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Samen kunnen we het virus verslaan
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Beste lezer,

Na het gecombineerde mei/juninummer en geen juli-
nummer nu weer een ‘gewone’ Coedijcker Ban (CB). 

Het zijn spannende tijden. Is het werkelijk waar dat we 
in Nederland het virus hebben kunnen terugdringen ... 
of moeten we een tweede golf vrezen? Zo ja gaat dan alles 
weer op slot? Laten we hopen van niet. Het coronavirus 
heeft al genoeg ellende veroorzaakt. Ik hoor steeds vaker 
mensen zeggen dat het virus niet meer dan een heftig 
griepje is, terwijl ze daar aan toevoegen dat er ieder jaar 
mensen sterven aan de griep. Dat is waar maar daarmee 
houdt elke vergelijking tussen griep en covid-19 op. 

Ik heb de gevolgen van het coronavirus van dichtbij 
meegemaakt. De strijd die de zieken én de zorg moe-
ten leveren is heel heftig. Als je herstelt zijn de gevol-
gen van de ziekte niet mis: longschade, verlies van 
spierkracht, concentratieverlies, geheugenproblemen 
enzovoort. Niet alleen kwetsbare ouderen maar ook 
jongeren kunnen ernstig ziek worden en uiteindelijk 
overlijden aan schade die dit nare virus aan ons li-
chaam toe kan brengen. Mijn advies: Houd afstand, 
was je handen vaak en blijf thuis als je ziek bent!

Ik ben van plan om in de volgende CB een IC-verpleeg-
kundige aan het woord te laten over zijn of haar ervarin-
gen met covid-19. Het mooist zou zijn als dat een ver-
pleegkundige uit ons dorp zou zijn. Bent u dat zelf of 
kent u iemand laat het me weten. ... Blijf gezond!

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      15 augustus (3e zaterdag vd maand)

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Dwarsfluit-autodidact en docent verpleegkunde

Gea kos
Tekst Rob Westhof, foto aangeleverd

In dit  interview maakt u kennis met Gea Kos. Ik sprak Gea via de social media omdat het coronavirus en de 
maatregelen daarom heen, persoonlijk contact bemoeilijkten. Gea kocht ooit een tweedehands dwarsfluit en 
leerde zichzelf het instrument te bespelen. Ze speelt nu al weer drie jaar bij ons aller Aurora. Naast de passie 
voor muziek werkt Gea met hart en ziel als docent Verpleegkunde bij het Horizoncollege.

Gea vertelt: “Als kind woonde ik in Uithoorn en kreeg ik 
blokfluitles van iemand uit de buurt. Er was geen geld om 
naar de muziekschool te gaan. Er waren 5 kinderen thuis 
en mijn vader had een eenvoudige baan bij Fokker. In mijn 
beleving maakte hij alle vliegtuigen die ik zag vliegen.

MuzIkale honGer

Jaren later kocht ik mijn eerste dwarsfluit in een mu-
ziekwinkel in Amsterdam voor 400 gulden en heb me-
zelf een beetje de techniek aangeleerd. 

Deze fluit heeft echter lang doelloos in de kast gelegen. 
Ik zong in koren. Daarmee was mijn muzikale honger 
gestild. 

Ik heb de mooiste herinneringen aan het a-capella-
koor ‘Mezza Luna’ in de Staatsliedenbuurt in Amster-
dam-West. Dit vanwege de mooie muziek, optredens, 
korendagen in Paradiso en de gezellige uurtjes in onze 
stamkroeg na de repetities. Toen mijn stem wat ging 
kraken en hees werd en ik de hoge tonen niet meer 

kon halen, heb ik de fluit weer opgepakt. Ik leerde het 
me nog steeds zelf aan, kocht af en toe een lesboek en 
probeerde wat uit. Het was nog niet serieus. 

GezIn

Inmiddels was ik getrouwd met een leuke man, die ik 
in Almere leerde kennen, waar ik toen woonde. We 
wandelden in hetzelfde park met onze honden en van 
het een kwam het ander. We werden een gezin met 2 
kinderen. Inmiddels is Sarah 16 en Gijs 15 jaar. Onze 
dochter Sarah is in Almere geboren. Al vrij snel daarna 
zijn we verhuisd naar Alkmaar. 

JeuGdorkest

Op basisschool De Cilinder kwamen we in aanraking 
met ‘Music4You’. Sarah kreeg trompetles bij ‘Soli Deo 
Gloria’, het stedelijk harmonieorkest. Op een gegeven 
moment ben ik ook voorzichtig mee gaan spelen in 
het jeugdorkest en dat op mijn 50ste! Ik ben daarna 
les gaan nemen bij Anke Buringa. Omdat een goede 
vriendin bij Aurora speelde en dit dichterbij huis was, 
zijn we na een paar jaar overgestapt.

oude Meesters

25 Jaar na de aankoop van mijn dwarsfluit ben ik pas 
echt op les gegaan. Ik genoot weer volop van muziek. 
Ik heb altijd in klassieke koren gezongen, zong Mon-
teverdi en veel barok. Daar ligt eigenlijk mijn hart. 
Thuis speelde ik vooral rustige muziekstukken. Door 
de lessen merkte ik, dat ik van de ‘oude’ meesters houd: 
Mozart, Bach, maar ook ballades en Ierse muziek.  In-
middels heb ik mijn muziek A-diploma en was me aan 
het voorbereiden op mijn B-examen. Helaas ben ik nu 
geveld door een arm-schouderblessure, waardoor het 
fluiten stil ligt.

saMen MuzIek Maken

In huis wordt er veel muziek gemaakt, vooral door 
Sarah mijn dochter. Onze buren hebben tot nu toe 
niet geklaagd. Ze speelt trompet, drum, keyboard, 
elektrische piano, mondharmonica en sinds de corona 
hoor ik mijn dochter ook ukelele spelen. Ze heeft Mu-
ziek als examenvak gekozen en speelt op school vooral 
drum. 

Als er thuis geoefend wordt, zingen onze twee kleine 
hondjes af en toe luidkeels mee.

VakantIe

Onze vakanties brengen we meestal door in Oosten-
rijk of Frankrijk. Deze zomer zouden we een echte 
grote reis maken naar Amerika. Met een gehuurde 
auto een zelf uit te stippelen route volgen, maar die 
reis kon i.v.m. corona niet doorgaan. Nu hebben we 
alsnog een vakantie gepland naar het Salzburgerland 
in Oostenrijk. Daar zijn we al heel vaak heen geweest. 
Heerlijk tot rust komen in de bergen, lange wandelin-
gen maken en veel samen zijn. 

europa kInderhulp

Ik hoop dit jaar ‘onze’ logeerkinderen van ‘Europa 
Kinderhulp’ te kunnen bezoeken. Deze meisjes heb-
ben een aantal keer in de zomer 2,5 week bij ons ge-
logeerd. Ik heb met beide meisjes nog steeds een goed 
contact. Als ik ze goed leer kennen, dan ga ik altijd 
van ze houden Door de coronacrisis gaat dit jaar hun 
Hollandreis helaas niet door. 

‘Europa Kinderhulp’ is een organisatie, die kinderen 
uit diverse landen in Europa die het moeilijk hebben, 
een vakantie geeft bij gastgezinnen. Kinderen worden 
in hun thuisland opgegeven bij het Rode Kruis via de 
scholen. Het doet de kinderen enorm goed even uit de 
lastige situatie te zijn, weer even kind te kunnen zijn. 
Er worden nog altijd gastgezinnen gezocht! Misschien 
meld ik me volgend jaar weer met een artikel speciaal 
over ‘Europa Kinderhulp’(zie QR code linksboven).

docent VerpleeGkunde

Ik werk ongeveer 15 jaar als docent verpleegkunde op 
het Horizoncollege. Ik ben oud-verpleegkundige en 
werk 4 dagen in de week. Daarnaast begeleid ik jon-
geren binnen het ‘Passend Onderwijs’, die wat extra 
ondersteuning nodig hebben. Meestal gaat het dan om 
wat extra persoonlijke aandacht, helpen met plannen 
en structuur aanbrengen. Begin juli hebben we weer 
50 studenten een diploma Verzorgende IG gegeven. 
Dat hebben ze dubbel en dwars verdiend in deze pitti-
ge coronatijd in de zorg. >>

Met hart en ziel

Gea Kos met dochter Sarah tijdens een weekje Oostenrijk.(foto aangeleverd)



6 7

Ik ben altijd wat geëmotioneerd bij zo’n diplomering. 
Ik ben dan zo trots op wat deze studenten bereikt heb-
ben, hoe ze gegroeid zijn in hun ontwikkeling. Als ik 
een tijd optrek met studenten en ze leer kennen, dan 
ga ik altijd een beetje van ze houden. 

coördIneren

Sinds kort zit ook een aantal coördinerende taken in 
mijn pakket. Ik heb een taak in de planning/roostering 
en regel van alles voor de BBL (Beroeps Begeleidende 
Leerweg red.) werk en leren opleiding. Dan komen al 
mijn opleidingen bij elkaar: Docent Verpleegkunde, 
management en post HBO master orthopedagogiek. 

passend onderwIJs

Die laatste opleiding heb ik vooral gedaan, omdat ik 
passend onderwijs zo belangrijk vind. We kunnen het 
nog veel passender maken. Ook studenten die een 
rugzakje hebben, een diagnose hebben, kunnen met 
wat extra ondersteuning en hulp veel bereiken. Echt 
mooi dat ik daarin iets kan betekenen. Ook studenten 
die door omstandigheden het lastig hebben en wat ex-
tra ondersteuning nodig hebben bij hun planning en 
overzicht houden op wat ze moeten doen, komen bij 
mij terecht.

snel nIeuwe dInGen leren

Deze tijd met thuisonderwijs maakt, dat ik heel snel 
nieuwe dingen leer en het lukt best aardig! Ik geef on-
line-lessen, heb meerdere digitale meetings op een dag 
en drink elke dag even koffie met een collega, online 
natuurlijk. Heel leuk, maar ik ben ook heel blij dat ik 
bijna offline kan. Straks heerlijk 6 weken vakantie!

opleIdInG faMIlIe-opstellInGen

Daarnaast doe ik nu in Amersfoort de opleiding ‘fami-
lie-opstellingen’, wat ik erg boeiend vind. Het syste-
misch werken met familie-opstellingen is niet eenvou-
dig uit te leggen. Het gaat erom dat in het systeem, de 
familie, patronen zitten die je in de weg kunnen zitten 
om je eigen weg te volgen. 

Deze patronen zijn soms al generaties werkzaam in een 
familiesysteem en worden niet opgelost. We nemen de 
last van onze voorouders mee, zeg maar. En geven ze 
ook weer door aan onze kinderen. Dit allemaal onbe-
wust en we zijn daardoor niet vrij. 

Met systemisch werk kunnen op zielsniveau dit soort 
verstrikkingen worden geheeld. Daarnaast heb ik een 
coach- en NLP-opleiding gedaan (Neuto Linguïstisch 
Programmeren red.) Ooit wil ik heel graag een klein 
eigen bureautje beginnen voor individuele coaching 
en begeleiden van jongeren. Dan kan ik de diverse 
technieken van NLP en het opstellingenwerk daarbij 
gebruiken.

tIJd Voor Mezelf

Fijn om met mensen bezig te zijn, hoewel ik ook best 
veel tijd nodig heb voor mezelf. Tweemaal in de week 
probeer ik een forse wandeling te maken, maar dat 
lukt me niet altijd. Ik spreek vaak met een vriendin af 
om te gaan lopen en dan tijdens de wandeling heerlijk 
bijkletsen. Daarbij fiets ik graag, heerlijk uitwaaien en 
gewoon doorfietsen dan wordt het weer rustig in mijn 
hoofd, kan ik dingen op een rijtje zetten, krijg ik nieu-
we inspiratie en tegelijk geniet ik van de natuur om 
me heen. << 

Met hart en ziel

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Als er thuis geoefend wordt, zingen onze twee kleine hondjes af 
en toe luidkeels mee.
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Bijzonder optreden op Koningsdag en Dodenherdenking

aurora & corona
Door Henny Veldman

Voor Aurora betekent deze corona crisis ook een nieuwe uitdaging. Hoe houden we als bestuur en leden 
contact met elkaar en is er nog een manier om (samen) muziek te maken? Het bestuur heeft de leden steeds 
op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen betreffende de onderzoeken van de Muziekbond.

De Brugorkestleden hebben contact gehad met Henny 
als coördinator en vertelden per mail hoe zij zoal hun 
dagen doorbrachten:
• Er werd veel via sociale media met elkaar gedeeld
• De leden kregen huiswerk via de computer
• De leden kregen on-line muziekles 
• De oudere leden misten hun kinderen en klein-

kinderen erg
• Beeldtelefoon werd steeds populairder
• Puzzels en creatieve spelletjes werden belangrijk
• Iedereen speelde muziek voor zichzelf thuis (ook 

oude muziekstukken)

Een voordeel als er meerdere Auroraleden binnen een 
gezin zijn, zoals Saskia, Merlijn en Annelot, dan kun je 

samen spelen. Zij hebben meerdere malen voor oude-
ren gespeeld voor de ramen van verpleeghuizen. 

Ons oudste lid Nel Jongejans, die klarinet speelt bij ons 
orkest, werd in mei zowaar 87 jaar! Onze leden hebben 
haar verrast door ieder apart een kaart te sturen. Nel 
was zó ontzettend blij met deze lieve aandacht, dat zij 
zei: “Deze dag heeft een gouden glans gekregen”.

Voor Koningsdag was er een landelijke oproep om het 
Wilhelmus in te studeren. Men kon op de computer 
voor ieder instrument bladmuziek vinden en zelf uit-
printen. Bart en Henny hadden zich voorgenomen sa-
men te gaan spelen: Bart voor het raam buitenshuis, 
met het raam open. >>

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

De moeite waard

wij speelden met verve het Wilhelmus. Het voelde zowaar emotioneel om weer samen te kunnen spelen (foto Mirjam van Es)
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Henny zou binnen op de piano mee spelen. Opeens 
stonden onverwachts buurvrouw Netty en dochter 
Loes (ook leden van Aurora) met de hoorn voor het 
raam en vroegen: “Gaan jullie ook spelen?” Buurman 
Jos zag ons voorbereidingen treffen en Bart riep: “Jos, 
pak je trompet”. Jos werd enthousiast en zo ontstond 
er spontaan een “orkestje” met klein publiek, aan de 
Kanaaldijk. En wij speelden met verve het Wilhelmus. 
Het voelde zowaar emotioneel om weer samen te kun-
nen spelen.

Het idee ontstond om dit te herhalen bij de Doden-
herdenking op 4 mei. Wij zijn op de stelling van de 
molen De Gouden Engel gaan staan en hebben daar 
alle gevallenen herdacht met twee minuten stilte en 
daarna het Wilhelmus en andere stemmige muziek. 

Er werd in de afgelopen periode ontzettend veel ge-
daan met de computer en on-line activiteiten. Zo heb-
ben ook de leden van Aurora meerdere privé repetities 
gehad (en nog steeds) met dirigent Simon. In kleine 
groepjes (2, 3 of 4 muzikanten) repeteren zij de mu-
ziekstukken van Aurora via de computer. U kent het 
wel, zo’n televisiescherm met verschillende vierkantjes, 
waarin iedere muzikant is te zien. Je ziet elkaar en je 
kunt met elkaar spreken, maar samen muziek maken 
via het scherm valt niet mee. De dirigent vraagt één 
persoon een aantal zinnen te spelen en de andere leden 

spelen dan met deze muzikant mee, in hun eigen ruim-
te. Maar iedereen hoort alleen degene die gevraagd is 
voor te spelen. Je speelt dus met elkaar, maar hoort 
niet iedereen tegelijk. Dit komt door vertragingen in 
de verschillende wifi-verbindingen. Het geluid is niet 
optimaal, maar het belangrijkste is elkaar weer te zien 
en te horen. Het sociale element is heel belangrijk.

Als het aan Aurora zou liggen, maken we u (en ons-
zelf ) weer snel blij met onze muziek! << 

werkGroep ‘ouder worden In balans’
Afgelopen 26 maart 2020 zou de werkgroep, ‘Ouder worden in balans de Gouden Koffie bijeenkomst in de Hof-
staete verzorgen met het onderwerp: Kanker, hoe verder na de diagnose. Deze bijeenkomst is helaas niet doorge-
gaan vanwege de bekende corona maatregelen. Paul Keesom schreef alvast een kort artikel, ter informatie.

Omdat we het als werkgroep belangrijk vinden om de 
kennis te delen, hebben we gekozen om u via deze weg 
alvast een klein voorproefje te geven. Op een later tijd-
stip zal de werkgroep nogmaals de informatieve bij-
eenkomst organiseren met dit thema in Hofstaete en in 
Wijkcentrum Mare Nostrum, met onze gastspreekster 
Karin Willemse. Zij is gespecialiseerd wijkverpleeg-
kundige Oncologie en Palliatieve zorg.

kanker, Verder na de dIaGnose…

Door Paul Keesom

Bij de start van de behandeling van de kanker is het 
belangrijk om zo fit mogelijk te zijn. Hierdoor kan het 
lichaam de behandeling beter aan. Goed en voldoende 
eten en voldoende bewegen dragen hieraan bij. Wist 
u dat bij meer dan 50% van alle mensen met kanker 
ondervoeding ontstaat? 

Soms al voor dat de diagnose is gesteld. Zowel de kan-
ker zelf als de behandeling vragen veel van het lichaam. 
Om deze verzwakking te voorkomen is aanpassing van 
voeding van groot belang.

belanG Van Goede VoedInG

Voeding kan de kanker niet genezen, maar onder-
steunt wel de behandeling. Je kunt hierdoor minder 
last hebben van bijwerkingen en sneller herstellen van 
een operatie, bestraling en/of chemokuur. Daarnaast is 
het ook belangrijk om leren rekening te houden met 
mogelijke complicaties. Deze kunnen zijn: vermoeid-
heid, krachtsverlies, beperkte concentratie en verslech-
tering van het geheugen.  Deze mentale beperkingen 
zijn vaak niet zichtbaar aan de buitenkant, maar zorgen 
wel voor belemmeringen in de dagelijkse activiteiten. 
Het kan lastig zijn om in deze periode weer in balans te 
komen en inzicht te krijgen in de eigen belastbaarheid, 
oftewel wat kan het lichaam weer aan. >>

huIsartsenpraktIJk koedIJk 
De huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk 
is wegens vakantie gesloten in september van maandag 
21 september 2020tot en met vrijdag 25 september  
2020 en in oktober van maandag 12 oktober 2020 tot 
en met vrijdag 16 oktober 2020. De waarneming wordt 
in die weken verzorgd door praktijk ‘t Rak, Schoenma-
kerstraat 126, telefoon 072-5612598. Houdt u rekening 
met het tijdig bestellen van uw herhaalmedicatie?

spreekuur wIJkaGent
De wijkagent Daalmeer/Koedijk houdt zijn spreekuur 
op een ander tijdstip en een andere plaats. Voorheen 
was de wijkagent in Ontmoetingscentrum De Riet-
schoot te bereiken. Vanaf nu is de wijkagent iedere 
woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur te vinden in 
Wijkcentrum Daalmeer, Johanna Naberstraat 77B, 
1827 LB Alkmaar. 

De moeite waard Gezondheid

Voeding kan de kanker niet genezen maar ondersteunt wel de behandeling



12 13

ondersteunInG door professIonals

Vermoeidheid bij kanker gaat vaak niet vanzelf over 
en lijkt anders te zijn dan “gewone” vermoeidheid. De 
oncologie wijkverpleegkundige kijkt samen met u wat 
deze vermoeidheid voor het dagelijks leven betekent 
en hoe u daar het beste mee om kunt gaan, Aldus Ka-
rin Willemse. Elke behandelaar denkt in uw persoon-
lijke situatie met u mee. Bij vragen over voeding kunt 
u terecht bij
• Oncologie diëtist Paul Keesom van Diëtisten-

praktijk Afra Ouwerkerk.  Tel (072) 562 77 71
• Bij vragen gericht op het omgaan met beperkin-

gen in het dagelijkse activiteiten, kunt u terecht 
bij Susan van Kampen, Ergotherapiepraktijk 
Doen Alkmaar. Tel 088 822 7000

huIsartsen

Ook de huisarts en de praktijkondersteuner kunnen 
vaak veel voor u betekenen. Schroom niet om contact 
met hen op te nemen. 

Belangrijk is wel om eerst te bellen. Kom niet zon-
der afspraak naar de praktijk. Samen met de assistente 
wordt dan gekeken op welke wijze de zorg voor u het 
beste opgepakt kan worden. Het kan zijn dat u weer 
een afspraak in de praktijk krijgt, maar er wordt ook 
gewerkt met telefonische en video consulten. Dit om 
te voorkomen dat er te veel patiënten in de praktijk 
zijn. Zo kunnen we de 1,5 meter afstand beter waar-
borgen. Aldus Marion van Gend en Tineke van Baar, 
praktijkondersteuners. << 

GondelVaart 2020 Gaat defInItIef nIet door

Helaas is er dit jaar geen Gondelvaart. De coronacrisis 
maakt dat er tot 1 september geen evenementen mogen 
worden gehouden. Sommige bouwgroepen hadden de 
eerste bouwvergadering al gehad. De tent, kermis, bra-
derie, artiesten, bewaking, verkeersregelaars en dek-
schuiten zijn geannuleerd. 

De tranen zijn gedroogd en we kijken vooruit naar 21 
augustus 2021. Toch zou het leuk zijn, als er op 15 augus-
tus, de derde zaterdag van augustus de officiële datum, de 
Gondelvaartvlaggen wapperen en de feestverlichting in 

Koedijk zal stralen. Alle Koedijkers in eigen tuin of even 
wandelen door het verlichte dorp, dat lijkt ons gezellig.  

Het Gondelvaartbestuur is aan het kijken of er mo-
gelijkheden zijn voor veilige activiteiten rondom de 
Gondelvaart week zodat we toch iets hebben om naar 
uit te kijken. 

Op dit moment heeft de vereniging nog geen voorzit-
ter. Wij zijn op zoek naar iemand die deze mooie ver 
eniging wil ondersteunen in deze taak. De commissies 
zijn zeer zelfstandig. De tijdsbesteding is in de zomer-
maanden wat meer dan in de winter. De gezelligheid 
met de actieve leden geeft veel voldoening. Heeft u 
interesse? Mail naar secretaris@gondelvaartkoedijk.nl

Gondelvaart 2019 (foto Henk Wilbrink)

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
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Help je kind zijn eigen emoties te verwoorden
oMGaan Met stress
Door Henriëtte Maas

We leven in een stressvolle tijd. Gelukkig lijkt de kans 
om erg ziek te worden, te verminderen; maar 
1,5 % van de besmette mensen komt in het 
ziekenhuis terecht. Maar ook financieel 
is er veel onzekerheid. We mogen de 
impact van dit alles op kinderen niet 
onderschatten. Ik zag een filmpje van 
twee vijfjarigen die elkaar weer moch-
ten knuffelen. Ze braken allebei in 
huilen uit. Ook las ik een artikel over 
een vader die de diagnose kanker 
kreeg, Juist de ondui-
delijkheid van de 
ouders (met de 
beste bedoelin-
gen), zorgden 
voor de kinderen 
voor stress. Toen de moeder zei 
dat ze niet wist of papa beter zou wor-
den en dat ze ook bang was, kwam er 
ontspanning bij haar zoontjes. Dit laat 
zien dat het belangrijk is dat je eerlijk 
bent over je eigen gevoelens naar kinde-ren toe. Ieder-
een reageert anders op stress, de ene persoon kan beter 
omgaan met de onzekerheid en de onvoorspelbaarheid 
dan de ander. Te lang onder stress leven zorgt voor chro-
nische stress; het vernauwt je bewustzijn, het put uit en 
zorgt ervoor dat je gauw van slag bent. 

Hoe kun je leren om beter om te gaan met stress? 
Bewust worden wat er in je lichaam gebeurt en hoe je 
reageert bij stress, is de eerste stap om weer kalm te wor-
den. Ontspanning zoeken is de tweede stap. Het helpt 
om bewust iets te doen bij stress en helpende gedachten 
te bedenken (zie mijn column van april); iets anders 
denken waardoor je weer wat meer ontspannen wordt. 
(Bijv: ook dit gaat voorbij.) Met aandacht een glas water 
drinken of een hand op je buik leggen om bewust wat 
dieper te ademen. Het is wetenschappelijk bewezen dat 
als je je adem verdiept en de uitademing wat langzamer 
maakt, je zenuwstelsel zich ontspant. Leef in het Nu, 

kijk welke mogelijkheden jij nu hebt om te ontspannen, 
zoals ademhalings- of ontspanningsoefeningen, mu-
ziek/film, wandelen/fietsen, iemand bellen, mediteren 

e. d. Voor de een helpt het om iets actiefs te doen 
bij stress zoals hardlopen, een ander heeft 

juist meer baat bij rust en stilte. 

Als ouder ben je een voorbeeld voor je 
kind, ook in het omgaan met stress. 

Hoe beter jij leert omgaan met stress-
volle situaties, hoe beter je je kind 
dit leert. Laten zien dat je altijd 

iets kunt doen om de 
stress hanteerbaar te 

maken. Aan de si-
tuatie kun je vaak 
niets veranderen, 
maar wel aan de 

manier waarmee je 
ermee omgaat. Het is ook goed 

om te onderzoeken, hoe reëel je 
angsten zijn?  Voed je angsten niet, 
ga bijvoorbeeld kritisch om met de 
media omdat die vooral focussen 

op het negatieve. (Grafiekjes met besmettingen/over-
lijden, maar niet over mensen die genezen) 

Hoe kun je je kind begeleiden in deze tijden van stress?
Leg op een simpele manier uit wat er speelt. “We we-
ten nog niet alles van het virus, maar vooral oude, zieke 
mensen kunnen erg ziek worden.” Wees je bewust van 
je eigen gevoelens, zonder jouw angst op je kind te pro-
jecteren. “Mama is bang dat Oma corona krijgt, Oma 
heeft suikerziekte, daarom knuffelen we nu even niet.”

Help je kind zijn eigen emoties te verwoorden. “Hoe 
vind je het dat we niet naar Opa en Oma kunnen / 
je verjaardag kunnen vieren?” Zo help je je kind een 
verband te gaan leggen tussen wat er gebeurt, wat hij 
ziet en voelt en wat er gezegd wordt.  Besef dat je een 
voorbeeld voor je kind bent in het omgaan met angst en 
stress. Ben jij het voorbeeld dat je wilt zijn voor je kind? 
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Vogels

tureluur
Foto en tekst Hans Petit

Ik had nog nooit een Tureluur gezien. Ik heb de vogels gefotografeerd op het Landje van Gruyters1, een bijzonder 
plekje waar veel vogels te zien zijn. Als u een vogelliefhebber bent is het de moeite waard om er eens heen te gaan.

Het woord tureluur kende ik ook van het gezegde “ergens tureluurs van worden”. Ik heb voor alle zekerheid de 
betekenis even opgezocht op internet. Taalkundig is er voor zover ik dat kon zien geen rechtstreekse verbinding 
met de vogelnaam. Etymologisch wordt tureluurs verklaard door het Oudfrans woord tur(e)kure wat eentonig 
deuntje betekent.

De tureluur is een van de kleinere Nederlandse weidevogels, die behalve aan de grootte ook te herkennen is aan 
de oranje poten en de oranje basis van de snavel. Het verenkleed is in de zomer geheel bedekt met donkere vlek-
ken, in de winter is de bovenzijde meer egaal bruin. Er is nauwelijks verschil tussen man en vrouw; het mannetje 
is echter zwaarder getekend en donkerder. Een niet zo algemene weidevogel, die als niet-broedvogel vooral op 
het wad te vinden is

In de broedtijd bouwt de tureluur bij voorkeur een nest in een vochtige weide, goed verstopt in een graspol. In 
deze periode laat de tureluur verschillende geluiden horen, kenmerkend is een fluitend tjuu of tjuu, luu, luu. De 
tureluur is regelmatig te zien op een hoge uitkijkpost, zoals bijvoorbeeld een paal in een weiland.

In de winter trekt de tureluur naar de kust, in plaats van insecten en wormen worden dan voornamelijk kreef-
tachtigen en schelpdieren gegeten. (Bron Vogelbescherming Nederland)

1 Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje 
heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, 
tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

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
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Nico van Dijk (‘wilde Nico’)
oVer wIndVeren, wIndVanen en MotorrIJden

Tekst en fotoghrafie Mart van den Berg

Lekker even in de namiddagzon op het terras voor het huis van Nico van Dijk en Geke Pompstra praten 
over windvanen, windveren en motorrijden

Ik had contact met Nico opgenomen, omdat ik op zijn 
schoorsteen een bijzondere windvaan in de vorm van 
een motor had gezien. Nieuwsgierig als ik ben, wilde 
ik daar natuurlijk wat meer over weten. Ik had een 
lijstje met vragen bij hen in de bus gedaan, waarop 
ik zowel het woord windveer als windvaan gebruikte. 

wIndVaan of wIndVeer

Bij de uitwerking van dit stukje bedacht ik dat ik die 
woorden toch nog even moest checken. En wat blijkt: 
Het zijn twee totaal verschillende dingen, maar wel 
allebei te vinden op het huis van Nico en Geke. Een 
windvaan is een instrument dat je op een schoorsteen 
plaatst om de windrichting aan te geven. Een wind-
veer is een houten constructie langs de dakrand om te 
voorkomen dat regen en wind onder de dakbedekking 
slaan.

schoorsteenkap[
Maar eerst even terug naar de zon en het terrasje bij 
Nico en Geke, waar Nico me vertelt hoe die wind-
wijzer daar zo gekomen is. Tegen de tijd dat Nico 59 
zou worden, vroegen de kinderen of hij nog speciale 
wensen had. En Nico behoorde tot de groep gelukkige 
mensen die nog wat te wensen had. Een mooie kap 
op de schoorsteen van het huis had hij ooit wel eens 
gezegd. 

Nu had zijn dochter Angelique verkering met Bas 
Dekker een machine bankwerker. Die wilde voor zijn 
schoonpapa met alle plezier een fraaie schoorsteenkap 
maken. Het idee was, laten we dit jaar een schoorsteen-
kap geven, en voor zijn 60e verjaardag een windwijzer 
met een antieke Harley erop dat zal hij vast prachtig 
vinden.

surprIse party

Voor zijn 60e verjaardag organiseerde de familie een sur-
priseparty in Egmond. Daar kreeg hij de prachtige wind-
wijzer. Bij het overhandigen van de schoorsteenkap waren 
de kinderen een beetje bezorgd dat Nico door zou heb-
bende kleine ronde uitsparingen zou zien die in de kap 
gemaakt waren. Dat was de voorbereiding om de wind-
wijzer te monteren, maar dat had Nico nooit gezien, die 
zag alleen een prachtige kap op zijn schoorsteen.

harley daVIdson

En ja, waarom nou die Harley Davidson. Nico was al 
jong een fervent motorrijder. Met zijn 18de kreeg hij 
van zijn vader een Tsjechische CZ motor en daarna 
volgde er nogal wat andere motoren. Maar zoals Nico 
zegt: “Uiteindelijk rijd je toch op een HD”.  Zijn grote 
trots: een eigen 1450 cc Harley Davidson Road King 
Classic staat nu al een paar jaar in zijn garage. Een 
beauty, prachtig verzorgd en onderhouden, alsof hij 
zo uit de showroom komt. Maar met de 21 jaar oude 
Harley is het goed toeren. Naar Finland bijvoorbeeld, 
of zuid Spanje, maar het liefst gaat hij met de Harley 
naar de Moezel, ‘s morgens een toertocht van soms wel 
300 km en ‘s middags een  biertje in de biergarten. 

Naast die grote motor heeft Nico nog een kleine hob-
by. Hij is ook lid van de ELVIS club “ Eerste Landelij-
ke Vereniging Interessante Sportbrommers”. Daarvoor 
heeft hij een mooie ouwe Puch uit 1957 een Nozem-
puch met hoog stuur; net zo een als ik zelf vroeger 
heb gehad. (Een beetje oud zeer kwam bij mij naar 
boven. Die van mij was namelijk door de politie in 
beslag genomen, omdat die te goed opgevoerd was.) 
Nico organiseert voor de club ieder jaar samen met 
Koedijker Dick van Straaten een toertocht op Texel, 
waar gemiddeld 45 bromfiets fanaten aan meedoen.

wIndVeer

En tot slot nog wat over die windveer. Op het huis van 
Nico en Geke is het gewoon een simpele rechte plank. 
Functioneel en verder niets. Maar op andere huizen 
langs de Kanaaldijk kun je hele mooie zien, van een-
voudig geschulpte planken tot fraai uitgesneden patro-
nen die een huis een bijzonder karakter geven.

Een windwijzer in de  vorm van een antieke Harley

Voorbeeld van een windveer

Harley Davidson Road King, Nico’s grote 

Nico  van Dijk voor zijn huis
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Regionaal Archief start gratis scanservice
thuIs oude archIeVen bekIJken
Ingezonden bericht

ALKMAAR – Thuis de oude archieven uit de regio induiken: dat kan nu dankzij een gratis service van het 
Regionaal Archief in Alkmaar. Met de nieuwe service scannen-op-verzoek kan iedereen met een druk op de 
knop via de website van het archief een aanvraag doen om archiefstukken te laten scannen. De scans zijn 
daarna online te bekijken en te downloaden. De service is vanaf nu beschikbaar voor de oudste gemeente-
archieven uit de regio, van Texel tot en met Castricum. De komende maanden breidt het Regionaal Archief 
deze digitale dienstverlening op maat verder uit.

De knop ‘scan(s) aanvragen’ verschijnt dit jaar bij 
steeds meer beschrijvingen van archiefstukken op de 
website van het Regionaal Archief. De gratis service 
geldt in verband met privacy en auteursrecht voor 
archiefmateriaal dat dateert van voor het jaar 1900. 
Het gaat in eerste instantie om overheidsarchieven. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld de (voorlopers van) 
gemeenten en waterschappen. Die archieven bevatten 
een grote verscheidenheid aan belangwekkend histo-
risch materiaal, dat vanaf nu overal digitaal bestudeerd 
kan worden: oude raadsnotulen, maar bijvoorbeeld 
ook registers van het weeshuis in Den Helder en docu-
menten over een schutting tegen konijnenoverlast in 
Castricum en het aansteken van de straatlantaarns in 
achttiende-eeuws Alkmaar.

Er zijn nu al scans aan te vragen van archiefstukken uit 
ruim twintig van de vroegste gemeentearchieven uit de 
regio. Uit het oude stadsarchief van Alkmaar, en uit 
onder meer de oude archieven van Heiloo, Castricum, 

Bergen, Schoorl en Egmond, Noord- en Zuid-Schar-
woude, Schagen, Oude en Nieuwe Niedorp, Den Hel-
der en Texel. 

Het Regionaal Archief werkt al jaren aan het digitaal 
toegankelijk maken van de collectie. Belangrijke reek-
sen archieven zijn volledig gescand. Intussen zijn er al 
bijna drie miljoen scans van archiefstukken online te 
raadplegen. Via scannen-op-verzoek bepalen ook on-
derzoekers en andere geïnteresseerden voortaan wat er 
gedigitaliseerd wordt. Om iedereen de kans te geven 
scans aan te vragen geldt voorlopig een maximum van 
twee aanvragen per persoon per week.

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 moeite waard

Een verordening over vuurwerk (1695), met de scan. Foto: 
Mark Alphenaar.

Historisch materiaal op je computer. Kinderen van de Redmer 
IJska-school op Texel achter een computer, 1990. Foto: Regio-
naal Archief Alkmaar
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aneMone coronarIa
Corona baart ons allemaal zorgen. Toch deed het 
woord me ook aan iets moois denken: de Anemone 
coronaria. Een vrolijke zomerbloeier en als ik naar de 
foto kijk zie ik veel rood, wit en blauw; dat zijn wij dus 
de Nederlanders. En ook lila en ik bedacht dat dat dan 
de Medelanders zijn. Samen zorgen we voor prachtig 
plaatje. En samen komen we deze periode te boven. Als 
we nu allemaal een zakje Anemone coronaria knollen 
kopen en in onze tuin of plantenbak planten, zullen 
we tot in lengte van dagen door deze vrolijke bloemen 
op een positieve manier herinnerd worden aan 2020. 
(Mart van den Berg)

world press photo exhIbItIon 2020 
Deze zomer in Grote Kerk te zien. Meest indrukwek-
kende nieuwsfoto’s vanaf 17 juli in Alkmaar Op vrijdag 
17 juli opende de indrukwekkende fototentoonstelling 
‘World Press Photo Exhibition’ in de Grote Kerk Alk-
maar. Directeur Peter Blaauboer is zeer verheugd deze 
belangwekkende persfoto’s opnieuw in de kerk te kun-
nen tonen. 

De World Press Photo Foundation gelooft al zes de-
cennia in de kracht van het (laten) zien van visuele 
verhalen. Opgezet als competitie in 1955 door Neder-
landse fotografen, uitgegroeid tot non-profitorganisa-
tie met een wereldwijd bereik. Deze zomer gratis toe-
gankelijk in de Grote Kerk!

VeIlIGheId Voorop

Dit jaar is er met extra veel persoonlijke ruimte en een 
uitgebreid pakket corona-aanpassingen voor de veilig-
heid van alle bezoekers. Dit alles om een rustige, vei-
lige 1-op-1 ervaring met de winnende foto’s te hebben.

InforMatIe en kaartVerkoop 
Het vooraf reserveren van een gratis ticket voor een be-
zoek aan de kerk is niet meer noodzakelijk. Wel geldt 
er een beperking op het aantal bezoekers dat tegelijker-
tijd in de kerk aanwezig mag zijn. Wil je dus graag ver-
zekerd zijn van toegang op een bepaald tijdslot? Dan is 
het nog steeds mogelijk om vooraf een gratis kaartje te 
reserveren via de website. Kies bij het reserveren in de 
kalender voor de gewenste datum en tijd. De expositie 
te bezichtigen van 17 juli t/m 23 augustus.

GratIs MeIdenVoetbaldaG
Op donderdag 13 augustus organi-
seert Alkmaar Sport in samenwer-
king met de Alkmaarse voetbal-
verenigingen van 10.00 tot 13.00 
uur een voetbaldag speciaal voor 
meiden tussen de 10 en 14 jaar op 
het sportcomplex van v.v. Kolping 
Boys. Deze dag staat volledig in het teken van voetbal. 
Tussendoor wordt er gezorgd voor een gezonde versna-
pering. De toegang tot deze dag is gratis. Aanmelden 
kan via www.alkmaarsport.nl/meidenvoetbaldag2020

Meer aandacht Voor VrouwenVoetbal

Meidenvoetbal is de snelst groeiende de sport in Ne-
derland. Alkmaar Sport wil het meidenvoetbal in Alk-
maar en omgeving meer onder de aandacht brengen. 
Om deze reden werkt Alkmaar Sport samen met ver-
schillende Alkmaarse voetbalverenigingen en organi-
seert een aantal meidenvoetbaldagen per jaar.

Meer InforMatIe

De eerstvolgende Meidenvoetbaldag vindt plaats op 
donderdag 13 augustus van 10.00 tot 13.00 uur. Deze 
dag staat volledig in het teken van voetbal. Uiteraard 
wordt deze sportieve dag afgesloten met een toernooi-
tje en krijgen de deelneemsters een heerlijk tussen-
doortje. De toegang tot deze dag is gratis! Meld je snel 
aan via www.alkmaarsport.nl/meidenvoetbaldag2020. 
Let op! Inschrijven is verplicht.

De moeite waard

 Anemone Coronia (foto aangeleverd)
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Verslag van een bijzondere reis
authentIek MyanMar (deel 2)
Tekst en foto’s  Marijke de Jong

Na het bijzondere, historische Yangon en Bagan is het nu de beurt aan Monywa en Mandalay. 

daG 5
Gisteravond besloten Marcel en een reisgenoot alsnog 
de ballonvaart boven Bagan te gaan maken. In alle 
vroegte erop af. Razend enthousiast kwamen ze terug. 
Helaas kwam de bedrading van de ballon bij het lan-
den in een boom terecht en duurde het even voor ze 
weer met beide benen op de grond stonden. Gelukkig 
raakte niemand hierbij gewond.

We laten Bagan achter ons en rijden met de bus naar 
Pakkoku, een stadje aan de Irrawaddy-rivier, bekend 
om de tabakshandel en weverijen. We gaan over de 
Pakkokubrug, de langste van Myanmar. Daar bezoe-
ken we een sigarenfabriekje waar een aantal heren de 
gelegenheid krijgt er eentje op te steken. Wij meisjes 
hebben geen interesse. 

De op kleedjes zittende vrouwen in de fabriek zingen 
onophoudelijk religieuze liederen terwijl ze de tabaks-
bladeren vullen. Dat is heel apart om naar te luiste-
ren en te kijken. Daarna naar de flipflopfabriek waar 
slippers worden gemaakt van allerlei materialen. Ook 
hier zitten de werknemers op kleedjes op de grond. 

De arbeidsomstandigheden zijn niet om over naar huis 
te schrijven: één man haalt onophoudelijk zijn blote 
hand door een bak sterk geurende lijm om een leren 
zool onder de slipper te plakken. Wij begrijpen niet 
hoe zoiets nog mogelijk is. Wat we inmiddels wel be-
grijpen, na de zoveelste keer je schoenen in tempels uit 
te hebben gedaan, is waarom de Myanmarezen alleen 
maar op die dingen lopen.

Monywa 
In de middag komen we aan in Monywa, een grote 
stad met bedrijvige eettentjes en cafés aan de ooste-
lijke oever van de rivier de Chindwin en nog niet zo 
bekend bij toeristen. We stoppen bij de Shwe Ba Dau-
ng, met unieke paviljoenen van zandsteen en omringd 
met, hoe kan het ook anders, kleurige Boeddhabeel-
den. Hier wonen vele nieuwsgierige aapjes die erg 
brutaal zijn. We zien honderden nissen uitgehouwen 
in de bergen. We klauteren langs rotspaadjes omhoog. 
Het is vreselijk warm. Gelukkig heeft gids Swé para-
plu’s voor ons meegenomen. Na een indrukwekkende 
rondwandeling met een interessante uitleg, is het tijd 
om naar ons resort te gaan. We krijgen allen een bun-

galow aangewezen in een schitterend aangelegd park. 
Jammer dat we maar één nachtje blijven. Op tijd de 
koffer in want die 39 graden gaan je niet in je koude 
kleren zitten…

daG 6
De volgende dag staat er weer een nieuwe bus voor ons 
klaar met gids Min-Min en chauffeur die we om on-
bekend gebleven redenen Mr. Potato mogen noemen.

We brengen een bezoek aan de Thanboddhay Pagode, 
20km van Monywa. Deze rijk versierde pagode heeft 
zo’n 845 kleinere stoepa’s er omheen. In de pagode zien 
we duizenden Boeddhabeelden, groot en klein, naar 
schatting meer dan 500.000 die elke muur, boog en 
nisje decoreren. Het is ongelooflijk kleurrijk, een bij-
na surrealistische wereld. Buiten loopt een familie met 
een grote kinderschaar. Reden voor Marcel om de bal-
lonnen weer op te duikelen en de lucht uit z’n longen 

te persen. Misschien wel even leuk om te vertellen dat 
het meisje op de foto eerst wat beteuterd keek, omdat 
ze dacht dat ze te oud was voor een ballon. Maar als 
klap op de vuurpijl blies hij, na even pesterig gewacht 
te hebben, voor haar een reuzenballon op.

Onderweg richting Mandalay bezoeken we nog de 
Laykyun Sekkya, een staande Boeddha van maar liefst 
129 meter, één van de hoogste ter wereld. Daarbij zien 
we ook nog een indrukwekkend liggend beeld van een 
kleine 95 meter. Het zijn vrij nieuwe beelden, 10 tot 15 
jaar oud. Negentig procent van de bevolking is Boed-
dhist en daarom komen er steeds nieuwe beelden bij. 
Hoe meer, hoe beter luidt het motto. De bevolking 
geeft 10 tot 30% van hun veelal lage inkomen aan het 
onderhoud van pagoden en priesters. Ook staan er in 
de meeste pagodes grote bakken van plexiglas die vol 
zitten met gedoneerd papiergeld en munten. Waar kan 
dat heden ten dage nog? >> 

Reisverslag

Marcel en een reisgenoot besloten alsnog de ballonvaart boven Bagan te gaan maken.

Flikpflop-fabriek, de arbeidsomstandigheden zijn niet om over naar huis te schrijven
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daG 8
Na een heerlijk ontbijt maken we een ritje met de klas-
sieke Mandalay sidecar, een chauffeur op de fiets met een 
passagier in de zijspan om het  beste eten van Mandalay 
te vinden. Denk aan de beroemde Mohinga noedelsoep, 
Myanmar pannenkoeken, samosa (een driehoekig gefri-
tuurd voorgerecht) en talloze andere gekleurde heerlijk-
heden. Dat vinden we op een heel bijzondere locatie en 
wel: een grote markt bovenop de treinrails! 

Het is een drukte van belang. Als dan uiteindelijk een 
luide bel aankondigt dat de Intercity er aan komt, is 
het wegwezen geblazen! Je weet niet wat je meemaakt, 
alle spulletjes in een mum van tijd van de rails, etens-
waren, stoelen, parasolletjes, manden, baby’s in reis-
wiegjes. Alles moet weg behalve datgene wat niet bo-
ven de rails uitkomt. Als de trein weer voorbij is, wordt 
alles weer keurig netjes teruggezet. Vreselijk grappig 
om te zien maar ook spannend.

De Shwe Nandaw kyaung met prachtige houtsnij-
werken, is een historisch boeddhistisch klooster waar 
ik als vrouw weer niet tot de kern mag doordringen. 
Het is bij dit klooster waar ik me afvraag of ik mijn 
wandelschoenen ook niet eens zal verruilen voor die 
welbekende slippers ...  

Dan naar het Myanmar Royal Palace met beelden van 
Koning Mindon Min (1853 tot 1878, één van de meest 
populaire en gerespecteerde koningen van Birma) 
en zijn vrouw. Maar voordat we daar ook maar een 
voet over de drempel zetten, komt er eerst een con-
trolewacht de bus in, die onze temperatuur meet. Hij 
maakt er maar een grapje van door telkens luidkeels te 
roepen: “ninety-seven degrees, okay!”. Fahrenheit ui-
teraard.     Het paleis en de verschillende bijgebouwen 
op het terrein, liggen binnen een ommuring. Weer ty-
pische Birmaanse stijl. 

We gaan nog even naar een lokale markt met kleding, 
slippers, torenhoge stapels kleurige stoffen. Het zijn 
enorme aantallen. Dat moet ook wel, want iedereen 
draagt hier een rok zowel man, vrouw als vele kinde-
ren.

Vervolgens de Ayeyarwady rivier op naar het stadje 
Mingun. Even een uurtje luieren op de boot. We ko-
men langs plaggenhutten op palen. Het is een drukke 
rivier met bootjes die goederen vervoeren. Door het 
hete zand lopen we naar de onvoltooide Mingun Pago-
de, die ’s werelds grootste pagode moet worden en de 
bel van Mingun die maar liefst 87 ton weegt, ’s werelds 
grootste bronzen bel. >> 

Ik ben ondertussen maar gestopt met me af te vragen 
waarom ze dit toch doen. Immers hun hele leven is ge-
wijd aan Boeddha en men leeft volgens diens maatsta-
ven. Zij geloven dat alle daden, goed of slecht, worden 
beloond of bestraft na de reïncarnatie van de ziel. 

Mandalay  
We rijden door naar Mandalay, de op een na grootste 
stad van Myanmar, 650 km ten noorden van Yangon. 
We gaan naar het hotel, koffers uitpakken, helaas geen 
zwembad, wel een prachtig dakterras met mooi en 
breed uitzicht. Hier zullen wij vier nachten verblijven.

daG 7
’s Ochtends eerst naar een grote jademarkt. Het klein-
kind van één van de reisvriendinnen verzamelt stenen 
dus we hebben een doel. We lopen door de krappe 
looppaden en zien een massa jadehandelaren hun 
waren poetsen, snijden of polijsten. Er wordt overal 
flink afgedongen. Daarna varen we met bootjes naar 
de oude stad Innwa gelegen op een eiland tussen de 

Ayeyarwady en Myitnge rivier. Hier rijden geen auto’s 
en dus verplaatsen we ons met paard en wagen. We 
hobbelen over de oude stadsmuren naar het adem-
benemende klooster van Bagaya Kyaung. Wij dames 
hebben helaas geen toegang tot de Heilige kern van het 
klooster waar een Boeddha prijkt. Daarna brengen we 
nog een bezoek aan het bakstenen klooster van Maha 
Aungmye Bonzan. Ook zeer de moeite waard.

’s Middags met bus naar het pittoreske Sagaing Hill. 
De heuvels zijn bezaaid met pagodes en kloosters en 
we genieten van het geweldige uitzicht. We bezoeken 
de U Min Thonze pagode, gesticht door koning Tara-
bya I (14e eeuw) van Sagaing.  In 1838 werd de pagode 
grotendeels verwoest door een zware aardbeving. In 
1847 heropende koning Pagan Min de compleet ge-
renoveerde pagode. Vervolgens maken we een wande-
ling over de U Bein Brug in Amarapura, een meer dan 
een kilometer lange teakhouten brug op hoge palen. 
Overdag kun je hier de processies volgen van monni-
ken, die in stilte op weg zijn om offers te ontvangen. 

Reisverslag

Thanboddhay Pagode

Markt op spoorrails
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Dan is de dag bijna om en lusten we ondertussen wel 
eens wat en hebben dorst. We vinden een restaurant in 
de buurt van het hotel die ook pizza’s en hamburgers 
serveert. Dat lijkt ons wel wat na al die curry’s die we 
tot nog toe hebben gehad. 

daG 9
Een prachtige 2 uur durende busrit door de bergen 
brengt ons naar Pyin Oo Lwin, een schilderachtig heu-
veldorp. Het werd in 1896 gesticht door de Britten om 
te ontsnappen aan de hitte van Mandalay. Onderweg 
moeten we even stoppen om de radiator van de bus 
met water te koelen. Vervolgens gaan we naar de Maha 
Ant Htoo Kan Thar Pagode waar zich een gigantische 
marmeren Boeddha bevindt. Er is net een processie 
aan de gang. Een lange stoet gelovigen met prachtig 
uitgedoste kinderen die tot het Boeddhisme worden 
toegelaten, een soort 1e Heilige communie. Het is een 
feestelijke en kleurrijke ceremonie. 

In de middag bezoeken we een lagere school voor blin-
den, maar daar worden we niet heel vrolijk van. 

De kinderen verblijven in een soort barakken en het is 
er niet al te schoon. Ze lijken tevreden te zijn ondanks 
de omstandigheden. We laten er wat meegebrachte 
cadeautjes achter, die ze dadelijk met hun vingers be-
tasten. Even later rijden we met paardenkoetsen door 
de stad vol oude houten en stenen koloniale Engelse 
huizen en stoppen we nog even bij één van de weinige 
kerken die we deze vakantie zullen zien. 4% van de 
bevolking is Christen.

Lees volgende maand het laatste deel met o.a. Green 
Hill Elephant Camp, het Inle Meer, bezoek aan om-
streden Longnecks en wijngaard met proeverij.

Na een late lunch bezoeken we de National Kandaw-
gyi Botanical Gardens. 177 hectare aan bloemen, wilde 
orchideeën, bebossing en meertjes, een vlindermuse-
um en een vogeltuin. Heel kleurig in ieder geval en 
een perfecte plek voor een rustige wandeling. Eenieder 
gaat dan ook zijns weegs om even aan de groep te kun-
nen ontsnappen.<<

v

> Voedingsbegeleiding één op één 
> Afvalrace Smallgroup 
> Bewegingsadvies 
> Fittest

Spor<ns<tuut Tom van der Kolk 
Adviescentrum  

Voeding & Bewegen Koedijk

Waar zitten wij; De Hertog 4 Koedijk 

Mail voor een vrijblijvende intake  
koedijk@tomvanderkolk.nl

Start 
half  

augustus 

NIEUW IN KOEDIJK

Reisverslag

Grot bij Shwe Ba Daung
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Een overpeinzing

corona en relIGIe
Door Hans Faddegon

Nu het coronavirus zich over de hele wereld heeft verspreid en daarmee een grote invloed op de mensheid 
heeft, reageren de meeste kerken en religies met de boodschap ‘God laat het toe, maar veroorzaakt het niet 
zelf.’ In dit artikel bespreek ik de relatie tussen corona en religie.

syMbolIek

• De naam corona betekent kroon maar is ook de 
buitenste laag van de zonne-atmosfeer. 

• Het begrip kroon vormt het originele beeld van 
de bewuste beleving van het leven dat in verbin-
ding staat met de Hemel. 

• De zon vormt het originele beeld van Gods 
leiding over het leven. 

• De naam Jezus betekent Gods leiding over de 
schepping en het aardse leven. 

• Christus betekent dat Jezus tijdelijk afgedaald is 
naar het aardse leven. 

Zo biedt het een belangrijk leerzaam beeld van ons ei-
gen aardse leven, hetgeen betekent dat wij hier uitein-

delijk ook sterven en daarna weer opstaan in de hemel. 
Daar ontmoeten wij dan Jezus als belevenis van Gods 
volmaakte liefde en dan vindt de vergeving van alle 
aardse fouten een betekenis. 

Goed en kwaad

Ondertussen beleven wij tijdens de bijzondere tijde-
lijke aardse levensreis als de leerweg van het goede en 
het kwade. Want dat gebeurt niet in de hemel, omdat 
het eeuwige leven daar volmaakt en liefdevol is. Het 
resultaat van dit tijdelijk beleven van de tegenstelling 
van het goede en het kwade op deze aarde maakt het 
mogelijk dat wij in de hemel volmaakt bewust kunnen 
zijn van de betekenis van Gods Liefde. Het Bijbelse 
woord goede betekent daarom dat wij weer gaan te-

rugkeren naar de hemel. Het Bijbelse woord kwade 
betekent de veelheid van de mensheid en de daaruit 
voortkomende neiging tot extreme individualiteit en 
eigenbelang. God laat hier dus tijdelijk het kwade te-
genover het goede toe als lering, maar veroorzaakt het 
kwade niet zelf. Ook niet het coronavirus.

professor bodar

Met deze kennis kan het nu begrijpelijk worden dat 
de werkzaamheid van het coronavirus op de aardse 
mensheid speciaal door kerken en religies besproken 
wordt. Een van de bekende voorbeelden hiervan op 
de televisie tijdens het recente Paasfeest is de bijzonde-
re aandacht op de betekenis van het coronavirus door 
Professor Dr. Antoine Bodar. (www.antoinebodar.nl) 
Hij wijst erop dat de ontwikkeling van de aardse mens-
heid tot een enorme veelheid groeit met steeds meer 
nadruk op het persoonlijke zelfzuchtige belang. 

Ook het bederven van de aardbodem, de natuur en 
de atmosfeer en het klimaat. Het gevolg van het extre-
me eigenbelang is, dat diverse mensen individueel veel 
voordelen ontwerpen, terwijl vele anderen gedwongen 
worden armoedig te leven en vaak in een oorlogssi-
tuatie raken omdat veel individuelen hun eigenbelang 
tegenover anderen afdwingen. Zo staat de aardse zelf-
zuchtige individualiteit en veelheid negatief tegenover 
de Hemelse gelijkwaardigheid en eenheid van de men-
sen. Dat veroorzaakt grote verschillen en beschadigin-
gen in onze aardse wereld.

pasen

Het was tijdens Pasen geen toeval dat Antoine Bodar 
sprak over het corona(virus) als beeld van Gods in-
vloed op ons via Jezus. Pasen toont het beeld van de 
dood en de opstanding van Jezus, als het beeld en de 
begeleiding van ons eigen leven. De naam Pasen bete-
kent het bewust worden van het Hemelse levensdoel 
en de relativering van het eenzijdig aardsgerichte leven. 
Daarom kan de aardse mens zich vanaf het symboli-
sche Pasen innerlijk ontwikkelen tot het beleven van 
de Hemelse betekenis van het leven. De mens kan dan 
later met Pinksteren het definitieve inzicht en de bele-
venis van het levensdoel symbolisch bereiken.

VerklarInG door dIVerse relIGIes

Met deze Bijbelse inzichten wordt het duidelijk waar-

om de betekenis van de corona(virus) in diverse religi-
euze kringen uitgelegd wordt als beeld van de actuele 
en noodzakelijke toelating van God en om de mens-
heid bewust te maken dat de moderne ontwikkeling 
de mensheid en de aarde scheef doen groeien en be-
schadigen. Nu valt het dan ook op dat het coronavirus 
de mensen dwingt om tijdelijk extreem individueel te 
leven.  Zo vormt het een internationale levensles, die 
de mensheid uitnodigt om de levens en de menselij-
ke eenheid, op gelijkwaardig niveau te brengen.  De 
aarde, het water, de natuur, de atmosfeer en het kli-
maat aan te passen en te stabiliseren, zodat alle mensen 
uiteindelijk gelijkwaardig kunnen leven in een goede 
aardse wereld. Momenteel verandert de atmosfeer en  
het klimaat zodanig dat de lucht steeds ongezonder 
wordt. Water en de grond raken steeds meer vervuild, 
door de vele afvalvormen.

aardse leVensles

Zo kan het coronavirus begrepen worden als een 
aardse levensles die door God toegelaten wordt. De 
mensheid, de natuur en de activiteiten kunnen in veel 
opzichten positief veranderen. Het kan dan ook tegen-
over het leed, een hoopvolle en uitnodigende situatie 
vormen om samen alles aan te gaan passen. 

Cultuur

Corona is de buitenste laag van de zonne-atmosfeer.

Pasen toont het beeld van de dood en de opstanding van Jezus 
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Tom van der Kolk start met nieuw initiatief in Koedijk 
adVIescentruM VoedInG & beweGen

Door Rob Westhof, beeld Hans Petit

Aan het Klaas Bootpad, voor de sportvelden van Celeritas, runt Tom van der Kolk inmiddels alweer 27 jaar 
zijn succesvolle sportschool. De sportschool is laagdrempelig en het is er ook gezellig.  De leeftijd van de 
sporters varieert van drieënhalf  jaar tot tachtigplus. Alle sporters kunnen een beroep doen op de professi-
onele medewerkers uit het ‘team Van der Kolk’ dat inmiddels uit 35 personen bestaat. 

lockdown

Zoals vele bedrijven en clubs heeft de sportschool van 
Tom afgelopen maanden te maken gekregen met de lock-
down als gevolg van de coronacrisis. Na de versoepeling 
van de coronamaatregelen hebben Tom en zijn team de 
cliënten alternatieve programma’s kunnen aanbieden.

VoedInG & beweGen

Tom van der Kolk heeft activiteiten ontwikkeld op het 
gebied van voeding en bewegen. Per 1 augustus 2020 
wordt er door Tom een nieuw initiatief gestart in het 
zorgcentrum aan de Hertog 4 te Koedijk onder de 
naam: ‘Adviescentrum voeding & bewegen Koedijk’. 
“Zie dit nieuwe initiatief ”, legt Tom uit,  “als een ver-
lengstuk van het sportinstituut. 

Er zijn mensen die graag willen afvallen.  Daar kunnen 
we bij helpen. Met een persoonsgericht programma, 
waarin wordt afgestemd op leefwijze en bewegen, kan 
iemand zijn of haar doel, wat gewicht betreft, bereiken. 
Het is vanzelfsprekend  erg belangrijk dat we goed luis-
teren naar onze cliënten opdat we een passend advies 
kunnen geven.”

leVensstIJl en Gezonde VoedInG

Tom van der Kolk: “Cliënten vanaf 18 jaar zijn onze 
doelgroep. We werken groepsgewijs, maximaal 10 
mensen per groep. De groepen komen eens per week 
bij elkaar. Tijdens de groepsbijeenkomsten praten we 
met elkaar over levensstijl, gewoontes en met name 
ook over eetgewoontes. 

We hebben het zeker niet over pillen en poeders. De 
deelnemers maken kennis met een verantwoord eetpa-
troon waarbij gezonde voeding de belangrijkste factor 
vormt.”

‘GroepsGewIcht’
Tom benadrukt de voordelen van het groepsgewijs 
werken. “Het wordt met de groep ook een gezamenlij-
ke strijd tegen de overtollige kilo’s.  Deelnemers zullen 
veel samendoen, elkaar ondersteunen om doelen te 
bereiken. Als je na verloop van tijd ziet hoeveel kilo er 
van het groepsstartgewicht af is, dan stimuleert enorm 
om door te zetten.”

flexIbel

De bijeenkomsten kunnen in de ochtend, middag, 
avond of op afspraak in de weekends worden geor-
ganiseerd. Daarin is het ‘Adviescentrum voeding & 
bewegen Koedijk’ flexibel. Over de kosten voor de 
deelnemers is nog niets bekend. Ook is er nog geen 
antwoord op de vraag nog of de kosten declarabel zijn 
bij de zorgverzekeraars.

VraGen

Voor uw vragen kunt u terecht op: koedijk@tomvan-
derkolk.nl. Tom van der Kolk: “Als u ons een vraag 
stelt per e-mail dan wordt u dezelfde dag teruggebeld 
om zo mogelijk uw vragen te beantwoorden. Als we 
nog geen antwoord op uw vraag hebben dan zeggen 
we dat ook eerlijk”

  

Van der Kolk sport zijn hele leven al . Hij volgde met 
succes een opleiding bij het CIOS in Heerenveen. Op 
zijn 24e startte Tom  met de sportschool in Daalmeer. 
Inmiddels heeft hij in Heerhugowaard een sportschool: 
‘Club Middenweg Health & Lifestyle Milonclubs’.  
Saillant detail Twee van zijn kinderen beschikken net 
als vader over de nodige ‘sportgenen’. Zij volgen on-
derwijs en Judocoaching’ op sportinstituut Papendal. 
Talenten dus voor de Judosport! 

De deelnemers maken kennis met een verantwoord eetpatroon

Gezondheid

Met een gericht programma gericht op leefwijze en bewegen, kan het persoonlijke doel, wat gewicht betreft, bereikt worden.
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rIetzanGer
Tekst en foto Hans Petit  

Als je langs de rietkragen in het Geestmerambacht loopt dan hoor je het heerlijk gekwinkeleer van de vele 
rietzangers die daar leven. Heeft u geen idee van hoe die vogeltjes klinken zoek het dan eens op internet. De 
rietzanger heeft een wilde zang vol imitaties van andere vogels, maar altijd herkenbaar aan het krassende karakter. 
Heel anders dan het ritmische staccato van de kleine karekiet. Begin mei zingen rietzangers vrijwel de hele dag 
onvermoeibaar door. Later in de maand verstomt de zang als de vogels druk zijn met broeden. In juni leeft de 
zang even op.

De rietzanger is een vogel van rietlanden en andere oevervegetaties en bouwt zijn nest meestal in landriet. Zijn 
ideale leefomgeving bestaat uit een combinatie van jong en overjarig riet en een dichte, deels hoog opschietende  
kruidlaag. Hij eet insecten die hij laag in de dichte vegetatie verzamelt. De rietzanger is een trekvogel en overwin-
tert ten zuiden van de Sahel. Rietzangers laten zich goed zien tijdens het zingen. De mannetjes klimmen tot in 
de top van een rietstengel en voeren vaak een korte zangvlucht uit, waarna ze als een parachuutje weer neerdalen.

De rietzanger is een beweeglijke vogel. Hij is niet schuw en daardoor meestal goed te zien. Heeft een geelbruin 
verenkleed met een opvallende lichte wenkbrauwstreep en donker gestreepte kop en rug. In uiterlijk daardoor 
goed te onderscheiden van de kleine karekiet. Borst, flanken en stuit zijn niet gestreept. Zingt vanuit de vegetatie 
en tijdens zijn vlucht laag boven het riet. (Bron vogelbescherming)

Heb jij altijd al Spaans willen leren?
Wil je echt Spaans leren spreken?
En heb je interesse in een cursus Spaans?

Face-to-Face vanaf september in 
De Rietschoot, Koedijk

De cursussen zijn zowel binnen als buiten de klas met 1,5 meter 
afstand. Nu zijn de cursussen met 5 personen, dus nog meer 
persoonlijke aandacht dan bij andere groepscursussen!

Meedoen?

Reserveer dan een gratis proefles op 26 of 28 augustus

Stuur een e-mail naar info@melaespanol.nl of bel naar 06-22081733

Vogels
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Hoofdtrainer selectie S.V. Koedijk seizoen 2020-2021

wIlleM-Jan kroon

Tekst Rob Westhof, foto Hans Petit

Het ziet er naar uit dat het amateurvoetbal eind augustus weer start. S.V. Koedijk heeft een nieuwe hoofd-
trainer aangetrokken. Willem-Jan Kroon gaat de selectie dit seizoen trainen. Een selectie waarbij het plan 
is om ruimte te creëren voor de jeugdspelers om door te breken naar het eerste elftal. Op het nu nog rustige 
sportcomplex heb ik een gesprek met Willem-Jan. 

Kun je jezelf voorstellen aan Koedijk?
Mijn naam is Willem-Jan Kroon, 32 jaar (0-8-1987)  en 
geboren in Alkmaar. Nu woon ik in Heerhugowaard en 
sinds kort woon ik samen met mijn vriendin. Mijn be-
roep is verkoopspecialist bij Sport 2000 in Middenwaard.

Hoe ben je bij Koedijk terechtgekomen? 
Op de site van S.V. Koedijk stond een vacature en op 
basis daarvan heb ik een sollicitatiebrief geschreven. In 
een eerste gesprek met twee mensen van het Technisch 
Kader en de aanvoerder van het 1e elftal werd er van 
gedachten gewisseld. Daarna werd ik uitgenodigd voor 
een tweede gesprek met een aantal spelers van het eerste  
elftal om te kijken, of ik bij de club en haar doelstel-
lingen pas. Bij de derde ontmoeting, met het bestuur, 
kwam de handdruk en zijn we met elkaar in zee gegaan.

Heb je een opleiding genoten als trainer?
Als trainer ben ik al vroeg gestart. Zo rond mijn 15de 
voetbalde ik zelf nog toen er een jeugdteam zonder trai-
ner kwam te zitten. Ik ben dat team gaan trainen en met 
veel plezier. Clubervaring heb ik bij Reiger Boys, AFC 
‘34, SVW ‘27 en LSVV opgedaan. Inmiddels heb ik de 
diploma’s UEFA-C en UEFA- B gehaald. De ambitie is 
er om nog vervolgopleidingen te doen. Ik vind het dan 
ook geweldig dat Koedijk mij de gelegenheid geeft om als 
coach van de selectie te beginnen. Hiervoor heb namelijk 
nog niet als hoofdtrainer een selectie mogen trainen.

Welke trainer uit het betaalde voetbal is een voorbeeld voor je??
Dat is voor mij Louis van Gaal. Ik houd van zijn duidelijk-
heid naar de spelers toe. Wit is wit en niet een beetje wit 
maar duidelijk wit. Zo zit ik zelf ook in elkaar. 

Ik houd van duidelijkheid en daar hebben spelers ook recht 
op vind ik. Als je oud-spelers hoort over van Gaal, dan lo-
pen ze allemaal weg met hem. Ze hebben altijd goed met 
hem kunnen werken. Waarom? Omdat hij duidelijk is, hij 
vertelde waar het op stond en daar houden spelers van. 

Zijn er ook spelers die je aanspreken?
Ik kijk meer naar de teamprestaties. Bijvoorbeeld Li-
verpool, dat heel direct kan spelen of Manchester City, 
dat een tegenstander kan wegtikken en doldraaien. 
Van die manier van spelen kan ik genieten. Als ik dan 
toch spelers moet noemen waar ik van houd, dan kies 
ik voor Donny van de Beek en Luka Modric. Deze 
spelers hebben een goede en functionele techniek en 
ze zijn dienend voor het team. Ze kunnen in de bal 
spelen, maar ook van de bal af (diepte zonder de bal). 
Veelzijdige spelers, daar kun je als trainer veel mee.

Wat is je doelstelling voor het eerste?
Dat moet ik nog gaan zien. Ik ga er blanco in. We 
hebben een brede selectie en ik vind het belangrijk dat 
er spelers vanuit de jeugd van Koedijk kunnen door-
stromen naar het team van spelers onder de 23 jaar. Dit 
team van onder de 23 maakt ook deel uit van de selectie 
en er wordt met elkaar getraind. Op deze manier hou-
den we de clubcultuur in ere. Dit jaar start de KNVB 
voor het eerst met een eigen competitie van de onder 
de 23. Daar hebben wij op ingeschreven. Ik hoop dat 
het zijn vruchten in de toekomst gaat afwerpen. 

Ken je de selectiespelers inmiddels al?
Nee helaas niet. Door de coronaperiode heb ik ze nog 
niet gezien. >> 

Maalderij De Gouden EngelSV Koedijk
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Ik heb wel alle spelers telefonisch gesproken. Ik wil graag 
weten hoe iedereen erin staat. Alle spelers hebben een ei-
gen mening en daar ben ik in geïnteresseerd. Het is aan 
mij als trainer om al die meningen bij elkaar te bundelen 
en iets moois van te maken. In augustus gaan we elkaar 
ontmoeten. Dan kunnen we meer gesprekken voeren.

Komen er dit seizoen nog nieuwe spelers bij de selectie?
Geen nieuwe, maar er komen wel oude bekenden 
terug zoals Jesse Kroon, Luuk Wagenaar en Remco 
Reinhard. Het is een goed teken dat deze jongens naar 
de club terugkomen. Het is aan mij en mijn staf het ze 
naar de zin te maken!

De opstelling kan die wekelijks anders zijn, of ben je meer 
van: never change a winning team?
Mijn beste team stel ik op en dat kan wekelijks anders 
zijn. Ik heb zoals eerder gezegd een brede selectie en 
daarvan staan de besten in het veld. Uiteindelijk gaat 
het om winnen!

Wat is tot nu toe je leukste succes geweest als trainer?
Met de E1 van AFC ‘34. Een hele goede groep voetbal-
lers. We werden kampioen in de hoofdklasse waar we 
7 tegen 7 speelden. Uiteindelijk werden we 3e van Ne-
derland. Daar deden de grote amateurclubs ook mee. 
Van deze groep zijn er drie spelers doorgestroomd naar 
jeugdteams van betaalde voetbal clubs. Met deze jonge 
spelers kon ik ook heel gestructureerd en duidelijk trai-
nen. Iedereen wist precies van elkaar wat er gevraagd 
werd en wat er nodig was om te winnen.

Wat heeft je voorkeur: spelen op gras of spelen op kunstgras?
Het trainen op kunstgras is een uitvinding. De succes-
beleving van de spelers gaat omhoog en daardoor ook het 
spelplezier. Uiteindelijk zal ook het niveau van mijn spelers 
hierdoor omhoog gaan, omdat meer acties lukken. Uiter-
aard speel ik het liefst op echt gras, maar dan moet het er 
wel zo bij liggen als bij de betaalde voetbal clubs. Dat is 
helaas voor ons als amateurvereniging niet haalbaar.

Waar kun jij je aan ergeren tijdens wedstrijden?
Wat ik ergerlijk vind, is een scheidsrechter die de wed-
strijd door zijn fluiten beïnvloedt. Ik heb wel geleerd 
om niet meer op de scheidsrechter te reageren. Ik ben 
veel meer analyserend bezig en laat mij niet zo vaak 
meer verbaal uit.

Wat vind je van de VAR in het voetbal? 
Het spel wordt er in het algemeen wel eerlijker door. 
Helaas blijven er nog steeds grijze gebieden. Ik vind bij-
voorbeeld dat hands, hands moet zijn. Als je de bal op de 
hand krijgt in het strafschopgebied, moet je niet verder 
zeuren, maar gewoon de bal op de stip leggen voor een 
strafschop. Aangeschoten hands is dus ook hands, punt. 
Bij hockey gebeurt dit ook. Daar zoeken ze in de cirkel 
bewust naar de voet, zodat ze een strafcorner verdienen. 
Omdat de regel duidelijk is en er niet gekeken wordt 
naar interpretatie of een waarneming van een scheids-
rechter, is er ook geen ruimte voor irritatie en discussie. 
Er moet veel meer gekeken worden naar andere sporten. 
Wat voor regels hanteren ze daar?

Zou je een spelregel willen veranderen als je de mogelijk-
heid hebt?
In navolging van de vorige vraag zou ik de handsregel 
in het strafschopgebied volledig willen aanpassen. Leg 
de bal niet meer op 11 meter, maar op 16 meter. Dan is 
hands altijd hands en geen discussie meer.

Waar word je als trainer helemaal blij en gelukkig van?
Als er gewonnen wordt! Uiteraard vind ik het spelple-
zier bij spelers erg belangrijk, maar dat is een wissel-
werking. Als er gewonnen wordt, gaat het spelplezier 
omhoog. En als de spelers met plezier spelen is de kans 
op het lukken van acties en uiteindelijk het winnen 
van wedstrijden ook groter.

Wordt Koedijk kampioen in het seizoen 2020-2021? 
Dat kan ik niet zeggen. Ik ken de spelers en de tegen-
standers nog niet om tot een realistische doelstelling te 
komen. Het doorstromen en inpassen van jeugdspelers 
in het eerste elftal is voor mij wel een haalbare doelstel-
ling dit seizoen. Daar gaan we voor!  

Waar sta je over pakweg een 5 jaar?
Ik ga er vanuit dat ik de komende 3 jaar veel zal leren 
als trainer. Waar ik over 5 jaar sta, is moeilijk te zeggen. 
Ik kan niet in de toekomst kijken helaas. Ik zal in ieder 
geval komend seizoen mij volledig inzetten om het zo 
goed mogelijk te doen met S.V. Koedijk! Daarbij is de 
support tijdens onze wedstrijden ook gewenst! <<

chIcken curry “wonG”
door Marcel Rasch

Tijdens onze reis door Myanmar (zie reisverslag Marijke) hebben wij kennis gemaakt met de eetcultuur 
van het land. Wat ons opviel was dat er heel veel “curry’s” werden gegeten. Wat is nu precies een curry? 
Het is een éénpans maaltijd met kruiden met daarin vlees, kip of vis. Vaak wordt er rijst en groenten bij 
geserveerd. Door de enorme variatie aan ingrediënten is iedere curry anders. Je kunt hem dus helemaal 
naar eigen smaak samenstellen.

Momenteel ben ik aan het werk in Taiwan en heb daar 
al de nodige curry varianten mogen proeven (mede door 
de quarantaine regeling waardoor ik noodgedwongen 2 
weken op een hotelkamer moest verblijven). Aan boord 
heb ik aan onze Oosterse kok Wong om een curry ge-
recht gevraagd, waarvan het resultaat hieronder beschre-
ven is. Varieer gerust met ingrediënten en hoeveelheden 
om er een persoonlijke tint aan te geven. 

benodIGdheden

1 ui, medium, fijngehakt, 4 eetlepels olijfolie, 2 eetle-
pels gember, vers en fijngehakt, 400g in blokjes gesne-
den tomaten, 750 gr kipfilet in blokjes, 2 theelepels 
knoflook (fijngehakt), 2 theelepels bruine suiker, 1 eet-
lepel limoensap, 2 -3 theelepels zout, Vijzel of grinder

kruIden

1 ½ theelepel koriander zaad, 2 theelepels hete peper-
vlokken (of verse rode peper), 4 theelepels venkelzaad, 
1 ½ theelepel gemalen komijn, 1 theelepel kurkuma ,  
tot 1 theelepel gemalen zwarte peper’15 hele kardemon 
peulen’½ theelepel kaneel, 1 eetlepel garam masala (In-
diaas kruidenmengsel).

bereIdInG

1. Stop de 9 kruiden -van de koriander tot en met 
de garam masala - in een vijzel of grinder en plet 
het geheel door elkaar tot de kardemon peulen 

opengebarsten zijn en het geheel gemengd is. 
2. Verwarm de olie in een wok, voeg de ui en 

gember toe en verhit het op middelhoog vuur. 
Blijf het een paar minuten omscheppen. Voeg 
het kruidenmengsel erbij en roer het erdoor. Je 
moet er waarschijnlijk wat olie bijgooien omdat 
de kruiden de olie absorbeert. Maakt niet uit, je 
kunt het er later weer afscheppen. 

3. Roer en bak de kruiden, ui en gember gedurende 
2 minuten. Voeg de tomatenblokjes toe en roer 
het geheel. De hitte moet genoeg zijn om het te 
laten borrelen. 

4. Voeg de kip erbij en laat dat bruin bakken met 
het vuur hoog genoeg zodat het blijft  borrelen. 

5. Zet het vuur laag, laat het pruttelen en doe de 
deksel erop. Vervolgens 20 minuten zo doorga-
ren.

6. 6.Strooi de knoflook, suiker, limoensap en zout 
erover.

7. Laat het met de deksel schuin nog 15 minuten 
doorsudderen.

8. Roer goed door, proef en naar smaak evt. nog 
peper en zout toevoegen.

9. Nu kan de overtollige olie er afgeschept worden 
met een lepel. 

Tip: Hou een kan (ijs)water paraat!

SV Koedijk Koken
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kanaaldIJk 92
Tekst en foto’s (uit het archief van) Jan Bijpost

Dit woonhuis is omstreeks 1922 gebouwd na de ontmanteling van een melkfabriek die hier heeft gestaan. In 
het februarinummer van vorig jaar heb ik een foto beschreven van deze melkfabriek. Deze opname is gemaakt 
omstreeks 1970. Een fotograaf die wat bij wilde verdienen maakte van alle huizen in Koedijk een foto en plakte 
die op een kalender. Deze kalenders werden dan aan de bewoners te koop aangeboden. Van enkele huizen in 
Koedijk heb ik zo’n foto in mijn bezit, maar ongetwijfeld zijn er nog diverse in de fotoboeken te vinden, ik houd 
mij aanbevolen. Het huis is in redelijke welstand gebouwd, met mooie details. Glas in lood ramen als bovenlicht, 
de voordeur “inverdam” met een boog gemetseld en stucwerk in de portiek.

De huidige bewoner heeft het huis opnieuw gebouwd 
met zorg voor detail. Het pad rechts gaat naar de voor-
malige varkensboet, onderdeel van de melkfabriek. Deze 
boet werd overgenomen door gezamenlijke tuinders 
van Koedijk: de Coöperatieve aan-en verkoop vereni-
ging Koedijk. Hier werd kunstmest en zaad verkocht. 
In de volksmond werd het dan ook de kunstmestboet 
genoemd. Jacob Boldewijn heeft jaren de inkoop gedaan 
van zaad bij de firma Sluis en Groot te Enkhuizen. Hij 
heeft dan ook dit huis bewoond. Ik zie met regelmaat 
orders van zijn hand via veilingen te koop aangeboden. 
Zie een briefkaart verzonden op 10 december 1890.

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl
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annelot Vos 
Hallo, ik ben Annelot Vos en ik ben 8 jaar. Ik speel 
sinds september 2019 bij het BOA, dat is het orkest 
van Aurora waar je kan leren samenspelen. Ik speel op 
een Clarineo, later ga ik op een klarinet. Een Clarineo 
is een soort kleine, hele lichte klarinet speciaal voor als 
je nog heel jong bent. Mijn handen zijn nog te klein 
voor de kleppen van de gewone klarinet. In het begin 
vond ik het wel gek om samen te spelen. Sommige 
liedjes vind ik niet zo leuk, maar Jungle Book is echt 
mijn lievelingsliedje!! Soms piept mijn Clarineo, maar 
dat is al steeds minder. Dat vind ik wel fijn!

Mijn muziekjuf, juf Marjon oefent met mij samen de 
liedjes, zodat ik ze op orkest makkelijker kan meespe-
len. Ik heb 1x in de 2 weken les, en dat vind ik heel 
leuk.

Met kerst heb ik op school kerstliedjes gespeeld, en een 
spreekbeurt over de Clarineo gegeven. Ik vind het echt 
het allerleukste instrument!

Kleurplaat

Jeugdpagina

Annelot Vos (foto Saskia Vos)
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harInG en scheVenInGen

Tekst en foto’s Cees van Egmond

Scholen haring zwemmen van noord naar zuid door de Noordzee. Word je als haring in mei  gevangen dan ben 
je bij de visboer een Hollandse Nieuwe. Als je in de nazomer in het net raakt, je hebt dan kuit geschoten, dan 
ben je magere  (ijle) haring. Grote kans dat je als zure haring of rolmops wordt opgegeten. Op Scheveningen is 
Vlaggetjesdag de dag van de eerste Hollandse Nieuwe. Je gaat op die dag een ‘earingkje ‘appen. Ik hoop wel dat 
Claes Teunisz uit Egmond volgend jaar weer aan de kade ligt.

Geachte redactie
anJeractIe 2020
Muziekvereniging Aurora dankt iedereen hartelijk, die 
onze vereniging heeft gesteund met een bijdrage aan 
de Anjeractie. Het was dit jaar even wennen, omdat de 
bijdrage dit jaar niet aan de deur werd gevraagd. Via 
een link, speciaal voor Aurora, konden onze suppor-
ters hun bijdrage overmaken. Velen van u hebben dat 
gedaan. De totale opbrengst was € 125,76.  Nogmaals 
dank!

katanker

Wij zagen dat je een voorwerp in de Coedijcker Ban 
van april had gezet en graag wou weten wat het precies 
is. Het is een “katanker”. In de zuidelijke 
streken ook wel een propanker genoemd. 
Dit anker werd inderdaad gebruikt om 
in de wal te steken en door-
middel van een 2de 
lijn aan de onderkant 
van het anker kon deze 
vanaf de boot gelicht worden. (Gr Erik)

coedIJckertJes
PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering, 
Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
072 – 564 07 31
Voor een heerlijke vakantie: Te huur 6 persoons 
appartement in Lloret de Mar Spanje. Drie slaap-
kamers, 2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter van 
het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi. 
Voor meer informatie telnr. 06-10967095.
GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 
Bij “Voet-Fit” kunt u op afspraak terecht voor pro-
fessionele voetverzorging. Bel 072-7850177 of mail 
naar voetfitvoetverzorging@gmail.com
MelaEspañol cursus Spaans in De Rietschoot Koe-
dijk en Alkmaar. Meedoen?Stuur een e-mail naar:
Melaspaanselessen@gmail.com of bel 0622081733.

oplossInG 10 VerschIllen
colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De 
Rietschoot. 

Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit  
Redactie Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de 
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en Hans Petit  Verkoop: Wim Smit: verkoop@coe-
dijckerban.nl. Druk: Stichting Meo. Verspreiding: 
vrijwilligers De Rietschoot.  E-mailadres redactie: 
info@coedijckerban.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om in-
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