van de Coedijcker Ban in mei. Daar waren twee 
belangrijke redenen voor. Uitgever De Rietschoot 
vond het niet gepast om met name kleine adverteer-
ders in deze moeilijke tijd met advertentiekosten te 
belasten en ik werd in mijn directe omgeving gecon-
fronteerd met het coronavirus. Ik had de energie niet 
om de CB op te maken laat staan om interviews af te 
nemen en foto’s te maken,

Houd je aan de regels die voor ons allemaal gelden (zie 
pagina 31). Realiseer je daarbij dat het echt heel erg 
is als jezelf of een van je dierbaren besmet raakt met 
Covid-19. Houd afstand, respecteer elkaar en help el-
kaar. Alleen samen kunnen we het virus de wereld uit 
helpen. 

Tot slot. Mijn persoonlijke situatie zorgde er mede 
voor dat de Coedijcker Ban niet verscheen in mei. Er 
is dringend behoefte aan iemand die, in voorkomende 
gevallen, de opmaak van de Coedijcker Ban op zich 
kan en wil nemen(kennis van Idesign is noodzakelijk).

Hans Petit, 
info@coedijcker.nl, 
06 83114470

Oproep: Wat betekent de Coronacrisis voor jou per-
soonlijk. Stuur je tekst naar info@coedijckerban.nl. In 
het volgende nummer publiceren we een aantal van de 
inzendingen.

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      20 juni (3e zaterdag van de maand)

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Een muzikale duizendpoot

henny Slooten-Veldman
Door Rob Westhof

Henny Slooten-Veldman vertelt in een openhartig interview over haar passie: muziek en over haar jeugd  
die door  misbruik en mishandeling heel onveilig was. Henny heeft zich daar bovenuit gevochten maar 
komt nog steeds situaties tegen die herinneringen oproepen die pijn veroorzaken  maar tegelijkertijd ook  
uitdagingen kunnen zijn.

Waar ben je geboren en getogen.
Ik ben geboren in Alkmaar aan de Coornhertkade 31. 
De oorspronkelijke huizen staan er niet meer. De wijk 
is geheel vernieuwd. Toen ik 9 jaar oud was, zijn we 
verhuisd naar de Landstraat in Alkmaar. Vader, moe-
der, 4 jongens en 3 meisjes. Mijn broers boven mij wa-
ren toen 15 en 14 jaar oud. Ik was het oudste meisje.

Heb je goede herinneringen aan je jeugd?
Wat muziek betreft heb ik goede herinneringen aan 
mijn jeugd. De muziek heeft mij mijn hele leven 
staande gehouden. In het bijzonder tijdens mijn zeer 
onveilige jeugd, waar sprake was van seksueel misbruik 
en mishandeling door mijn vader. Al zeg ik het zelf, ik 

ben dankbaar dat ik mijzelf nu kan zien als een van 
de kinderen uit het boek “Het onverwoestbare kind” 
(door Lilian Rubin). Ik heb mezelf er bovenuit ge-
vochten, maar kwam gedurende mijn leven (en soms 
nog) regelmatig “triggers” tegen, die pijn beteken(d)
en, maar ook uitdagingen zijn. 

Kom je uit een muzikale familie?
Ik kom uit een muzikale familie en de muziek is mij 
met de paplepel ingegeven door mijn vader. (Een dub-
bel gevoel dus!) Mijn vader speelde alles uit het hoofd 
op de piano. Iedere melodie die hij hoorde speelde hij 
zo na, compleet met akkoorden en alles. Ik nam mij 
voor om dat later ook te kunnen. 

Kun jij je nog het moment herinneren dat je dacht: ik wil 
muziek leren spelen?
Ik zong als 8 jarig kind in het kinderkoor van de 
Don-Boscokerk o.l.v. dirigent Jaap Ooijevaar en Kees 
Bornewasser aan het orgel. De toetsen trokken mij 
toen al erg. Beide heren waren muziekvrienden van 
mijn vader, die pianostemmer was. “Jij bent de doch-
ter van…. Dus je bent net zo muzikaal als je vader”. 
Dat gaf me denk ik wel een voorsprong?

Je hebt in jeugdkoren gezongen. Kun je daar iets meer 
over vertellen. Wat voor stem had en heb je misschien?
Ik heb als kind- totdat ik een jaar of 16 was- gezon-
gen in het Don-Bosco Kerkkinderkoor (daarna werd 
ik de dirigente) én in het Kinderkoor Overdie-Kooi-
meer, (het latere Oberon wat nog steeds bestaat) met 
musicals. Ik heb rollen gezongen als: Heksenkoningin, 
Muzieklerares (mijn latere beroep!), Zeemeermin, 
Dochter van de sjeik. We zongen 1 of 2-stemmig. Het 
koor bestond uit ongeveer 30 jongens en meisjes in de 
leeftijd van 8 t/m 16 jaar en stond onder leiding van 
de heer Spruit. We repeteerden met beide koren in het 
zaaltje onder de Don-Boscokerk. Een prachtige tijd. Ik 
maakte toen ook al kleding voor het toneel.

Aanvankelijk was het de bedoeling om dit interview 
in het meinummer van de Coedijcker Ban te plaat-
sen. Door de Corona-beperkingen is het meinummer 
komen te vervallen. Het interview met Henny Sloo-
ten-Veldman is door de situatie geheel via de ‘social 
media’ gehouden met vriendelijke dank aan Henny 
voor haar openhartige medewerking.

Wanneer heb jij je opleiding gedaan aan de Muziek Pe-
dagogische Academie in Alkmaar?
De situatie thuis was moeilijk. Mijn vader ging uitein-
delijk akkoord met het voorstel van de heren Ooijevaar 
en Bornewasser “Henny is goed met kinderen en mu-
ziek. Zij zou de opleiding AMV-schoolmuziek moe-
ten gaan doen”. (AMV staat voor Algemene Muzikale 
Vorming, opleiding tot muzieklerares voor de klas). 
Ooijevaar en Bornewasser waren docenten aan de Mu-
ziek Pedagogische Academie in Alkmaar, aan het Nas-
sauplein. (De latere muziekschool aldaar). Mijn vader 
had achting voor hen en daarom kreeg ik toestemming 
om die opleiding te gaan doen vanaf 1981. (Na mijn 
huishoudschooltijd had ik een paar jaar thuis in de 

huishouding gewerkt en mijn HAVO-diploma schrif-
telijk gehaald.) Ik ben in 1985 afgestudeerd en dat was 
het begin van mijn professionele muzikale loopbaan. 
In 1982 was ik op mezelf gaan wonen (samen met twee 
zussen door grote problemen thuis).

Hoe vond je het lesgeven op basis en muziekscholen?
Ik heb muzieklessen gegeven o.a. op de scholen Lie-
reland in Alkmaar gedurende 15 jaar; Basisschool De 
Zwerm in St. Maarten; AMV-lessen voor de muziek-
scholen in Alkmaar en Schagen. Het was geweldig leuk 
om alle klassen te laten zingen, dansen en instrumen-
ten te laten bespelen. Ik maakte liedbegeleidingen voor 
de kinderen die al een instrument bespeelden of liet ze 
op het schoolinstrumentarium spelen. De vele blokfl-
uitklasjes kreeg ik in het gareel door met keyboard te 
begeleiden.

Je hebt ook jeugdkoren gedirigeerd. Wie heeft je opgeleid 
en hoe ziet die opleiding eruit?
Toen ik 16 jaar was heeft Jaap Ooijevaar me geleerd om 
te dirigeren. Ik kreeg een paar maanden op zaterdag-
ochtend les bij hem thuis. Ik leerde dirigeerschema’s 
van verschillende maatsoorten en vooral hoe je aan-
geeft hoe het koor moet beginnen en eindigen (mee 
ademen, de tijd geven om in te zetten). 

De markante Koedijker

Henny in witte jurk voor Coornhertkade 31 in Alkmaar (foto uit archief Henny Slooten-Veldman)

Lezend meisje beeldje en foto gemaakt door Henny 
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Toen ik studeerde aan de MPA in de jaren 80, heb ik 
nog twee jaar koordirectie gehad en een jaar ensem-
bleleiding. Een ensemble leiden voelt anders dan het 
leiden van een koor. Bij een koor studeer je de partijen 
apart in en zijn het meestal gelijkklinkende stemmen 
(ik had te maken met kinderkoren). Bij een ensemble 
moet je het partituur goed in het hoofd hebben om de 
instrumenten die later inzetten te kunnen aangeven. 
We leerden aan te geven hoe je een stuk begint en hoe 
je een stuk afslaat. En natuurlijk repertoirekennis. Bij 
koordirectie leerde je ook de vier stemmen tegelijker-
tijd te spelen op de piano. Dan lees je soms drie of vier 
muziekbalken tegelijk. Daar was ik redelijk handig in. 
Bij de opleiding kreeg ik het vak Zang (repertoireken-
nis; zelf lied begeleiden op piano; geschiedenis van de 
stem) van Jaap Ooijevaar. Kees Bornewasser gaf dui-
delijk en strikt de Algemene Muziekleer-, en Harmo-
nielessen. Kees en Jaap (wij bleven trouwens meneer 
zeggen) kende ik dus al heel lang voordat ik les kreeg 
van hen op de MPA. We zijn ook vaak samen met de 
kinderkoren op zangreisje geweest. Voor mij een toch 
wel bijzondere situatie. 

Wanneer heb je jeugdkoor de Flapdoodle’s precies opge-
richt?
Ik heb ons eigen Kinderkoor The Flapdoodle’s op-
gericht in 1973. Het ontstond uit een groepje klasge-
nootjes van mijn zusje. Ze hadden een eindmusical op 
school gedaan en vonden het leuk om meer theater en 
zang te blijven doen. Ik was immers net klaar met de 
huishoudschool en moest thuis blijven om te helpen in 
de huishouding, dus ik had voldoende tijd.

Hoe kun je dit vertalen naar het Nederlands? Nonsens?? 
Lijkt me toch een serieus gebeuren zo’n koor?
De klasgenootjes waren bij ons thuis (ongeveer 5 kin-
deren) en discussieerden over de naam van de nieuw 
op te richten groep of koor. We pakten er een Engels 
woordenboek bij (want Engels klonk volwassen) en 
een van de meiden vond het woord Flapdoodle’s. 

Betekenis: Onzin….. dat vonden we leuk, omdat het 
op dat moment nog een beetje onzin was. We wisten 
immers nog niet dat het koor zo succesvol zou blijken 
te worden. 10 jaar lang!

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

De markante Koedijker

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Henny op melodisch slagwerk met Aurora bij het KUUB-festival     (Foto Vincent Bouwer)



8 9

Wat was het repertoire van dit koor?
Het repertoire van The Flapdoodle’s waren zelf geschreven 
toneel stukken en later musicals. Ik schreef in het begin 
iedere noot uit van de liedjes die mijn vader verzon. Daarna 
leerde ik omgaan met akkoordsymbolen (een soort steno 
op het gebied van harmonieën), waardoor ik leerde impro-
viseren. Dat ontstond eigenlijk uit tijdnood. We hebben 
ieder jaar een nieuwe musical op de planken gebracht. Dus 
een jaar tijd om een musical te schrijven, uit te voeren en 
kleding te maken. Maar we hebben op een bepaald mo-
ment gekozen voor een herhaling van twee musicals. 

Hoeveel instrumenten speel je zelf?
Ik begon op ongeveer 10-jarige leeftijd de piano uit te 
proberen (met de bekende vlooien-mars); de sopraan 
blokfluit; tijdens de muziekopleiding kreeg ik echt pia-
noles en les op de altblokfluit (nu alle blokfluiten, met 
als favoriet de basblokfluit); bij Aurora speelde ik altsax 
vanaf 1986 maar moest daarmee stoppen door veel mi-
graine; ben toen overgestapt op slag-werk: melodisch 
slagwerk, drums, pauken en keyboard. Ik speel dat nog 
steeds met heel veel plezier bij Aurora.

Heb je ook muziek en musicals geschreven voor de jeugd?
Met de kinderen van de Muziekschool Schagen heb-
ben we twee musicals van de vroegere Flapdoodle’s 
gedaan. Dit waren zelf geschreven musicals. Bart heeft 
toen bij de uitvoeringen geholpen als drummer. Verder 
heb ik nog wat kerkelijke liedjes geschreven voor de 
koren. En voor zowel klassen, koren en ensembles heb 
ik arrangementen geschreven van bestaande stukken.

Wat vind je zelf de leukste die je geschreven hebt?
De teksten van alle musicals heb ik samen geschreven 
met mijn zusje. Dat ontstond gewoon terwijl we aan 
tafel zaten, ons situaties voorstelden, toneel speelden 
en steeds nieuwe zinnen aanvulden, vaak heel hila-
risch! De leukste vind ik “De zeven dochters van de 
sheik”. Daar heb ik geweldige herinneringen aan om-
dat er een bepaald meisje bij zat, Jany, die zó extravert 
en blij was. Dat gaf de musical gewoon een geweldige 
boost. Iedere musical had trouwens zijn eigen sterren 
wat dat betreft. Ieder kind neemt haar/zijn eigen per-
soonlijkheid mee en dat kan zeer verrassend zijn.

Heb je een favoriete musical? 
The Lion King is mijn favoriet. Temeer daar we nu ook 
bij Aurora muziek aan het instuderen zijn uit The Lion 
King. Het groot orkest, samen met het Brug orkest.

Je hebt het kinderkoor Intermezzo begeleid. Was dat koor 
verbonden aan een kerk?
Ik heb na de Don-Boscokerk tijd (ruim 15 jaar) ver-
schillende katholieke koren op piano begeleid in de 
Mariakerk van De Blije Mare (dit is een oecumenisch 
kerkelijk centrum): Kinderkoor; Jongerenkoor;  Inter-
mezzo (Gemengd Koor) en het Mariakerkkoor (Ge-
mengd koor). Dit ook weer gedurende 15 jaar. Grap-
pig, het lijkt alsof ik steeds 15 jaar ergens aan verbonden 
ben. Maar aan Aurora ben ik nu 34 jaar verbonden!

Heb je zelf een kerkelijke achtergrond?
Ik ben kerkelijk en katholiek opgevoed, hoewel mijn 
vader gereformeerd was en mijn moeder katholiek. Zo 
kregen we van verschillende richtingen wat mee.

Hoe ben je bij het Mariakoor terecht gekomen?
Ik had een paar jaar geen koren meer begeleid, maar 
toen belde Truus Koersen uit Koedijk mij (op een juist 
moment) om te vragen of ik kon invallen. Dat beviel 

De Omloop 2A, 
1831 AH  KOEDIJK
Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

gewrichtsklachten, 
sportblessures, claudicatio 
intermittens (etalagebenen), 
diabetes mellitus (suikerziekte) 
en ziekte van Parkinson. 
Ook kunt u bij ons terecht 
voor antroposofi sche 
fysiotherapie en Mensendieck.

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

De markante Koedijker

Keramieken hoofd, speciaal voor de Westfriese kap gemaakt 
door Henny voor het Koedijker Historisch Museum (foto 
Henny Slooten-Veldman)
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zo goed, dat ik er weer helemaal zin in had. Dus ik 
speel al weer 1 ½ jaar in de Mariakerk op piano.

Wanneer ben je bij Aurora gestart met musiceren?
Tijdens mijn opleiding (nog in 1985) ging ik naar een 
Donateursconcert van Aurora, waar mijn neef en zijn 
vriendin (en nog steeds Aurora-lid Marjon Otto) een 
rock’n Roll optreden zouden geven. Daar ontmoette ik 
een familielid van een oud student MPA, die me voor-
stelde mee te gaan spelen. Ook de dirigent Nico Vis 
(en oud-medestudent MPA) spoorde me aan. Ik nam 
les bij Ben Wezel en sinds 1986 speelde ik voor het eerst 
mee op altsax. Ik vond het geweldig! Als pianiste ben je 
min of meer altijd alleen aan het musiceren, maar on-
derdeel zijn van een orkest vond ik helemaal geweldig! 

Heeft Bart je man daar invloed op gehad?
Bart kwam heel bereidwillig een altsax brengen, en af 
en toe een marsje om te oefenen en…… daar sloeg 
de vonk over. Dus ja, Bart heeft wel invloed gehad op 
mijn keuze voor Aurora.

Wat voor instrument(en) bespeel je bij Aurora?
Eerst altsax en daarna melodisch slagwerk en andere 
slagwerk.

Kun je nog eens uitleggen wat het brugorkest is en jouw 
rol daarin?
Het brugorkest is het opleidingsorkest van Aurora. Ik 
ben nu 10 jaar coördinator. Om de taken wat te verde-
len heeft Gea Kos (dwarsfluit) zich aangeboden om te 
gaan helpen als mede coördinator. Wij spelen beiden 
ook mee bij het Brugorkest. Onze werkzaamheden 
zijn o.a.: Contacten met ouders en leden; contacten 
met nieuwe leden of belangstellenden; overleg met di-

rigent, instrumentenbeheerder en aspirant muzikant 
over mogelijkheden; ontbrekende bladmuziek opzoe-
ken. (We hebben een uitstekende muziekcommissie, 
maar bij hiaten vullen wij dat aan). Ik maak en stuur 
informatiemails naar de leden en ouders. Gea inven-
tariseert presentielijsten voor optredens. Bij uitvoerin-
gen zijn wij de vraagbaak. En ik vind het erg leuk om 
bladmuziek in de computer te zetten of partijen aan 
te passen voor leden. ( Partijen vereenvoudigen of in 
een andere sleutel omzetten. Dit ontlast ook Simon 
Boerke, onze huidige dirigent al sinds 1988). Naast het 
coördinatorschap verzorg ik ook de administratie voor 
zo’n 180 donateurs van Aurora. Maar er kunnen altijd 
nog donateurs bij! En soms val ik even in als dirigen-
te (kleiner orkest) bij bijvoorbeeld een schooloptre-
den indertijd bij een waterproject van basisschool De 
Zandloper, bij de Open Dag van de Rietschoot en bij 
het inhalen van St. Nicolaas bij de Zandloper.

Gewetensvraag: Mijn muziek gaat voor alles of Bart staat 
altijd op nummer 1?
Bart staat op nummer 1. Met Bart klinkt de muziek 
gewoon anders, beter ... Dan is de harmonie compleet!

Hoe ziet je nabije toekomst eruit denk je? 
In mijn nabije toekomst blijf ik heerlijk musiceren 
bij Aurora, bij het Mariakoor, bij het Fluitensemble 
in Valkkoog en blijf ik heerlijk keramieken. Sinds 10 
jaar maak ik beelden en gebruiksvoorwerpen van klei 
bij Corine Gerritsen in de Bergerhof in Alkmaar. Daar 
kan ik me heerlijk uitleven. Voor de rest heb ik al een 
boek geschreven over mijn jeugd thuis, maar nog niet 
de stap durven zetten om deze uit te (laten) geven. Wie 
weet ...

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 markante Koedijker

Zingen voor Sint Nicolaas onder leiding van Henny (Foto Alberto Zanin)
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Al veel bijzondere en herkenbare inzendingen
help RegIonaal aRchIef met coRonacollectIe

Persbericht Regionaal archief

ALKMAAR – Het Regionaal Archief in Alkmaar verzamelt materiaal dat de impact van de coronacrisis op 
de regio toont. Het archief bewaart daarmee het tijdsbeeld van deze ingrijpende periode voor toekomstige 
generaties. Een oproep aan het publiek leverde al veel bijzondere, herkenbare en hartverwarmende inzen-
dingen op. Een deel is intussen opgenomen in de beeldbank van het Regionaal Archief. En het archief is 
nog steeds op zoek!

Een paar weken geleden vroeg het Regionaal Archief 
inwoners van de regio om hulp bij het verzamelen van 
allerlei soorten materiaal dat laat zien wat er tekenend 
is voor deze tijd. 

foto’S, fIlmS, geSchReVen wooRd

Tientallen mensen stuurden daarna foto’s, films en een 
enkel geschreven stuk naar het archief. De ingezonden 
foto’s tonen goed het effect van social distancing op het 
dagelijks leven: lege straten, afzetlinten, doorgeefgaten 
en waarschuwingsborden. 

het leVen gaat dooR

Maar de inzendingen maken ook duidelijk dat het le-
ven doorgaat en dat mensen misschien juist meer naar 
elkaar omkijken: toch even zwaaien bij een woonvoor-

ziening voor ouderen, een praatje op afstand en aan-
moedigingen voor de mensen met ‘vitale beroepen’.

BlIjf mateRIaal InStuRen

Het Regionaal Archief verzoekt mensen uit de regio, van 
Texel tot en met Castricum, nog steeds materiaal in te 
sturen dat een indruk geeft van de coronacrisis. Dat kan 
via regionaalarchief.nl/corona. Het gaat daarbij niet alleen 
om foto’s en filmpjes, maar ook om bijvoorbeeld briefjes, 
blogs of dagboeken, posters, tekeningen, of zelfs muziek. 

Driedimensionale voorwerpen – zoals waarschuwings-
borden of shirts met een hart voor de zorg – worden 
verzameld door Stedelijk Museum Alkmaar. Het mu-
seum vraagt mensen objecten aan te dragen die een 
verhaal vertellen over Alkmaar in coronatijd.

De moeite waard

Om mensen eraan te herinneren dat anderhalve meter afstand houden levens redt plaatste aannemer Kops een zeis met bijschrift 
‘150 cm’ in zijn etalage in de Alkmaarse Verdoesstraat. Foto R. Kops/Regionaal Archief Alkmaar. 

Een chauffeur van een vuilniswagen in de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) vond bedankbriefjes met 
tekeningen en paaseitjes op een vuilnisbak. Foto M. Hartog/Regionaal Archief Alkmaar.

Foto 5: T-shirts met ‘hart voor de zorg’ aan de Omloop in Schoorl. Foto door kunstenaar Allard Kaai.
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Belonen en StRaffen
Door Henriëtte Maas

Nu door de coronacrisis alle kinderen thuis zijn, zullen er zeker meer conflicten zijn tussen kinderen en 
ouders. Iedereen is van slag en daardoor kan het lastiger zijn voor ouders om hun eigen emoties en die 
van hun kinderen goed te reguleren. Maar hoe corrigeer je nu onwenselijk gedrag? Laatst las ik dat men 
in Denemarken kinderen niet straft. Natuurlijk worden kinderen wel gewezen op wat ze niet goed hebben 
gedaan, maar er stond geen straf tegenover. Een boeiend onderwerp: belonen en straffen. 

Sommige mensen denken dat kinderen zonder straf 
hun gedrag niet zullen veranderen. Of ze denken dat 
als je je kind de consequentie laat ervaren van wat hij 
doet, dat een straf is. Maar dat is dus in beide gevallen 
niet zo.

De stelregel bij gedragsverandering is: Gewenst gedrag 
belonen en ongewenst gedrag zoveel mogelijk negeren. 
Nu kan dat natuurlijk niet altijd. Als je kind zijn huis-
werk niet wil maken, moet daar een consequentie aan 
zitten. Je kunt dan afspreken dat je pas een spelletje met 
hem gaat doen of dat hij een spelletje op de iPad mag 

doen, als hij zijn huiswerk klaar heeft. Belangrijk is dat 
je je daar dan ook aan houdt. Anders leer je een kind, 
dat zijn ouders wel van alles zeggen, maar het toch niet 
doen. Dus waarom zou hij er dan naar luisteren? 

Het gaat erom dat je consequent bent, dan win je aan 
gezag en zal het kind in de toekomst steeds meer be-
reid zijn om ook naar je te luisteren, ook al is het onder 
protest. En belonen met iets lekkers of door inderdaad 
iets samen met hem te gaan doen, werkt meestal ook 
goed. Zeker kleine kinderen vinden het heerlijk als je 
even met hen meespeelt. >>
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Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op
�ne-art papier

Opvoeden

Het gaat erom dat je consequent bent, dan win je aan gezag en zal het kind steeds meer bereid zijn om naar je te luisteren.
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Straf heeft een beperkte waarde: Het kind leert wat 
niet moet, niet wat of hoe het dan wel moet. Het is 
nadelig voor de intrinsieke motivatie. 

(Het werkt beter als je kind zelf leert inzien dat het be-
ter is om bijvoorbeeld zorgvuldig met zijn spullen om 
te gaan.) Het werkt ten nadele van gewetensvorming. 
Hij gaat dingen doen om straf te voorkomen. Het kind 
blijft afhankelijk van reacties van anderen. Negatieve 
aandacht is ook aandacht.

Belonen is beter: Het kind leert wat goed is. Het leert 
door positieve emoties dat het fijn is om iets goed te 
doen. Het kind is dan sowieso meer gemotiveerd. 

Het ontwikkelt een natuurlijk onderscheidingsvermo-
gen over wat gewenst en wat niet gewenst is. Het kind 
kan zelfstandig in zijn eigen kracht gaan staan. Omdat 
hij op gegeven moment dit gedrag ook zal blijven ver-
tonen zonder dat het beloond hoeft te worden.

Zeg wat je wilt:In die zin is: ‘Zeg wat je wilt, in plaats 
van wat je niet wilt’, ook een aanrader. Vaak leggen 
wij meer de nadruk op wat je als ouders niet wilt: “Ik 
wil niet dat je op de iPad gaat.” Beter is: “Ik wil dat je 
nu even zelf gaat spelen”. En dan is het handig als je 
aangeeft wanneer hij dan wel op de iPad mag. Alles 
wat je aandacht geeft, groeit. En: oefening baart kunst. 
Mocht je nog vragen hebben over de opvoeding, dan 
kun je die altijd mailen naar henriette@pacha-mama.
nl. Wellicht kan ik het thema een keer behandelen in 
een volgende column. <<

Op zoek naar mogelijkheden anderhalvemetersamenleving

BIjzondeRe tIjden …
Marga Riekwel voorzitter Rietschoot/Hofstaete

Alles is anders geworden. De impact van het coronavirus is voelbaar voor iedereen. Het perkt onze vrijheid 
in, het doet alle verwachtingen over de nabije toekomst kantelen en we maken ons grote zorgen over onze 
dierbaren, medemensen en onszelf. Niemand weet nog hoe we hieruit gaan komen. Het is echter nu al 
duidelijk en voelbaar dat het enorme gevolgen zal hebben voor onze samenleving.

RIchtlIjnen RIjkS - gemeentelIjke oVeRheId

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen 
moesten Rietschoot en Hofstaete abrupt gesloten wor-
den voor alle activiteiten. Uiteraard volgt bestuur hier-
in stipt alle corona-richtlijnen die door  gemeentelijke- 
en rijksoverheid zijn en worden uitgevaardigd.

Van de nood een deugd

Er wordt,‘ daar waar het kan’, vanuit huis gewerkt. 
Daarnaast zijn medewerkers en vrijwilligers van de 
Rietschoot en de Hofstaete volop bezig om alles extra 
schoon te maken. Achterstallig onderhoud en schilder-
werk worden opgepakt zodat, zodra er weer mogelijk-
heden zijn voor activiteiten, die in een opgefrist en fraai 
Ontmoetingscentrum De Rietschoot en in een dito se-
niorencomplex De Hofstaete kunnen plaatsvinden. 

andeRhalVemeteRSamenleVIng

Onlangs tijdens een bestuursvergadering heeft het bestuur 
zich gebogen over de vraag wat betekent de zogenaamde 
1,5 meter maatschappij voor Rietschoot en Hofstaete.

Welke bestaande activiteiten kunnen gewoon doorgaan. 
Welke nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid 
met de corona-afstandsrichtlijnen in het achterhoofd. 
Met de kennis van nu lijken die mogelijkheden niet al 
te groot. Ondanks dat blijft het bestuur samen met me-
dewerkers en vrijwilligers zoeken naar mogelijkheden 
om beide gebouwen zo snel als dat kan en mag weer  
toegankelijk te maken voor bezoekers.

kanSen en mogelIjkheden

De corona-crisis biedt ook kansen. Zo is er bijvoor-
beeld de mogelijkheid om bestaande routines/ge-
woontes te heroverwegen en te herformuleren. 

Misschien is het goed om samen andere, bewustere 
prioriteiten stellen. Uw ideeën zijn ook welkom, mail  
(info@rietschoot.nl) )of schrijf (Saskerstraat 22 1831 
CR Koedijk) naar de het bestuur van De Rietschoot 

Geniet van de lente en aankomende zomer! En zorg 
goed voor elkaar en voor jezelf. Namens het bestuur 
van Ontmoetingscentrum De Rietschoot.

Opvoeden

Huisartsenpraktijk Koedijk 
De Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koe-
dijk is wegens vakantie gesloten van: Maandag 6 juli 
2020 t/m vrijdag 24 juli 2020 De waarneming wordt 
in die weken gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoenma-
kerstraat 126, telefoon 072-5612598

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

De moeite waard

Van de bestuurstafel

Belonen met iets lekkers

Marga Riekwel: Zorg goed voor elkaar en voor jezelf (foto HP)
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elzenVlIeg
Foto Hans Petit, tekst Wikipedia

De elzenvlieg is donkerbruin. Het grootste deel van het lichaam wordt in rust verborgen onder de relatief grote 
vleugels. De vleugels hebben een duidelijke vleugeladering en worden in rust als een afdakje over het lichaam 
gevouwen. Aan de voorzijde van de kop zitten twee antennes die lang en draadvormig zijn (filiform). De li-
chaamslengte is ongeveer 35 millimeter.

De elzenvlieg leeft als larve in het water en hier zijn ook de volwassen vliegen te vinden. De vlieg is overdag actief 
maar vliegt niet veel en wordt meestal zittend op de oevervegetatie aangetroffen. De volwassen insecten hebben 
net als de larven vergrote kaken maar leven van nectar dat ze uit bloemen zuigen. In Europa komen zes soorten 
elzenvliegen voor, waarvan de hier besproken Sialis cf. lutaria de bekendste is. Deze soort heeft geen echte voor-
keur voor een voortplantingswater, als het maar niet te snel stroomt. De soort Sialis fuliginosais heeft juist wel 
een voorkeur voor snelstromend water en de soort Sialis nigripes heeft grote rivieren als biotoop.

De vrouwtjes produceren grote hoeveelheden eitjes die als een mat om een plantenstengel worden afgezet waarbij 
ze keurig in rijtjes worden gepositioneerd. De larven laten zich na het uitkomen in het water vallen en leven op 
de bodem waar ze jagen op kleine diertjes zoals andere insectenlarven. Ze hebben een karakteristiek uiterlijk; een 
bruin lichaam met zes gelede pootjes aan de voorzijde en vele dunnere poot-achtige sprieten aan de achterzijde 
van het lichaam. Dit zijn de kieuwen waarmee de larve ademhaalt onder water. Als de larve volledig is ontwik-
keld, kruipt deze op het land en worden de ademopeningen van het tracheeënstelsel geopend. De larve graaft een 
holletje in de oever en maakt hier een popkamer waarin de verpopping plaatsvindt. Na enige tijd komt hieruit 
de volwassen vlieg tevoorschijn.

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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Insecten
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Het gewelf toont weer de geschiedenis van Alkmaar

conSIStoRIe Van de gRote keRk klaaR

Persbericht

De restauratie van de consistorie bij de Grote Kerk 
is klaar. Blikvanger is het beschilderde gewelf, waar 
een jaar lang door restauratoren aan is gewerkt in 
opdracht van de Stichting Grote Kerk Alkmaar, ei-
genaar van de kerk. Onderzoek wees uit dat deze 
schildering op een bijzondere wijze de roerige ge-
schiedenis van Alkmaar in de zestiende eeuw en ze-
ventiende eeuw toont. Hoe Alkmaar positie koos in 
de strijd tussen de aanhangers van Jacoba van Bei-
eren en Filips van Bourgondië in 1426 tot de Acte 
van Verlatinghe in 1581.

VeRBonden Steden

Het gewelf toont aan de raamzijde de wapens van Alk-
maar, Delft en Oudewater, de ‘Verbonden steden’ die 
van Holland elkaars burgers het poortersrecht moch-
ten geven, waarmee bewoners zich als burger in die 
steden mochten vestigen. Ze verloren dat recht toen de 
andere partij won, maar kregen het terug toen ze weer 
voldoende trouw waren geweest aan Filips van Bour-
gondië. Daarom zie je aan de kerkzijde zijn wapen en 
aan de andere kant die van Holland met daartussen het 
wapen van Karel V, het hoogste gezag. 

acte Van VeRlatInghe

In 1581 werd de Acte van Verlatinghe getekend waar-
mee de Spaanse koning werd afgezworen en Bourgon-

dië voor Alkmaar niet meer belangrijk was. Van het 
wapen van Karel V werd de afbeelding in het schild 
weggeschuurd en die van Bourgondië vervangen door 
West- Friesland. Bij deze restauratie is de zestiende 
eeuwse situatie hersteld en de geschiedenis weer goed 
afleesbaar.

Er was nog weinig bekend over de geschiedenis van 
de consistorie. Restauratoren Willem Haakma Wage-
naar en Edwin van den Brink: ‘Pas bij de demonta-
ge van het gewelfbeschot kon de kapconstructie goed 
onderzocht en ingemeten worden. De houtconstructie 
en ook de schilderingen op het tonvormige gewelfbe-
schot bleken nog vrijwel origineel te zijn en hebben we 
mooi kunnen restaureren. Ook is het gewelfbeschot op 
een nieuwe wijze en beter beschermd herplaatst’ Een 
belangrijke ontdekking was dat de zaal werd gebruikt 
voor stedelijke ontvangsten, een functie waar de wa-
pens  in het gewelf goed bij pasten.

nIeuw InteRIeuR

Door de restauratie en een nieuw interieur, ontworpen 
door Bureau Opera, is Alkmaar een representatieve 
zaal rijker die kan worden gehuurd door 6 tot 50 per-
sonen voor vergaderingen, presentaties en borrels. Kijk 
voor meer informatie op www.grotekerkalkmaar.nl

Het vaste meubilair werd gerestaureerd door Pieter 
Koorn uit Alkmaar en het overig bouwkundig herstel 
werd uitgevoerd door Pronk Restauratie. De restaura-
ties werden begeleid door De Monumentenman. 

met dank aan ...
De restauratiewerkzaamheden werden financi-
eel mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie 
Noord-Holland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Dina-
mofonds, Huis van Zessen, en Gemeente Alkmaar. De 
inrichting en meubilering van de Consistorie is ver-
vaardigd in opdracht van Stichting Theater De Vest en 
Grote Sint Laurenskerk.

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
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Gedachten over de gevolgen van het Corona Virus

maaR de lente wISt het nIet …
Susan Blanco (De Taalrecycler) 

Het was begin 2020... De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, februari was een hele 
onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen. Een onbekend virus in China ... ver weg, de an-
dere kant van de wereld. De natuur was onrustig ... Alsof ze de mensen iets wilde vertellen ... alsof ze de 
mensen ergens voor wilde waarschuwen… Hebben we het gehoord ... hebben we het begrepen? En toen 
werd het maart...

het waS maaRt 2020 ...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren geslo-
ten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg, 
de mensen kwamen bijna niet meer naar buiten en dat 
gebeurde over de hele wereld. Veel landen gingen op 
slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, 
het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de 
hand was. 

Maar de lente wist het niet. 
En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen…
En de eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug 
En de lucht werd roze en blauw 
En het werd later donker en ‘s ochtends kwam het licht 
vroeg door de ramen.

het waS maaRt 2020...
* De jongeren studeerden online, vanuit huis Kin-

deren speelden onvermijdelijk vooral in huis. 
* Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te 

doen. 
* Mensen kwamen alleen even buiten om bood-

schappen te doen of om de hond uit te laten
* Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, 

hotels, restaurants en bars. 
* Het leger begon uitgangen en grenzen te bewa-

ken. Mensen moesten vanuit huis gaan werken. 
* Ondernemers kwamen in de problemen. 
* De meeste kinderen konden niet meer naar 

school. 
* Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen 

in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken wer-
den uitgesteld...Iedereen wist het.

Maar de lente wist het niet 
En het ontsproot
En ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
En ze  schonk ons haar mooiste bloemen en haar heer-
lijkste geuren

het waS maaRt 2020  
* Iedereen zat thuis in quarantaine om gezond-

heidsredenen of preventief. 
* Sommige mensen mochten niet meer naar hun 

werk, anderen móesten. 
* Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was 

ineens een bedreiging. 
* Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, 

dat was afschuwelijk. 
* In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. 
* Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, 

daar werd een streep door gezet en niemand wist 
wanneer dat weer kon. 

* Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl 
er vrede was. 

* Over de hele wereld werden veel mensen ziek en 
het was besmettelijk... 

* Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de 
angst pas echt!! 

* En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... 
* En de weken duurden ineens veel langer... 
* En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge 

maatregelen zouden volgen...
* De mensen zaten vast in een film en hoopten 

dagelijks op dé held... 
* De wereld was vertraagd terwijl het geen vakan-

tie was, niemand had dit verwacht...Iedereen 
wist wat er gebeurde.

Maar de lente wist het niet 
En de rozen bleven bloeien 
En de Magnolia stond in de knop 
En de vogeltjes begonnen aan hun nestjes

en toen…
* Het plezier van koken en samen eten werd 

herontdekt.
* Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je 

met je kinderen kon doen. 
* Er was weer tijd om te schrijven en te lezen. >>

De moeite waard

lappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren

En de bloemen bleven bloeien (foto HP)
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* Mensen lieten hun fantasie de vrije loop en 
verveling ontsproot in creativiteit. 

* Sommigen leerden een nieuwe taal. 
* Sommigen ontdekten kunst. 
* Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en 

vonden de weg naar zichzelf terug. 
* Anderen stopten met onwetend onderhandelen. 
* Iedereen had van de één op de andere dag veel 

meer tijd voor het gezin. 
* Eentje sloot het kantoor en opende een herberg 

met slechts vier mensen. 
* Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de 

liefde van hun leven te vinden. 
* Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen 

boodschappen te doen of te koken.
* Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, 

deze mensen werden helden, ze werden meer 
gewaardeerd dan ooit. 

* Anderen gingen op afstand muziek met elkaar 
maken of zingen om op deze manier samen te 
zijn. 

* Mensen kregen oog voor eenzaamheid en ver-
zonnen dingen om er iets aan te doen.

* Mensen herstelden van hun stressvolle leven. 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spon-
taan een praatje met elkaar.

* Sommigen maakten vliegers van papier met hun 
telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze 
konden bellen. 

* De overheid ging bedrijven en zelfstandigen hel-
pen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen 
zouden moeten ontslaan

* Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan 
om te helpen in de Zorg. 

* Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen 
wilde iets doen. 

* Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit aller-
lei landen klappen voor alle artsen, verpleegkun-
digen en zorgpersoneel die keihard aan het werk 
waren om in de zorg alles draaiende te houden

* Het was het jaar waarin men het belang erkende 
van gezondheid en verbinding, van saamhorig-
heid, van sociale contacten en misschien ook 
van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve 
bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…

* En de economie ging bijna kopje onder, maar 

stopte niet, maar vond zichzelf opnieuw uit. 
* Het was het jaar waarin de wereld leek te stop-

pen, het jaar waarin we met elkaar in de geschie-
denisboeken zouden komen…Dat wisten we 
allemaal. 

Maar de lente wist het niet, 
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer 
En er waren veel meer vogels 

en toen kwam de dag Van BeVRIjdIng…
* De mensen keken tv en de premier vertelde 

iedereen dat de noodsituatie voorbij was. 
* En dat het virus had verloren! 
* Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
* En toen ging iedereen de straat op... 
* Met tranen in de ogen... 
* Zonder maskers en handschoenen… 
* De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer 

was.
* En de wereld was mooier en liefdevoller gewor-

den
* En de mensen waren humaner geworden. 
* En ze hadden weer waarden en normen. 
* De harten van mensen waren weer open, en dat 

had positieve gevolgen
* Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer 

ademen, ook zij was genezen van wat de mensen 
háár veel eerder hadden aangedaan. 

en toen kwam de zomeR....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht 
van het leven… <<

Cobi van Egmond, zus van columnist Cees (Ommetje) 
kreeg dit stukje via WhatsApp toegestuurd. De redactie 
van de Coedijcker Ban vond de gedachten in dit stukje 
anoniem proza de moeite waard om met u te delen.

De moeite waard

Het plezier van samen koken werd herontdekt
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Een fantastisch mooi land, een ware cultuurshock

authentIek myanmaR

Foto’s en tekst Marijke de Jong

Myanmar (Birma), land van goud en zon, tempels, gouden stoepa’s en pagodes met de krachten van dui-
zenden Boeddha’s. Land met een diversiteit aan groenten, kruiden, vruchten en curry’s die overal waar je 
kijkt aan de man worden gebracht. Land van duizend-en-één ambachten en land van de flip flops (slip-
pers). En niet in het minst een land met wellicht de eerlijkste en meest gastvrije mensen ter wereld die 
altijd een stralende lach laten zien. Ik mocht begin maart (warme seizoen, zo’n 36°) twee weken van deze 
cultuurshock getuige zijn samen met mijn partner Marcel en negen vrienden en bekenden. We reisden per 
bus, trein, bootjes en drie binnenlandse vluchten en logeerden in 4 en 5-sterren hotels. We maakten een 
rondreis en bezochten o.a. Yangon, Bagan, Monywa, Mandalay, Kalaw, het Inle Meer en we eindigden weer 
in Yangon. Myanmar grenst aan Bangladesh, India, China, Laos en Thailand. 

Na aankomst op het vliegveld van Yangon worden wij 
hartelijk verwelkomd door onze gids Aung Kyaw oo 
(als we die naam te moeilijk vinden mogen we hem 
ook Laurence noemen!) en de chauffeur van een rede-
lijk moderne touringcarbus. Eerst naar het hotel om 

op te frissen alvorens de activiteiten gaan beginnen.

yangon dag 1 en 2
De grootste stad van Myanmar en typisch Aziatisch 
vol chaos, verkeer, kraampjes op straat en diverse geu-

ren en kleuren die onze zintuigen prikkelen. Eerst een 
tour door het stadscentrum vol historische en koloni-
ale gebouwen. We zien mannen met lange rokken en 
rode tanden door het kauwen op betelnoten en vrou-
wen met gele vegen op het gezicht door de Thanaka 
(komt later in het verslag aan de orde). 

We bezoeken de Botahtaung Pagode, die gepositio-
neerd is naast de Yangon rivier, voor het eerst gebouwd 
meer dan 2500 jaar geleden. Voordat we naar binnen 
mogen moeten we eerst onze schoenen en sokken uit-
doen. De pagode bewaart, naar men gelooft, een haar 
van Siddhartha Gautama Boeddha, een spiritueel lei-
der op wiens leer het boeddhisme is gebaseerd. 

De pagode werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vol-
ledig verwoest en na de oorlog weder opgebouwd. Het 
is een complex met verschillende kleinere pagodes en 
tal van gouden kostbaarheden. Ook is er een vijver met 
tientallen schildpadden, groot en klein. Daarna bezoe-
ken we de oude Sule Pagode, omringd door regerings-

gebouwen. Binnen kijk ik mijn ogen uit, ik heb nog 
nooit zoiets gezien. Knielende en biddende mensen op 
prachtige, kleurige kleden voor met bloembakken ver-
sierde Boeddhabeelden. Het is alles (blad)goud wat er 
blinkt. Maar het valt in het niet bij de pagodes die we 
later nog zullen zien. 

Stoepa’S, pagodeS en tempelS

Een stoepa of stupa is massief, klokvormig, je kunt er 
niet in gaan. Hij staat op zichzelf of kan op een pagode 
gebouwd zijn en bevat meestal relikwieën (bijv. haren 
of tanden) van Boeddha. Een pagode is een toeganke-
lijke gebedsplaats waar één of meerdere standbeelden 
van Boeddha staan, herkenbaar aan de klokvormige 
stoepa die er vaak bovenop gebouwd is. 

Een tempel heeft veelal vier ingangen die met een ga-
lerij verbonden zijn, bevat geen relikwieën en alleen 
bij de ingangen staat een Boeddhabeeld. De Myan-
marezen zelf spreken steeds van pagodes, dat is net zo 
makkelijk. >>

Lokale markt Yangon.

Reisverslag

Gouden Swezigon Pagode
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Na de markt en lunch brengt de bus ons naar een grote 
hal waar de Chaukhtathyi Boeddha zich bevindt, één 
van de grootst liggende boeddha’s van Myanmar met 
zijn 66 meter in lengte, witte gezicht, knalrode lippen 
en blauwe oogschaduw. De kroon is ingelegd met di-
amanten, het is weer een pracht om te aanschouwen. 
Deze Boeddha is nog niet zo lang geleden geheel ge-
renoveerd omdat hij eerst buiten lag maar totaal in ver-
val was geraakt door de weerselementen. Ook hier zijn 
weer veel monniken die knielen en bidden maar ook 
foto’s maken. Er komen hier namelijk boeddhisten van 
over de hele wereld.

Bagan dag 3 en 4 9/3-10/3
Een unieke oude stad, gebouwd in 849, waar nog dui-
zenden historische boeddhistische tempels staan in 
een relatief goede staat. Echt een magische plek, er zijn 
geen woorden voor om de stad te beschrijven. We ne-
men in alle vroegte afscheid van onze gids nadat deze 
ons met de bus heeft afgezet op het vliegveld voor een 

binnenlandse vlucht naar Bagan. Ook hier verblijven 
wij  twee dagen. Onze nieuwe gids Swé staat ons al 
op te wachten. We maken eerst een rondrit met de 
bus door de oude koninkrijken van Bagan en komen 
vervolgens bij een fantastisch uitzichtpunt voor een 
fotostop. Het is adembenemend, een wonderlijke plek 
en je waant je in de Middeleeuwen. 

Dan naar een lakwerkfabriekje en zien we hoe men uit 
bamboe de mooiste dienbladen, kommetjes, schalen, 
etc. vervaardigt. Alles handgeschilderd en er staan vele 
producten gereed, bestemd voor o.a. opdrachtgevers 
uit Duitsland.

De Pahto-Thamya Pagode met z’n verbazingwekkende 
muurschilderingen en Birmese zandtekeningen stamt 
uit de elfde eeuw. Weer een genot om door de gangen 
van deze oudheid te lopen. Dan hebben we even ge-
noeg van al die pagodes in deze warmte. >> 

De Schwedagon Pagode is de grootste pagode van 
Myanmar, ca. 100 meter hoog, met 50.000 kilo blad-
goud en duizenden kostbare edelstenen bedekt. Waar 
je je ook bevindt in Yangon, je kunt er niet om heen, 
deze schitterende Pagode. De belvormige koepel is een 
iconisch symbool voor Myanmar. Nadat we de schoe-
nen en sokken uit hebben gedaan (alweer!), moeten we 
ook nog een mondkapje op. Verder geldt hier: schou-
ders en knieën moeten bedekt zijn. Gids Aung vertelt 
ondertussen honderduit. 

Volgens de legende worden hier acht haren bewaard 
van de laatste Boeddha tezamen met relikwieën van 
voorgaande Boeddha’s. Rond de pagode is een pavil-
joen met tientallen kleinere pagodes gebouwd. Het is 
een van de belangrijkste bedevaartsoorden ter wereld. 
Alsof je een totaal van de buitenwereld afgezonderd 
boeddhistisch dorp binnenwandelt, heel apart. Voor 
de ingang van de gouden pagode staat een enorme rij 

monniken en nonnen te wachten voor het gebed. Daar 
moeten we natuurlijk even een fotootje van maken. 
Het zijn allervriendelijkste gelovigen die ons lachend 
toeknikken.

De volgende dag gaan we met de cirkel-spoorlijn, die 
tussen de 15 en 20.000 mensen per dag vervoert, een rit 
maken van een uur om o.a. een levendige lokale markt 
te bezoeken. De trein is relatief oud en traag maar 
een geweldige manier om het lokale leven te beleven. 
Het is een drukte van jewelste en er lopen vrouwen 
en mannen door de trein om hun koopwaar te slijten. 
Grote manden op hun hoofd waar allerlei lekkere hap-
jes op liggen van gekookte eieren, fruit, zoetigheden 
tot allerlei geurende curry’s. Ik begin er niet aan, mijn 
darmen kunnen daar niet tegen. Veel kinderen in de 
trein en mijn vriend Marcel heeft veel plezier met het 
opblazen van ballonnen waar ze, zowel jong als oud, 
heel blij mee zijn.  

Reisverslag

Chaukhtathyi Boeddha één van de grootst liggende boeddha’s van Myanmar  

Schwedagon Pagode.jpg Schwedagon Pagode is de grootste pagode van Myanmar,
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We gaan naar het volgende hotel om na inchecken een 
verkoelende duik te nemen in het zwembad. Later op 
de dag wil de gids ons toch nog even de symmetrische 
Ananda Tempel met vier gouden Boeddha’s laten zien 
en als klap op de vuurpijl ook nog een ritje met paard 
en wagen rond de tempels voor het maken van foto’s. 

De volgende dag gaat een aantal van de groep (ik niet, 
achteraf wel spijt) de beroemde ballonvaart van Bagan 
doen bij zonsopgang. Deze vlucht schijnt tot de 3 beste 
locaties ter wereld te behoren. Zweven over duizend 
jaar oude pagodes en de Ayeyarwady rivier. De achter-
blijvers kunnen uitslapen om daarna met z’n allen een 
bezoek te brengen aan de Nyaung markt, de grootste 
in Bagan. We worden van alle kanten nieuwsgierig be-
keken. Ik moet ook zo nu en dan met de bevolking op 
de foto want toeristen zijn ze nog niet zo gewend. Bij 
het nazien van de foto hebben ze dan ook de meeste 
schik. 

Wat meteen opvalt op de markt zijn grote bergen wa-
termeloenen. Deze zijn ontstaan omdat er geen export 
naar China meer mogelijk is i.v.m. het coronavirus. 
Dat is ook de reden dat de anders zo druk bezochte 
markten nu enigszins uitgestorven zijn. Normaal ko-
men er veel Chinezen naar Myanmar. We kopen wat 
stukken meloen van een jong verkoopstertje. Daarvoor 
wil ze wel even op de foto. 

Bij Marcel wordt bij een andere kraam nog een lange 
rok aangemeten maar hij twijfelt nog……   

Na de markt bezoeken we het Thanaka Museum en 
vertelt gids Swé over de traditionele gele pasta waar-
mee vrouwen en kinderen hun gezicht besmeuren o.a. 
tegen de zon of acne maar voornamelijk om zichzelf 
mooi te maken. De pasta wordt gemaakt van de tha-
nakaboom. De schors van deze boom wordt op een 
steen tot poeder vermalen en vermengd met water tot 
een papje. Eenmaal op het gezicht aangebracht droogt 
het uit tot een harde laag, een soort van masker. Gids 
Swé koos mij uit om als proefkonijn te fungeren en 
smeerde er lustig op los!

Bij de gouden Swezigon Pagode die naar men zegt een 
been en tand van Boeddha zou herbergen, is het ook 
weer alles goud wat er blinkt. Deze pagode is door de 
eeuwen heen flink beschadigd geraakt door aardbevin-
gen en andere natuurrampen  en daardoor meerdere 
keren gerenoveerd. ’s Avonds maken we vóór zonson-
dergang nog een privé cruise op de Ayeyarwady rivier 
met gratis lekkere cocktails aan boord. 

Volgende maand o.a. bijzondere markt op in gebruikt 
zijnde spoorrails, bezoek aan prachtig aangelegde bo-
tanische tuin en sigarenfabriek <<

coRona-BaSISRegelS VooR IedeReen

• Was uw handen 20 seconden lang met water en 
zeep, daarna handen goed drogen

• Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis 
komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuur-
lijk voor het eten en nadat u naar de wc bent 
geweest.

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te 

snuiten en gooi deze daarna weg
• Was daarna uw handen
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand van anderen
• Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en 

op het werk als u een vitale functie heeft. Maar 
niet thuis en ook niet op straat als het mensen 
zijn uit uw gezin of huishouden.

• Door 1,5 meter afstand te houden is de kans 
kleiner dat mensen elkaar besmetten.

• Werk zoveel mogelijk thuis.
• Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt 

om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
• Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk 

lopend of met de fiets.
• Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt 

niet anders kan.
• Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden 

werkgevers de werktijden

openBaaR VeRVoeR: nIet-medISche mondkapjeS

Niet-medische mondkapjes worden geadviseerd in het 
in het openbaar vervoer, omdat 1,5 meter afstand hier 
niet altijd mogelijk is en er geen check vooraf mogelijk 
is. Hiermee beschermt u andere reizigers. 

Met ingang van 1 juni wordt het dragen van een niet-me-
disch mondkapje verplicht. Niet-medische mondkapjes 
kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldin-
structie voor een niet-medisch mondkapje.

thuISBlIjVen BIj VeRkoudheIdSklachten

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging 
tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen 
boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen 
boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een 
ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klach-
ten gelden de regels die voor iedereen in Nederland 
gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten 
heeft, mag u weer naar buiten. Mensen werkzaam in 
cruciale beroepen en vitale processen kunnen soms wel 
werken (overleg met uw werkgever). 

Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Cel-
sius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. 
Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft 
u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten; al-
leen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen 
doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen en 
vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven 
thuis als zij zelf klachten met koorts en/of benauwdheid 
hebben. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag 
u weer naar buiten. Kijk op de website van het RIVM 
voor meer informatie over de leefregels thuis.

adVIezen menSen met kwetSBaRe gezondheId

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het co-
ronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en men-
sen met een onderliggende aandoening. Heeft u een 
kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het 
kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel moge-
lijk thuis te blijven. Ga niet op bezoek bij mensen van 
70 jaar of ouder, of mensen met een kwetsbare gezond-
heid. Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende 
ouderen die gering zelfredzaam zijn. Wijs 1 of 2 vaste 
bezoekers aan. Als deze vaste bezoekers verkoudheids-
klachten, koorts en/of benauwdheid hebben, blijven 
zij thuis.

Reisverslag

Fotostop on Bagan
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Nadenken over de betekenis van de Bijbel – deel 4

de InneRlIjke geeSt

Door Hans Faddegon

In het vorige artikel is gesproken over de drie delen van de innerlijke geest. Eerst het aardsgerichte deel, de 
Nefesh. Daartegenover het met de Hemel verbonden deel, de Neshamah en dan het mogelijk verbindende 
deel tussen de Nefesh en de Neshamah: de Roeach, die enerzijds alleen aardsgericht kan blijven functione-
ren. De namen van deze drie innerlijke delen van de geest zijn verbonden met de betekenis van bepaalde 
Hebreeuwse letters en hun getallen. Daarom is een eerste introductie over de symboliek van de Bijbelse 
getallen zinvol.

waaRden Van de letteRS

Eerts iets over de waarden van letters. Iedere letter 
bezit drie getallen. Als eerste het uiterlijke getal. De 
uiterlijke waarde, vormt een symbool van het aards-
gerichte deel van de menselijke geest, de Nefesh. Als 
tweede het verborgen getal, de volle waarde, als sym-

bool van het hemelgerichte deel van de menselijke 
geest, de Neshamah. 

Tussen deze uiterlijke- en volle waarde bevindt zich de 
verborgen waarde, als symbolisch beeld van het ver-
bindende deel van de menselijke geest, de Roeach.

alef

Als voorbeeld draagt de eerste letter van het Bijbelse al-
fabet de Uiterlijke Waarde 1, terwijl de naam van deze 
eerste letter, de Alef, de Volle Waarde 111 bezit. Tussen 
deze twee waarden bevindt zich de Verborgen Waarde 
110 als verbinding tussen 1 en 111. Het getal 1 is het al-
gemene symbool van de Hemelse Bron en leiding van 
ons leven die door God en Jezus als menselijk aspect 
van God, verzorgd wordt.

Deze naam van de letter Alef betekent dat de bron van 
het leven, de toekomst en het actuele leven vanuit de 
hemel begeleid worden, wat tot uitdrukking komt in 
het getal 111. Zo betekent de naam van de letter Alef 
onder meer het leren, het onderwijzen van de mens 
en het bereiken van het levensresultaat, dat tot uit-
drukking komt in het getal duizend. De naam Alef 
betekent ook duizend. Het woord duizend komt in 
de Bijbel op diverse plaatsen voor en wijst dan op de 
voltooiing van het daar besproken deel van het leven.

getallen

Het getal 111 bestaat uit het getal 1, 10 en 100. Het getal 
tien is het beeld van Gods Hand als begeleiding van 
ons leven. 100 het beeld van het mogelijke levensdoel. 
Enerzijds het Hemelse doel, en dan wordt men een 
echte mens genoemd, of anderzijds slechts het aards-
gerichte levensdoel. Dan wordt de aardse mens symbo-
lisch het dier, de Aap, genoemd.

Het getal 100 is ook 10 keer 10. Dat wil zeggen dat alle 
tegengestelde belevenissen die door God aan een mens 
worden aangeboden, echt meegemaakt zijn. Het getal 
1000 is ook 10 keer 100. Dat betekent dat alle beleve-
nissen leiden tot het Hemelse doel.

medeklInkeRS

De Hebreeuwse letters in de Bijbel bestaan alleen uit 
geschreven medeklinkers. Dat betekent dat deze letters 
als uiterlijk, leesbare tekst in de Bijbel, een symbolische 
basis van ons aardse leven vormen. Daarbij bezitten 
deze medeklinkers ook een eigen klank. Die vormt het 
beeld van ons aardsgericht geestelijke deel, de Nefesh, 
die het bewust aardse bestaan mogelijk maakt.

In het Hebreeuwse alfabet zijn de klinkers ook niet 
zichtbaar aanwezig. 

Zij worden in de uitspraak van de Bijbelse Hebreeuwse 
woorden en namen hoorbaar en tonen zo het verbin-
dende deel van de geest, de Roeach . Dat betekent dat 
de aardse mens enerzijds de betekenis van de woorden 
en de namen alleen aardsgericht kan opvatten. Ander-
zijds bestaat de mogelijkheid om bewust te worden 
van de betekenis van de Bijbelse woorden, als begrip 
van de verbinding met de Hemelse levensbron.

haRdop VooRdRagen

In de klassiek religieuze kerken, bijvoorbeeld in de Ka-
tholieke Kerk en in de Joodse kerk, worden standaard de 
Bijbelverhalen hardop voorgedragen in een symbolische 
melodie. Die melodie vormt het beeld van het Hemelse 
deel van de geest, de Neshamah, de innerlijke Hemelse le-
vensbron. Zo kunnen wij bewust worden dat het Bijbelse 
verhaal en ons leven, uit de Hemel komen en ons begelei-
den. Daarom is het in het algemeen ook heel begrijpelijk 
dat veel mensen bewust of onbewust zeer verbonden zijn 
met muziek, omdat het ons diep kan raken. Dat is dus 
geen toeval, maar het wijst op de symbolische betekenis 
van de muziekklanken. Uiteraard kan muziek symbolisch 
zowel positief of negatief beleefd worden. Dat heeft te 
maken met de dualiteit tijdens het aardse leven, wat het 
Goede en het Kwade genoemd wordt. 

goed en kwaad

Het Bijbelse woord  Goed betekent “het bereiken van 
het levensdoel” als symbolische eenheid. Het Bijbelse 
woord Kwade betekent het beleven van de symboli-
sche veelheid, de egoïstische individualiteit. Daarom 
spreekt de Joodse  Overlevering van de Bijbel ook over 
het Geheim van het Kwade. Het woord Geheim bete-
kent daarbij het fundament van het aardse leven. Het 
woord Kwade betekent de aardse leerweg via de vele 
moeilijkheden. >>

Cultuur

De Engel, de door God en Jezus begeleide verbinding tussen Hemel en aardee.

Goed en kwaad
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Lente ... dan liggen er allerlei lekkernijen in de schappen
aSpeRgeSoep
Recept en foto Marcel Rasch

Ik verheug mij er toch altijd weer op als het aspergeseizoen aanbreekt. Het betekent lente en daardoor 
komen er allerlei lekkernijen in de schappen te liggen

Asperges, klassiek met ham, ei en een botersausje maar 
ook met een stukje zalm, piepertje en een sausje, alle-
maal combinaties die het water in de mond doet lopen.

Laatst haalden we asperges bij de Lidl, met de naam 
“Verspil-mij nietjes”. Dit waren de misvormde, te dik-
ke of te dunne asperges die er in eerste instantie niet 
uit zien maar prima te gebruiken zijn. Kromme asper-
ges worden na het koken gewoon weer recht dus…. 
De dunste kun je heel goed gebruiken in de soep. We 
hadden 2,5 kilo gehaald en alles gewassen, geschild, 
natgemaakt en ingevroren behalve dus die voor de 
soep.

BenodIgdheden

• 1 liter aspergevocht (zie bereiding)
• 500 gram asperges
• 250 ml kookroom
• 40 gr boter
• 40 gr bloem
• peterselie
• groentebouillon blokjes voor 1 liter
• ham en gekookt ei (zie tip)

BeReIdIng:
Was eerst het zand van de asperges. Schil de asperges 
en snij 1 cm van de uiteinden af. Zet de schillen en de 
uiteinden op in een pan water en breng aan de kook. 
Laat een paar minuten inkoken en zet het vuur uit. 
Zeef het geheel en bewaar het vocht. (ongeveer 1 liter) 
Laat afkoelen.

Snij de asperges in stukjes van 3 cm en breng aan de 
kook in water met wat zout. Laat een paar minuutjes 
zacht doorkoken. Zet dan het vuur uit.

Neem een soeppan en smelt hierin de boter. Voeg de 
bloem toe en spatel het goed door elkaar. 

Houd de pan op het vuur, hou de massa in beweging 
met een spatel. Nu gaart de bloem en dat bindt de 
soep straks. Schenk er een scheut van het afgekoelde 
aspergevocht bij en meng door elkaar met een garde 
tot het een glad geheel is geworden. Voeg de rest van 
het vocht toe met de bouillon blokje(s) en breng aan 
de kook. Voeg dan de room toe en laat  even goed mee 
verwarmen. Daarna de aspergestukjes erbij voegen en 
laat even doorverwarmen. Schep op en doe er wat fijn-
gehakte peterselie overheen. Op smaak brengen met 
zout en peper.

tIp

De combinatie asperge – ham – ei kun je in de soep 
terug laten komen door er wat hamreepjes en gekookte 
eireepjes door te doen. Erg lekker! Eet smakelijk

konIng

Als de aardse mens symbolisch echt menselijk is gewor-
den, dus gericht op het Hemelse levensdoel, is de mens 
symbolisch een Koning geworden. Het Bijbelse woord 
Koning, Melech, bestaat uit drie letters, de M, L, en Ch, 
met de Uiterlijke Waarden 40, 30, en 20. Samen het ge-
tal 90 wijst het op het einddoel van het leven. De Joodse 
Overlevering verbindt het Hebreeuwse alfabet ook vol-
ledig met ons lichaam. Zo bespreekt de Overlevering de 
letter M als verwijzing naar de hersenen waar de Nesha-
mah door ons denken bereikbaar is. Vervolgens wijst de 
letter L naar het hart waar de  Roeach als verbinding tus-
sen het aardsgerichte leven en het Hemelse levensdoel 
mogelijk is, door het symbolische hartgevoel. Tenslotte 
wijst de letter Ch naar de Lever als bron van het aardse 
leven, wat mogelijk is door de Nefesh. Als de innerlijke 
geest van de mens het levensdoel ontdekt en aanvaardt, 
is de mens dus innerlijk de Koning over het leven onder 
leiding van God en Jezus. Het Bijbelse woord Engel is 
ook gebaseerd op het besproken woord Koning. De eer-
ste letter van het alfabet is eraan toegevoegd. 

engel

De naam Engel, Malach, betekent dan het Konink-
lijke verzorgen van de verbindingen tussen de Hemel 
en de aarde, zoals God dat wenst. Het eerste deel van 
het woord Malach, Mal, betekent het begrip Besnij-

denis. Oftewel het innerlijke richten op God en Jezus. 
Het tweede deel van het woord Malach, Ach, betekent 
(Voor)zeker. Zo betekent Malach, de Engel, de door 
God en Jezus begeleide verbinding tussen Hemel en 
aarde. De Engelen worden ook met vleugels uitge-
beeld als verwijzing naar het inzicht van de verbinding 
tussen hemel en aarde. Zo vormen ook vogelvleugels 
beelden van de aardse mens, die kan zoeken naar ver-
binding met de Hemel.

Vaak wordt  de Bijbel alleen uiterlijk gelezen. Dat is 
niet verkeerd,  want het biedt ook een (historisch) 
beeld van het leven van de mensheid als beeld van ons 
als actuele individuele mensen. Het bijzondere van de 
Joodse Overlevering, het originele begrip van de Bij-
bel, vult diepzinnige betekenissen toe aan ons actuele 
innerlijke leven. In deze tijd neemt de belangstelling 
internationaal weer toe, sinds de Bijbel veel meer blijkt 
te vertellen dan alleen historische verhalen. Ook blijkt 
dat ieder woord en iedere naam betekenissen bezit, die 
ons veel kunnen leren over het  leven. Wie geïnteres-
seerd is kan daarom in vorige artikelen diverse beschik-
bare literatuur vinden.

In het volgende artikel, deel 5 wordt de Bijbelbetekenis 
verder besproken. <<

Gezondheid Koken

De Hebreeuwse letters in de Bijbel bestaan alleen uit geschreven medeklinkers

De ‘Verspil-mij-nietjes’van de Lidl zijn prima te gebruiken
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Een bel werd niet altijd gehoord

ScheepStoeteR
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Enige weken geleden bracht Bart Slooten en keurig gepoetste toeter mee. Hij had hem gevonden tussen de 
muziekinstrumenten van de school in Krommenie, waar hij nog één dag in de week leraar is voor bijles van 
de beste en de minst goede leerlingen. Aangezien zo’n toeter wel geluid geeft, maar geen muziekinstrument 
is, vroeg hij aan de directie of hij hem mee mocht nemen voor onze vereniging. Dat was goed vandaar. 

de metoR

Toen ik het ding zag, kwamen er weer jeugdherinne-
ringen boven. Velen van u zullen dat nog weten, maar 
vroeger ging hier en in Het Geestmerambacht alles met 
de schuit. Zo ook bij mijn vader. Hij had net als alle 
tuinders een platbodemmotorvlet. Dat werd een “metor” 
genoemd. De metor was uitgerust met een ééncilinder 
Albin motor en moest met de hand aan geslingerd wor-
den. Als jochie wilde ik dat ook graag proberen, maar dat 
mocht niet. Dat had een goede reden. Vader vertelde mij 
dat de motor uitgerust was met een magneetontsteking 
met een hendel eraan om hem op voor- of naontsteking 

te zetten. Als de motor áán geslingerd werd, zette hij de 
hendel op naontsteking. Als hij eenmaal liep, werd de 
hendel op vóórontsteking gezet. Als je te langzaam slin-
gerde of de hendel verkeerd had staan, kon je een terug-
slag krijgen. Dat is als het ware, dat de motor de verkeerde 
kant op ging draaien. Hierdoor kon je dan je pols breken. 
Kortom hij vond dat voor mij te gevaarlijk.

Bel aan de motoRkaSt

Bij oplevering van de schuit hing aan de motorkast een 
bel. Hiermee kon je een waarschuwingssignaal geven. 
Dat was omdat de sloten hier en daar smal waren zodat 

je een tegenligger kon attenderen goed aan kant te va-
ren. Aangezien de schuiten soms zwaar en hoog beladen 
waren met bijvoorbeeld kool of aardappelkistjes, kon de 
bestuurder van een schuit niet altijd alles overzien.

de RôôSteR

Bij de bruggen zoals in de Achtersloot langs het dorp 
waren de doorgangen smal en kon je elkaar niet pas-
seren. Daar was het verplicht signaal te geven. Voor-
al daar, waar een bocht na of voor de brug was, zoals 
de brug bij het Oostwijk en de brug bij de kerk. “De 
Rôôster” noemde men die brug, omdat daar vroeger 
een wildrooster in lag. Wild was er niet.

Nu heb ik me laten vertellen, dat men het rooster had 
aangelegd, zodat de duvel niet bij de kerk, Die was 
omgeven door sloten, kon komen.

VeRplIcht SIgnaal geVen

Aan deze bruggen hing een bord met het opschrift 
“Signaal geven”. In ons dorp verdwenen deze borden 
in de loop van de tijd. In Broek op Langedijk echter, 
hing dat bord er nog tot aan de verkaveling. Daar is 
een foto van bewaard gebleven.

de toeteR

Terug naar de toeter. In de praktijk bleek, dat het 
gebruik van de bel niet altijd werd gehoord door het 
motorgeraas. Daarom schafte men een toeter aan, die 

duidelijk meer lawaai maakte dan de bel. Hier zag men 
eigenlijk nooit van die mooie messing toeters. Hier 
waren staal verzinkte toeters. Ook deze hebben we al 
in ons museum. 

whatSapp-geneRatIe

Nu had ik dit stukje de naam ‘Scheepstoeter’ meege-
geven, maar de dingen werden elders ook wel gebruikt 
door de dorps- of stadsomroeper. In Koedijk niet, 
want daar sloeg de omroeper op een koperen bekken. 
Dat heb als kind nog wel meegemaakt, als er bv een 
“noodslachting” bij de slager was. ”Een noodslach-
ting”? zal deze WhatsApp-generatie zich afvragen. 
Wat is dat nou weer? Nou als een koe of een paard een 
ongeluk kreeg bv een been brak, dan werd de slager 
gewaarschuwd. Die kwam dan met zijn schietmasker 
om het beest uit zijn lijden te verlossen. Voor deze sla-
ger was er dan een onverwachte hoeveelheid vlees, dat 
hij tegen een zeer billijke prijs verkocht. Daarvan werd 
dan in het hele dorp melding gemaakt via de omroe-
per, die dat met luide stem verkondigde. Ik herinner 
mij nog, dat Kees Blauw dat deed.

nIet uIt de Slaap toeteRen

De visclub in Koedijk “HSV Vislust” gebruikt tijdens 
de viswedstrijden ook nog zo’n toeter voor het begin 
en het einde van de wedstrijd. Er mag dan niet te hard 
op geblazen worden, want dan krijgen ze problemen 
met mensen die in de buurt wonen en nog slapen.

Historische Vereniging

In Broek op Langedijk echter, hing dat bord er nog tot aan de verkaveling
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Heerlijke tijdsbesteding én ontspannend

mandalatekenen
Door Henriëtte Maas

In de Coedijcker Ban van april schreef ik dat ik graag mandala’s teken. Toen besefte ik nog niet dat ik daar 
nu alle tijd van de wereld voor heb. Misschien is het voor u nu ook een idee. Naast dat het een heerlijke 
tijdsbesteding is, werkt het ook heel ontspannend. Je hoofd raakt er als het ware leeg van. Dat is nu natuur-
lijk helemaal fijn om je te helpen om je in deze tijd niet gek te laten maken door allerlei doemscenario’s, 
waardoor de neiging om te gaan piekeren op de loer ligt. Fijn om dan even uit je hoofd te kunnen gaan.

Wat is nu het verschil met gewoon tekenen en kleuren? 
Bij mandala tekenen gaat het niet om het product, om 
iets moois te maken, maar om het proces. Dat je lekker 
bezig bent met tekenen en kleuren. En het leuke is, dat 
hoe meer plezier je eraan beleeft, hoe mooier de man-
dala’s worden. Je kunt bestaande mandala’s kleuren of 
ze zelf tekenen en daarna kleuren.

wat zIjn mandala’S
Mandala’s zijn cirkelvormige, geometrische voorstellin-
gen die eeuwenoud zijn en vrijwel in alle culturen over 
de hele wereld voorkomen. Het woord mandala komt 
uit het Sanskriet en betekent “heilige cirkel” of “magi-
sche kring”, “wiel”, “centrum”, “dat wat de essentie is”. 
Cirkels, spiralen en andere ronde objecten hebben altijd 
tot de verbeelding van mensen gesproken. In Australië 
tekenen de Aboriginals hun ‘dreamings’ in het zand. 
De Navaho-Indianen tekenen hun ‘sand paintings’ op 
de grond, voor geheimzinnige genezingsrituelen. In 
Zuid- India wordt met rijstpasta en gekleurde kruiden, 
mandala’s, yantra’s of kolams op de vloer getekend. In 
Tibet worden naast geschilderde mandala’s en yantra’s, 
ook zandmandala’s gemaakt met allerlei kleuren zand, 
die daarna weer opgeveegd worden en in een rivier ver-
strooid. Deze mandala’s uit Tibet en India zijn altijd in 
een bepaalde stijl gemaakt volgens traditionele voor-
schriften en hebben een beperkt aantal motieven. 

VantRa

De yantra bestaat bijvoorbeeld uit drie grondvormen: 
cirkel, vierkant en gelijkzijdige driehoek. Ze zijn een 
hulpmiddel bij concentratie, ter disciplinering van 
de geest en het voorzien in een volmaakt voorbeeld 
van harmonie. Individuele mandala’s kunnen een on-

beperkt aantal motieven en symbolen bevatten. De 
laatste ontspruiten vanuit de intuïtie, hebben een me-
ditatief karakter en kunnen tot transformatie leiden. 
Ook in de natuur komen we mandala’s tegen, bijv. in 
bloemen, bladrozetten, spinnenwebben, ogen, jaar-
ringen van bomen, ijskristallen, doorgesneden appels, 
concentrische cirkels in het water, zichtbaar gemaakte 
geluidsgolven, kiwi’s, komkommers, cellen, atomen, 
spiraalnevels, zonnestelsels, fractals enzovoorts. 

fRantalS

Fractals zijn zich steeds herhalende patronen waarvan 
de vormen aan elkaar gelijk blijven, hoe vaak ze ook 
worden vergroot of verkleind, het caleidoscoop-effect. 
De roosvensters in kerken en kathedralen zijn ook 
mandala’s. Deze ronde gebrandschilderde ramen repre-
senteren een eeuwige waarheid, de Logos, het woord. 
Hier staat Christus, als de Logos, in het midden, of 
Maria met het Kind, als Moedergodin. De roos is het 
symbool voor liefde. In dit verband de liefde voor de 
Schepper.  Mandalavormen komen ook voor op ico-
nen, miniaturen, zegels, wandkleden en kerkplafonds, 
waarbij Christus ook vaak in het midden wordt afge-
beeld met op de hoekpunten de vier evangelisten. Ook 
de Rozenkruisers, kabbalisten en alchemisten gebruik-
ten mandala’s voor meditatie en spirituele oefeningen.

wat doet het maken Van mandala’S met je?
Mandala’s zijn prettig om naar te kijken, maar ze zelf 
maken kan nog meer voldoening geven. Mandala’s wij-
zen op een diepe behoefte bij mensen naar heel-wor-
ding en bezinning. Door middel van de mandala voert 
de weg steeds terug naar binnen, naar het centrum, je 
innerlijke bron. 

Mandala’s maken is zowel een creatief als een bezin-
nend proces. Bezinning en creativiteit gaan samen. 
Het één lokt het ander uit, laat het anders stromen en 
samen vormen ze een oneindig vruchtbare wisselwer-
king. Door het mandalatekenen vergroot je je creati-
viteit en ook de mildheid naar jezelf. Die twee eigen-
schappen komen je ook weer goed van pas in het leven 
van alledag. Ook heeft het een heel rustgevend effect 
op mensen. In schoolklassen wordt het inkleuren van 
mandala’s ook wel gebruikt. Die werken dan nog beter 
dan gewone kleurplaten.

Vele mogelIjkheden.
Je kunt op allerlei manieren met mandala’s bezig zijn: 
van inkleuren van bestaande mandala’s tot intuïtief 
mandala’s borduren en alles wat daartussen ligt. Ik 
geef al jaren mandalatekenles. Als je er nog meer over 
wilt weten, kun je me altijd even mailen: henriette@
pacha-mama.nl

Met hart en ziel

Een mandala om zelf in te kleuren. Als het papier te glad is, kun je er beter een kopietje van maken. Kopieerpapier kleurt fijner. 
Gebruik zachte- of aquarelpotloden. Die kleuren het prettigst.
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huISkeBuuRt 1925
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

De stellage die we zien is gemaakt om een zinker t.b.v. een waterleiding in het Noord-Hollands Kanaal te leggen. 
Dit is ter hoogte van de Teugelaan Schoorl en Huiskebuurtweg Warmenhuizen. De scheepvaart zal enige weken 
gestemd zijn en men moest omvaren via Schagen en dan het kanaal Alkmaar-Kolhorn. Ook werden de Helderse-
weg en de Kanaaldijk tijdelijk afgesloten om de weg te passeren. Men was toen gemoedelijker als heden ten dage 
en men beruste in het lot. Alles voor de vooruitgang. Vanaf 1920 moest heel Noord Holland aangesloten worden 
op een drinkwater net. Door de stijgende vraag moest natuurlijk het ondergrondse net verzwaard en uitgebreid 
worden. Het drinkwater kwam toen uit de Bergense duinen, waar nabij Duinvermaak een pompstation was 
ingericht. Deze zinker was een onderdeel van een transportleiding west-oost richting Langedijk en verder. Het 
materiaal van de leiding was van gietijzer en de verbindingen werden gemaakt van striktouw en lood. Het maken 
van de verbindingen was vakwerk, want het moest absoluut dicht zijn. Een lekke verbinding was niet te con-
stateren onder water. Het laten zakken van de leiding was dan ook een precieze klus. Bovenop de stelling staan 
allemaal lieren die gelijktijdig bediend moesten worden. Er was geen beweging in de verbindingen toegestaan 
met mogelijk lekkage tot gevolg. De vorm van de zinker is gemaakt volgens een zogenaamd “baggerprofiel”, 
rekening houdend met de diepgang van de scheepvaart en het onderhoud van het kanaal. Aan weerszijden werd 
er ter indicatie een bord geplaatst met “Z PWN”. Deze borden zien we nog staan langs het kanaal, voor zinkers 
van de PTT (telefoon) of van het PEN (stroom)

Bij de foto: De fotograaf heeft zijn toestel gericht op het zuiden en kijkt dus naar Koedijk. Links zien we tussen de 
bomen de boerderij van de familie Bakker staan, die nu nog te zien is. Rechts van het midden is in de verte de boerderij 
van toen Oosterman te zien, Kanaaldijk 1.

Trots op mijn team

NOMINATIE ADVIES AWARD 2020

MEEST  KLANTGERICHTE FINANCIEEL ADVIESKANTOOR
VAN DE PROVINCIE NOORD HOLLAND

 
NH1816 KLANTTEVREDENHEID 2019:

                           SCHADE AFHANDELING: 9,5                                          
AFSLUITEN VERZEKERINGEN: 9,2

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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Kleurplaat

 

Kinderopvang 
Broer Konijn

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

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

• Dagopvang en BSO specifiek
 per leeftijdsgroep

• Avontuurlijk spelen binnen en 
buiten in groene tuin

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

kinderopvang broer konijn

Jeugdpagina
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oVeR koetjeS en kalfjeS

Tekst en foto Cees van Egmond

Het blijft vertederend om te zien, een koe met haar kalf. Niet gehinderd door nieuwsgierige blikken blijven ze 
in de buurt van hun moeders. Even grazen, dan weer dartelen en van het ene op het andere moment moet er 
worden gedronken. Bij melkkoeien moet dat anders. Zij worden op gezette tijden door een machine gemolken. 
Als de weide aan de andere kant van de weg ligt dan de melkstal, in dit geval op de Baakmeerdijk, is het twee 
maal daags oversteken. Over drie maanden is er 40+ kaas.
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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.
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