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In de vorige Coedijcker Ban (CB)werd verslag gedaan 
over de herstart van ‘Samen Eten’ in De Rietschoot. 
De werkelijkheid heeft dat blije moment -weer samen 
aan tafel- al snel achterhaald. Als deze CB bij u wordt 
bezorgd, zijn er al weer ruim twee weken van de op 
14 oktober gestarte gedeeltelijke lockdown voorbij. La-
ten we hopen dat dan het aantal besmettingen en de 
ziekenhuis- en Ic-opnames zijn afgenomen en dat we 
weer een beetje terug kunnen naar ‘normaal’.

In het kader van het terugdringen van het virus is een 
van de vragen aan ons allemaal blijf in als je op va-
kantie wil, ga dan niet naar het buitenland. In deze 
CB vertellen Marijke de Jong en Piet Verweel over hun 
ervaringen met een binnenlandse vakantie. Misschien 
een ideetje voor u?

Even iets heel anders. Bij het uitwerken van het inter-
view met Wietze Jan Ramaker (CB oktober) maakte 
ik een fout toen ik opschreef dat de contributie van de 
Historische Vereniging Koedijk € 13,- per maand be-
draagt. Gelukkig lette Mart van den Berg goed op en 
maakte de CB attent op deze fout. Eerder probeerde ik 
u te verleiden om lid te worden van de Historische Ver-
eniging Koedijk. Ik heb niet de indruk dat die oproep 
tot nu toe veel heeft opgeleverd. Wilt u er nog eens over 
nadenken? Laten we met zijn allen er voor zorgen dat de 
Historische Vereniging ook in de toekomst kan voort-
bestaan en word lid! Het kost u slechts € 13,- per jaar!

Met hartelijke groet
Hans Petit, info@coedijckerban.nl
06-83114470

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      21 november

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Heb je klachten neem altijd contact op met je zorgverlener!

Sander JacobI, fySIotherapeut
Tekst en beeld Hans Petit

In de serie over zorgverleners in relatie met het covid-19 virus heb ik deze keer een gesprek met Sander Ja-
cobi van Fysiotherapie Huiswaard. Wat waren de problemen voor fysiotherapeuten tijdens de ‘eerste golf ’, 
wat is  de specifieke fysiotherapeutische behandeling bij covid-patiënten, kun je iets doen om de kans 
kleiner te maken dat je met het virus wordt besmet en zijn er speciale maatregelen genomen nu de ‘tweede 
golf ’ een feit is zijn vragen die ik aan Sander voorleg.

Sander Jacobi (46) getrouwd met Julia en vader van 
twee dochters Isa(17) en Emma (16) is fysiotherapeut 
én mede-eigenaar van Fysiotherapie Huiswaard. We 
spreken elkaar op de locatie Koedijk (schuin tegenover 
de Lidl). 

Op jonge leeftijd kreeg Sander zelf te maken met fy-
siotherapie. Die kennismaking was de drijfveer achter 
zijn studiekeuze fysiotherapie. Sander werd uitgeloot 
voor de Amsterdamse opleiding maar kon wel terecht 
bij de Leidse opleiding.

de eerSte corona-golf 
Hoe heb je de eerste corona-tijd ervaren? Sander: “Dat 
was een hectische tijd. De praktijk moest helemaal dicht. 
Fysiotherapie hoorde toen nog tot de contactberoepen 
zoals kappers en masseurs. Dat leverde best wat stress op. 
Stress bij mezelf maar ook bij de mensen die zorg drin-
gend nodig hadden, ze mochten niet meer naar de prak-
tijk komen. We konden onze cliënten die de zorg echt 
nodig hadden in die eerste weken weinig bieden. We zijn 
toen snel overgegaan naar beeldbellen. Je merkte dat de 
wat oudere doelgroep daar wat moeite mee had. Zeker 
voor de wat ouderen bleek het moeilijk om via beeldbel-
len allerlei dingen te gaan oefenen. Die mensen vielen in 
die tijd wel een beetje tussen wal en schip.”

Ik hoorde dat de fysiotherapeuten van Fysiotherapie 
Huiswaard in die tijd op de fiets langs cliënten zijn 
gegaan om op afstand toch nog wat therapeutische on-
dersteuning te kunnen geven. “Ja dat klopt, je probeert 
dan met de middelen die je hebt de mensen wat te 
helpen en ze het advies te geven om in beweging te 
blijven. 

Na een week of vijf mochten we voorzichtig weer wat 
gaan doen. We zijn toen opengegaan voor mensen die 
het heel erg nodig hebben, mensen die afhankelijk zijn 
van de hulp van de fysio. Zonder die hulp, zonder vol-
doende beweging kunnen functies snel achteruit gaan. 
De Engelsen zeggen het zo mooi ‘Use it or lose it’ (Ge-
bruik het want anders verlies je het). Het lichaam werk 
heel efficiënt, als je functies niet gebruikt dan ‘denkt’ 
het lichaam je het die functies klaarblijkelijk niet no-
dig en dan verdwijnen ze”.

angSt

De praktijk is weer volledig open, merk je dan net 
zoals de huisartsen dat mensen niet meer durven te 
komen?  “Ja dat merkten we zeker. Als je van het ene 
op het andere moment dicht moet heb je een volle 
agenda. Iedereen heeft voor zichzelf een lijst gemaakt 
van patiënten die onder behandeling waren. Vanaf het 
moment dat de praktijk weer open ging zijn we gaan 
bellen. Dan merk je dat mensen angstig zijn, die ko-
men nog niet omdat ze niet durven. ‘Ik wacht nog wel 
even tot het over is’ hoorden we vaak.”

Is dat nog steeds zo? vraag ik me af “Ja dat is eigenlijk 
nog steeds zo” Wat zou je tegen die mensen willen zeg-
gen als ze dit artikel lezen? Sander: “Dat ik het begrijp, 
maar ik zou ze op het hart willen drukken om absoluut 
in beweging te blijven. Ga wandelen, doe mee met Ne-
derland in beweging. Bewegen is het allerbelangrijkste 
wat je kunt doen. Zo voorkom je dat je achteruit gaat 
in conditie én in functie.” Zou je ook tegen mensen 
die angstig zijn kunnen zeggen : “Kom gerust, we wer-
ken veilig?” Sander: “Ja, we hebben na die eerste golf 
behoorlijk wat maatregelen getroffen. >> Kom gerust naar de praktijk, we werken veilig!

Gezondheid
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We hebben de roosters wat verspreid, de therapeuten 
werken niet meer allemaal tegelijk. Daardoor is de 
drukte in de praktijk afgenomen. Daarmee bedoel ik 
niet het aantal mensen dat we zien. Maar we hebben 
de behandelingen meer verspreid over de dag. Onze 
patiënten komen elkaar minder vaak tegen.  Maximaal 
twee mensen in de wachtkamer, op 1,5 meter afstand is 
de standaard. De route is aangepast, bij de  voordeur 
kom je binnen, door de achterdeur ga je weer naar 
buiten.1 Wij werken eigenlijk al vanaf het begin met 
mondkapjes. Alles wordt voor en na de behandeling 
ontsmet. We hebben alle voorzorgsmaatregelen geno-
men die je kunt nemen en die wij van belang achten.”

SpecIalISme

Heliomare, revalidatiecentrum Wijk aan Zee verwijst 
Alkmaarse covid-patiënten specifiek naar Fysiotherapie 
Huiswaard omdat bij jullie een fysiotherapeut werkt die 
gespecialiseerd is op het gebied van de longen. Sander: 
“Dat klopt dat is Rosmary Kracht, zij is master-fysio-
therapeut en gespecialiseerd in hart- en longrevalidatie.” 

hart- en longrevalIdatIe

Wat is het specifieke aan hart- en longrevalidatie? Sander: 
“Om te beginnen dat je rekening houdt met de belast-
baarheid van de patiënt. Het vervelende aan longproble-
matiek is dat je minder capaciteit hebt om zuurstof op te 
nemen. De training is daarom anders omdat de belast-
baarheid lager is. Het is maatwerk, voor iedereen is het 
anders. Maar je wil toch stappen vooruit maken.”

Zijn er ook specifieke trainingen speciaal voor mensen 
met longproblemen? Sander: “Ja, je zou het een soort 
conditietraining kunnen noemen. De spierkracht ver-
beteren door de grote spiergroepen te trainen: benen, 
rug, buik. Dat doe je onder andere door te roeien, te 
lopen op de loopband, te fietsen en door het trainen 
van de borstspieren met gewichten.

Met gezonde longen kun je je longcapaciteit trainen.  
Als je longproblemen hebt dan is de flexibiliteit van 
het longweefsel minder. Door grote spiergroepen te 
trainen, de conditie te verbeteren, hebben patiënten 
vaak minder last van de gevolgen van de longziekte.”

1 Bij de praktijkruimte in Koedijk kan dat niet er is 
maar één in- en uitgang. Daarom wordt er zorgvuldig gepland 
zodat patiënten elkaar daar niet tegenkomen

verSchIl copd-covId-19
COPD2 is een bekende longziekte. Zijn covid-19 en 
COPD vergelijkbaar? “Ja, die zijn zeker vergelijkbaar. 
Het grote verschil tussen COPD- en covid-19 patiën-
ten is dat het bij COPD een langer voortraject heeft. 
Die ziekte ontwikkelt zich langzaam. 

Met de gevolgen van covid-19 word je van het ene op 
het andere moment geconfronteerd. Covid-19 pati-
enten krijgen te maken met een plotselinge, enorme 
achteruitgang. Zeker als iemand lang op de Intensive 
Care is verpleegd. Dan gaat de achteruitgang in heel 
korte tijd heel hard. Je verliest door de IC-opname 
heel veel spiermassa, spierkracht en conditie (‘Use it 
or lose it’). tel daarbij de schade aan de longen op dan 
is het dubbelop.” 

fySIotherapIe en covId-19
Is er al zicht op wat fysiotherapie voor covid-19 patiën-
ten betekent? Sander: “Nee ik zou natuurlijk  >>

2 Chronic Obstructive Pulmonary Disease

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

Gezondheid

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Use it or lose it: blijf in beweging!
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heel graag zeggen dat het de heilige graal is, maar nie-
mand weet nog hoe het revalidatietraject van covid-pa-
tiënten op langere termijn zal uitpakken.”

Hebben zich veel covid-patiënten bij de praktijk ge-
meld? Sander: “Tot nu toe drie, waarvan er twee heel 
ernstig ziek zijn geweest maar niet op de IC zijn opgeno-
men Eén patiënt heeft wel langdurig op de IC gelegen. 
IC-patiënten verliezen door langdurig verblijf op de IC 
meer spiermassa in vergelijking met niet-opgenomen 
covid-19 patiënten én daarbij kan een patiënt die op de 
IC heeft gelegen last krijgen van het zogenaamde post 
IC-syndroom. Verder zijn de verschillen niet zo groot.”

Jonge menSen

Ik zie op televisie ook jonge mensen die niet opgenomen 
zijn in het ziekenhuis maar na covid-19 heel veel klachten 
blijven houden zoals vermoeidheid, concentratieverlies, 
smaak- en geurverlies. Wat zou je hen voor advies geven? 
Sander: “Om het gewoon te laten zijn. Je kunt natuur-
lijk heel erg gaan vechten tegen het feit dat je zo moe 
bent en dat je conditie achteruit gegaan is. Je lichaam 
heeft een periode nodig om aan zijn herstel te werken. 
Het is niet van vandaag op morgen over. Het is mijn 
persoonlijke mening. Je hoeft je er niet bij neer te leg-
gen, maar ga er niet tegen vechten. Want dan wordt 
het een strijd die je moeilijk kunt winnen.”

de tweede golf

De tweede golf is een feit. Een stijgend aantal besmet-
tingen. Ziekenhuisopnamen nemen weer toe. Is er van-
uit fysiotherapeutisch oogpunt een advies te geven over 
wat men kan doen om te voorkomen dat het virus je 
treft?  Sander: “Je houden aan de regels die de overheid 
stelt, houd 1,5 meter afstand, hoest en nies in je arm, was 
je handen, en blijf thuis als je hoest, snottert en of koorts 
hebt, draag een mondkapje waar dat gevraagd wordt. 
Nee vanuit fysiotherapeutisch oogpunt is er geen advies-
te geven om besmetting met het virus te voorkomen.

het koSt Je maar een half uur

Wel belangrijk blijft in alle gevallen zorg dat je in be-
weging blijft maar dat geldt sowieso.” Wat is voldoende 
beweging, zijn daar richtlijnen voor? vraag ik “Jazeker, 
die vind je in de ‘Nederlandse Norm Bewegen’: Ten-
minste 30 minuten per dag bewegen met een matig ver-
hoogde hartslag is het advies.”

Zorg mIJden

Sander vervolgt: “Ik las het artikel met de Koedijker 
huisartsen in de vorige Coedijcker Ban. Zij benadruk-
ten dat mensen geen zorg zouden moeten mijden. Dat 
geldt ook voor onze patiënten. Bel bij klachten met de 
huisarts, de wijkverpleegkundige of met de fysiothera-
peut. Stel het niet uit.” Hoe zit dat dan, je leest dat de 
reguliere zorg al weer wordt afgeschaald, heeft het dan 
wel zin om te bellen? Sander: Ja, dat heeft altijd zin. Als 
wij overtuigd zijn van de urgentie dan overleggen we 
met de huisarts. Als die dezelfde mening is toegedaan, 
dan wordt de patiënt doorverwezen naar de specialist. 
Er is dan geen sprake meer van reguliere zorg maar van 
acute zorg. Je zult dan geholpen worden.

tot Slot

Met die laatste oproep van Sander komt een einde aan 
een plezierig gesprek. Ik herhaal de oproep van San-
der én die van de huisartsen nog maar een keer: Bij 
klachten aarzel niet maar neem altijd contact op met 
je zorgverlener!   <<

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.

Gezondheid

Als je zorg nodig hebt ... bel in ieder geval!

Iets te vieren? Bij ons kunt u 
terecht voor elk feest
● Bruiloft
● Jubileum
● Reünie
● Verjaardag
● Familiedag
● Receptie
● Personeelsfeest
● Verenigingsuitje
Maar ook:
● High Tea
● Uitgebreide lunch of    
 brunch
● Heerlijk buffet

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

De Rietschoot
Al 40 jaar 

het centrum van 
Koedijk

Iets anders in gedachten? 
Laat ons met u meedenken!
Er is heel veel meer mogelijk.

072 – 561 55 95
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De moeite waard

huISartSenpraktIJk koedIJk
Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is 
wegens vakantie gesloten van: maandag 30 november 
2020 t/m vrijdag 4 december  2020. De waarneming 
wordt in deze week gedaan door : Praktijk ‘t Rak, 
Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-5612598. Houdt 
u rekening met het tijdig bestellen van uw herhaal-
medicatie?

heartbeat Zoekt nIeuwe leden!
Pop- en Showkoor Heartbeat zoekt nieu-
we leden. Ben je klaar voor een muzikale 
uitdaging? Als jij van zingen, dansen, het 
entertainen van mensen houdt én een ech-
te teamplayer bent, ben je helemaal op je 
plek bij ons! Kom dan eens kijken op een vrijdagavond 
in de Rietschoot te Koedijk, misschien ben jij wel een 
nieuwe Heartbeater in de dop! Aarzel niet, je bent van 
harte welkom! Ons repertoire bestaat uiteraard uit 
popmuziek en is heel divers. We zingen nummers van 
Donna Summer, Beyoncé, Toto, Abel, Katy Perry en 
vele andere artiesten. Vaak in eigen arrangementen, 
speciaal voor ons gemaakt. We hebben ook een fantas-
tische live- band, heerlijk om mee te zingen! Deelname 
aan Pop- en Showkoor Heartbeat vergt wel wat fysiek 
uithoudingsvermogen om de optredens/shows inclu-
sief de choreografie uit te kunnen voeren. 

Pop- en Showkoor Heartbeat telt nu 23 leden, allemaal 
vrouwen van jong tot ietsje ouder. Muziek houdt je 
jong! Na een inspannende repetitie ga je geheel ont-
spannen naar huis, een mooi begin van het weekend!! 
Vraag informatie aan: info@heartbeatkoedijk.nl

buItenSchoolSe opvang Soef
Op 3 augustus is BSO SOEF van start 
gegaan. SOEF is een sportieve BSO ge-
vestigd op het sportcomplex van S.V. 
Koedijk waar gebruik wordt gemaakt 
van de kantine als opvangplaats en de 
sportvelden voor een dagelijks variërend sport- en spe-
laanbod. 

SOEF is opgericht door Jeroen Jonker (1985) en Jake 
Mak (1989). Zij zijn twee sportieve jongens met een 
achtergrond in de voetbal- en tenniswereld. Jeroen en 
Jake zien om zich heen dat er steeds minder bewogen 
wordt. Veel kinderen hebben hun aandacht gericht op 
het spelen van computergames en hebben veel Youtu-
bers/influencers de aandacht van kinderen getrokken 
op het internet. Dit is ook zeker al het geval met kin-
deren op de basisschool. Daarnaast is zwaarlijvigheid 
ook een steeds groter wordend probleem onder jonge 
kinderen. Jeroen en Jake willen kinderen graag in aan-
raking laten komen met verschillende sport- en spelac-
tiviteiten zoals tennis, voetbal, hockey, maar ook met 
activiteiten zoals pijl- en boogschieten, tafeltennis en 
vissen. SOEF gaat samen met de kinderen actief aan 
de slag in de buitenlucht!

Kinderen ‘kind’ laten zijn en spelenderwijs, sportief, 
uitdagen is waar zij voor staan. Uiteraard is er ook 
ruimte voor kinderen om te kunnen tekenen, te knut-
selen of om lekker een boekje te lezen op de bank. 

De kinderen worden opgehaald van de scholen in 
Koedijk, Daalmeer en Vroonermeer. Bent u op zoek of 
kent u iemand die op zoek is naar een sportieve BSO, 
dan bent u bij SOEF aan het goede adres!

Voor organisaties die het verdienen
goededoelengIdS alkmaar

Door Kees Kuiper

In navolging van ’s-Hertogenbosch wordt Alkmaar de tweede stad in het land waar een lokale goededoelen-
gids wordt gerealiseerd. In deze gids kunnen Alkmaarse organisaties en initiatieven zich profileren. Mensen 
die bij leven of na overlijden willen schenken aan een lokaal goed doel, zoals het eigen wijkcentrum, kunnen 
de gids gebruiken bij het maken van keuzes. De planning voorziet er in dat de gids zal verschijnen tussen 
december 2020 en april 2021. Op donderdag 3 september gaf wethouder Paul Verbruggen het startsein voor 
de campagne ‘Voor organisaties die het verdienen!’. 

Overal ter wereld nemen maatschappelijke initiatieven 
en platforms van burgers toe. Zo ook voor het realiseren 
van maatschappelijke doelen. Tijdens de presentatie op 
3 september benaderde notaris Annamaria Lopez-Brea 
de inzet voor de lokale goededoelengids vanuit haar da-
gelijkse praktijk. Mensen vragen in toenemende mate 
naar de mogelijkheden om aan lokale goede doelen te 
schenken bij leven en na overlijden. De notaris is er 
van overtuigd dat de komende gids in positieve zin het 
verschil zal maken. Tijdens de campagne-avond met 50 
deelnemers stonden als vanzelfsprekend ook twee lokale 
Alkmaarse goede doelen in het middelpunt. Vertegen-
woordigers van Stichting Prakkie072 en Hortus Alk-
maar vertelden met enthousiasme over hun activiteiten 
én over de komst van de goededoelengids.

geld en mIddelen blIJven In de buurt

Namens de Stichting Goede Doelen Alkmaar riep Cees 
Huisman, voorzitter, Alkmaarse initiatieven en organisaties 
om zich aan te melden. De gids wordt ingedeeld naar vier 
thema´s, te weten: Buurt & wijk, natuur & milieu, kunst 
& cultuur en sociale & maatschappelijke organisaties. 

Organisaties, zoals wijkcentra kunnen zich presenteren aan 
mensen die hun nalatenschap/erfenis aan lokale doelen 
willen geven in plaats van aan grote landelijke instellingen. 
Zo blijven het geld en de middelen in de buurt en komt 
het direct of indirect ten goede aan mensen die je kent. 
Met name voor organisaties als wijkcentra kan het belang-
rijk zijn zich op deze wijze te presenteren, zeker omdat er 
geen budget is voor reclame.  

De voorkant van de komende goededoelengids werd 
alvast onthuld. 

De wethouder sprak met waardering over de kracht 
van de vele vrijwilligers en maatschappelijke activitei-
ten in de gemeente Alkmaar. Juist deze initiatieven in 
buurten, wijken, dorpen kunnen een steun in de rug 
goed gebruiken.

Op de website alkmaar.lokalegoededoelengids.nl (zie 
qr code bovenaan) is informatie te vinden en kunnen 
belangstellende organisaties eveneens het aanmeldfor-
mulier vinden.

Pop- en showkoor Heartbeat (foto aangeleverd)

Jeroen Jonker (l) , Jake Mak (r)/foto aangeleverd
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SchIermonnIkoog
Foto en tekst Piet Verweel

Ik lees in de  Coedijcker Ban de verhalen van Marijke over verre reizen naar exotische oorden en nu er niet 
veel gereisd wordt door covid-19 leek het me aardig om wat te schrijven over onze reis naar Schiermonnikoog.

Meestal gaan mijn vrouw en ik naar Italië, maar door 
het virus zit dat er even niet in. Vandaar dat we be-
sloten om een weekje in september in eigen land op 
vakantie te gaan. We hebben gekozen voor Schiermon-
nikoog. We komen daar al elk jaar een paar dagen, nu 
voor het eerst een week. Na twee uur met de auto kom 
je bij de opstapplaats voor de boot in Lauwersoog. 
De auto blijft op het vaste land want, buiten die van 
de bewoners, mogen geen auto’s op het eiland. Veel 
mensen nemen hun fiets mee om het eiland te ver-
kennen. Er is slechts 1 dorp (met dezelfde naam als 
het eiland). Het is de kleinste zelfstandige gemeente 
van Nederland. Tijdens landelijke verkiezingen zijn ze 
altijd nummer 1 met de uitslagen !!

Jaarlijks komen er ca. 300.000 toeristen naar het ei-
land die verblijven in hotels, vakantiehuizen of cam-
ping. Het eiland kent een zeer beperkt uitgaansleven. 
De meeste mensen komen hier voor rust, zeehonden, 
vogels en/of wandelen. Fietsen is ook leuk maar aange-
zien er slechts 35 km fietspaden zijn, ben je snel ‘uitge-
fietst. Wandelaars daarentegen kunnen hier prima aan 
hun trekken komen want je kunt er kilometers maken 
zoveel als je wilt of kunt. Ongerept strand en duin zo-
ver als je kunt kijken. Je hebt het idee dat je alleen op 
de wereld bent. Schiermonnikoog heeft het breedste 
strand van Europa. Alleen moet je geen strandtenten 

of ander vermaak verwachten want dat is er gewoon-
weg niet. Wel kun je terecht voor een cursus strandzei-
len, brandingsurfen of vliegeren .

In het dorp zijn er voor de inwendige mens voldoende ho-
recagelegenheden (Van eenvoudig tot iets luxer).  Shoppen 
zou ik niet aanraden want na 5 minuten ben je klaar. Er 
is één supermarkt(je) in het dorp met daarnaast nog een 
bakker, kledingwinkel, drogist en een boekhandel. Op het 
eiland staan nog een aantal (kampeer)boerderijen met 
prachtige paarden (Friezen en Belsen) en veel vakan-
tiewoningen. De vakantiewoningen zijn er in verschil-
lende prijsklassen. 

Voor de vogelaars schijnt het een paradijs te zijn want 
met name in voor- en najaar barst het hier van de trek-
vogels die hier dan foerageren. Op de oostpunt van het 
eiland (Wel een heel eind lopen of met de zogenaamde 
Balgexpres) kun je zeehonden spotten: honderden op 
zandbanken die op zo’n honderd meter afstand in zee 
liggen. 

Je waant je als je iets buiten het dorp komt of op het 
strand alleen op de wereld. Fantastisch mooi! We heb-
ben dan ook een heerlijke week gehad met wisselende 
weersomstandigheden. Zeker weten dat we volgend 
jaar weer gaan.

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

Reisverslag

De rode vuurtoren (Noordertoren) is nog in gebruik 
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de dertIen chakra’S
Tekst en beeld Henriëtte Maas

Al jaren geef ik mandalalessen over de chakra’s. Het leek me leuk om hier wat meer over te vertellen. De leer 
van de 13 chakra’s sluit aan bij de huidige tijd, dat we van IK naar WIJ gaan. Iets wat ons ook zal helpen bij 
het omgaan met de coronacrisis. Dat we kiezen voor de verbinding en liefde voor andere mensen, in plaats 
van enkel aan onszelf te denken.  Gelukkig zien we her en der al initiatieven in die richting. 

Tegenwoordig hebben veel mensen wel gehoord over 
chakra’s en de aura. We weten dat eigenlijk alles energie 
is. Energie stroomt ook door je lijf en chakra’s zijn de 
energiewielen in je lichaam. Het zijn transformatoren 
van energie. Ze draaien als wielen in onze aura (ener-
gieveld) langs de wervelkolom. Ze geven de kracht van 
bewustzijn door naar het fysieke lichaam. Zo wordt 
het lichaam gevoed met spirituele energie. 

geZonde geeSt In een geZond lIchaam

Een gezonde geest/bewustzijn in een gezond lichaam. 
Bewustzijnsontwikkeling stimuleert de gezondheid van 

het lichaam. Elk chakra heeft een eigen trillingsniveau 
en een eigen kleur. Die energie kun je voelen en som-
mige mensen kunnen de kleuren ook zien. Rood heeft 
de laagste frequentie en paars/violet de hoogste. Rood 
hoort bij het eerste chakra, het wortelchakra. Paars/vio-
let bij het kruinchakra. De chakra’s helpen de mens om 
de wetten van ‘het hogere zijn van de schepping’ en de 
wetten van ‘Liefde en Eenheid’, te begrijpen. 

aardemenS

Volgens spiritueel genezer Sonia Bos, grondlegster voor de 
leer over de dertien chakra’s, leefde de mens vanuit een >> 

De moeite waard

Totaal mansala
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De moeite waard

zevenvoudig bewustzijn met zeven chakra’s (de aardemens). 
Sinds 1998 vanuit een dertienvoudig bewustzijn met der-
tien chakra’s (de kosmische mens).  De aardemens leefde 
vooral voor zichzelf en voor zijn manifestatie in de materie. 
Zijn chakra’s waren vaak nog geblokkeerd door trauma’s of 
karma, dat we in het aardse leven hadden opgelopen. 

aquarIuStIJdperk

We leven nu in het Aquariustijdperk. De Aquariusmens 
leert dienstbaar te zijn aan zijn medemens, de aarde 
en de schepping, aan het vormgeven van de Geest in 
de materie. Het gaat om de vrijheid van de geest. Ie-
der mens is als een goddelijk instrument in het verder 
vormgeven van de schepping. We dragen allemaal op 
onze eigen manier bij aan het vormgeven van de wereld. 
Ieder op zijn eigen vierkante meter. We hebben daarin 
ook de verantwoordelijkheid te nemen. Om dat op een 
positieve manier te kunnen doen, zal de mens eerst zijn 
eigen innerlijk dienen te zuiveren of te helen, door zich 
via liefde over te geven aan de innerlijke leiding. Van 
hoofd naar hart. Hoe schoner de chakra’s, hoe gemakke-
lijker de scheppingsenergie door ons heen kan binnen-
stromen en hoe meer energie je kunt ervaren.

totale tranSformatIe

In de huidige tijd wordt een groter beroep gedaan op 
innerlijke en persoonlijke vrijheid met het accent op 
samen delen. Het is een tijd van totale transforma-
tie van het leven van de mensheid en de aarde. Het 
hartchakra van de schepping wordt geopend, liefde en 
eenheid zullen uiteindelijk overwinnen. De mens gaat 
zich bewust worden van zijn goddelijke aard, van de 

bron in zichzelf. Materie en bezit zullen minder be-
langrijk worden. We gaan terug omhoog op weg naar 
contact met de innerlijke bron. Ons bewustzijn wordt 
zo tot ontwikkeling gebracht. 

collectIeve  bewuStwordIng

Waar het eerder om een individuele bewustwording 
ging, gaat het nu om een collectieve bewustwording. 
Daarom wordt er nu zoveel uitgezuiverd, wat zich laat 
zien in chaos in de wereld, (wereld)leed en kwalen. 

Dat het zo zou gaan, had Sonia Bos al eind vorige 
eeuw voorspeld. Alles wat in de materie is vastgezet als 
dogma’s, macht of financieel belang en onwaarheden, 
komt aan het licht. De bewustwording komt door het 
opruimen van oude disfunctionele patronen en door 
gebruik te maken van de scheppingskrachten, die diep 
in het bewustzijn besloten liggen. Via de chakra’s kun-
nen deze krachten worden geactiveerd. Zo wordt onze 
scheppingskracht weer positief geactiveerd. 

bewuStZIJnSgebIeden

Door contact te maken met onze dertien bewustzijns-
gebieden kunnen we de volgende stap zetten in de 
evolutie. De dertien chakra’s vormen als het ware een 
ketting door alle bewustzijnsgebieden heen: van hoog 
naar laag en weer terug. Ze helpen ons om weer in 
contact te komen met onze innerlijke Bron. Om van 
daaruit de wereld een beetje mooier te kleuren. In de 
mandalacursus maken we van elk chakra een manda-
la. Ieder op zijn eigen manier. Dat tekenen en kleuren 
werkt heerlijk ontspannend en helend. <<

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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Tandprothetische Praktijk Dennis Duba is 
verhuisd van de Kanaaldijk 221, 1831 BE Koedijk 

naar Zuid-Scharwoude.

Duba
Tandprotheses

Al dertig jaar een begrip in
de kop van Noord Holland

“Veel mensen weten niet dat ze 
mij voor een kunstgebit rechtstreeks 
kunnen bellen. Voor medische ingrepen 
verwijs ik altijd door naar de tandarts, 
maar voor het aanmeten van een 
kunstgebit is dat niet nodig. Ik maak de 
prothese van a tot z zelf. Het is altijd 
maatwerk, want iedere mond en ieder 
gezicht is uniek.”

Langeweide 309, 1722 WK Zuid-Scharwoude
Telefoon: 0226 - 357 108
Website: dennisduba.nl
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Een bijzonder verhaal
Bijzondere manier van voegen geeft huis een klassieke, statige uitstraling

de SnIJvoeg
Door Rob Westhof, beeld Hans Petit

Voor de Coedijcker Ban heb ik een gesprek met Jacob de Maijer, een markante Koedijker. Jacob is al maan-
den druk bezig bij de nieuwe woning van een van zijn zoons. Het gaat niet om de werkzaamheden in het 
huis ... nee Jacob is de buitenboel aan het voegen. Geen gewoon voegwerk, maar met een speciale voeg: de 
snijvoeg. Het is een arbeidsintensieve manier van voegen, maar het eindresultaat mag er zijn. De woning 
krijgt met deze voegen een klassieke, statige uitstraling.

geleerd van henk peerenboom

“In 1992, kort nadat ik mijn huis aan de Kanaaldijk 
kocht, besloot ik om mijn huis te laten voegen. Het 
huis is in 1914 gebouwd en ik vond dat een mooie klas-
sieke snijvoeg helemaal bij dit huis hoorde. Ik heb toen 
Henk Peerenboom1 benaderd om deze klus uit te voe-
ren. Ik stond er met mijn neus bovenop, om te kijken 

1  In die tijd een gerenommeerd voegbedrijf uit Alkmaar

hoe hij te werk ging. De gevoegde specie sneed hij af 
met een plankje langs de muur. 

Henk vertelde mij terloops, dat jonge voegers dit te-
genwoordig met een snijbeugel doen. Dat werkt veel 
sneller. Hij legde uit hoe deze beugel eruit moest zien 
en vroeg mij of ik dat voor hem kon maken. Dat heb 
ik gedaan. De rij waarlangs gesneden moest worden, is 

van driekant materiaal en dat is nergens te koop. Het 
moest met de hand gemaakt worden. Later wilde ik 
ook mijn schuur gevoegd hebben en vroeg Henk of 
hij dat wilde doen. Zijn reactie was, ‘Als je nu voor je-
zelf ook een beugel maakt, dan zal ik je het snijvoegen 
leren’. Dat heb ik natuurlijk gedaan. Ik begon met de 
schuur achter mijn huis te voegen. Henk kwam elke 
dag langs om te kijken of het wel goed ging. Ik heb een 
hoop van hem geleerd. Hij was een goede leermeester!”

hoogovenS

Wat voor werk deed je, heb je ervaring in de bouw? 
“Nee ik heb geen ervaring in de bouw. Toen het nog 
Hoogovens heette, heb ik daar gewerkt als chef van 
de wacht, onder andere in warmband 1 en de vertin-
nerij. Daarvoor heb ik leiding gegeven in de walserij. 
Daar heb ik mijn leukste werkzame periode beleefd. Er 
heerste een harde discipline, maar je wist wat je aan el-
kaar had. Mijn achtergrond is werktuigbouwkundige, 
vandaar dat ik voor Henk een snijbeugel kon maken. 

voegen: leuk werk

Het is leuk werk om te doen. Eigenlijk is het een hob-
by geworden. Een van mijn jongens heeft een huis in 
Zuid-Scharwoude gebouwd. Toen hij met de bouwplan-
nen rondliep vroeg hij mij of ik het huis voor hem wilde 
voegen. Het was 25 jaar geleden dat ik voor het laatst had 
gevoegd. Ik was er best een beetje onzeker over. In april ben 
ik gestart en eind november hoop ik klaar te zijn. Ik werk 
in mijn eigen tempo en als ik op de stijger sta, radio aan, 
vogeltjes die fluiten, dan geniet ik van het werk.”  

fySIek Zwaar

Je bent bijna 80 jaar, het lijkt me fysiek zwaar werk, 
krijg je er geen fysieke klachten door vraag ik Jacob. 
“Nee, ik heb door het voegen geen klachten onder-
vonden. Wel ben ik een keertje gestruikeld, waardoor 
ik nu last heb van mijn rechterknie. Ik vind het werk 
te leuk om te stoppen. Het moet door mij afgemaakt 
worden want elke voeger heeft zijn eigen handschrift. 
Ik ben eigen baas, dus het gaat in mijn tempo. Het 
voegen geeft me ook weer een doel in mijn leven. Lek-
ker nuttig bezig zijn, is belangrijk voor mij.  

voorbereIdIngen

Wat zijn de voorbereidingen, voordat je start met het 
voegen van een huis? “De muur moet uiteraard schoon 
zijn en vrij van aanslag. De muur maak je nat, zodat 
het water in de muur trekt. Hierdoor krijg je een goede 
hechting van de voegspecie. 

De voeg moet tussen de stenen ongeveer 8 mm open-
liggen. Verder is de verhouding van de specie belang-
rijk. Het mag niet indrogen tijdens de klus, dus de 
waterhuishouding in de specie moet goed zijn. Niet te 
droog, maar ook niet te nat”.

Is er een verschil in de werkwijze bij een bestaand of 
nieuw huis? vraag ik me af. Jacob: “Ja, bij een bestaan-
de woning zul je de oude voegen met een hakhamer 
moeten uithakken. Bij een nieuwbouwwoning zoals 
bij mijn zoon hoeft er niet eerst uitgehakt te worden. 
Bij de bouw wordt er al rekening mee gehouden”.>>

Jacob de Maijer aan het werk met de door hemzelf gemaakt snijbeugel

Speciebord met voegspijker
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gereedSchap

Wat voor gereedschap gebruik je bij dit werk? Jacob: 
“Dat zijn een speciebord, een korte voegspijker van 
10cm, snijbeugels kort en lang, een smal plamuurmes 
en een stoffer. 

SpecIe

De specie die ik aanmaak, bestaat uit 3 delen zilver-
zand, 1 deel wit cement, 1 deel luchtkalk en specie 
toeslag. Dit laatste lijkt op zand, maar vertraagt het 
uitharden en uitdrogen van de specie”. 

Hoeveel specie maak je per keer aan? “Per dag verwerk 
ik ongeveer 2 x 15 kg specie. Je moet natuurlijk pro-
beren zo voordelig mogelijk uit te komen, om zo min 
mogelijk materiaal te moeten weggooien”.

verSchIl tuSSen SnIJ- en knIpvoeg

Kun je me het verschil tussen een snij-  en een knip-
voeg uitleggen? Jacob: “Een snijvoeg ligt vlak of gelijk 
met de meest uitstekende steen in de muur. Een knip-
voeg ligt buiten de steen. Op de knipvoeg blijft, om-
dat deze uitsteekt, meer vuil liggen. Een muur met een 
knipvoeg vereist meer onderhoud. Na het afspuiten 
van de muur met hoge druk, is het raadzaam om de 
muur te impregneren met een waterafstotend, middel 
waardoor de aanslag van vuil wordt verminderd”. 

werkwIJZe

Begin je boven of onder aan een gevel met je voegwerk? 
“Omdat ik linkshandig ben, zal ik altijd linksboven bij 
een gevel starten met het voegen. Als eerste doe ik dan 
de horizontale voegen of de lijnvoegen. Daarna de ver-
ticale voegjes of zoals het heet in dit vak de stootjes. 

Per dag kan ik 1,5 tot 2 m2 muur afvoegen, afhankelijk 
van het metselwerk, de grootte van de steen en raam-
partijen die in de gevel geplaatst zijn. 

SIermetSelwerk

Met hanenkammen, dat zijn schuingeplaatste stenen 
boven een raam, of siermetselwerk zoals muizentrap-
jes, ben ik veel langer bezig. In het huis van mijn 
zoon zit een rond raam en daar ben ik, om een idee 
te geven, de hele dag mee bezig geweest. Dit voegwerk 
moet toch wel minstens 15 jaar bestand zijn tegen de 
weersinvloeden.”

fluItend

Aan het eind van ons gesprek zegt Jacob: “Deze klus 
bij mijn zoon heb ik met plezier gedaan. Zoals gezegd, 
ik geniet op mijn steigertje en doe daar fluitend mijn 
werk. Je kunt je gedachten laten gaan terwijl je lekker 
bezig bent. Ik ervaar geen enkele werkdruk en dat heb 
ik tijdens mijn werk bij de Hoogovens wel eens anders 
ervaren.” << 

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

Kanaaldijk 73  
1832 AD Koedijk
06-51270298
072-5644092Bouwbedrijf BV

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling

De Bregjesakker 27 1831 EP  Koedijk
Telefoon: 06 – 536 77 297
Website: www.abkam.nl          
E-mail: info@abkam.nl 

Voor meer info en aanmelden
Telefoon: 0527-61 21 36

Website: www.acvo.nl
E-mail: info@acvo.nl

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling 
van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en 
Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/
veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

Uw thuiskapster
Voor vragen of een afspraak, bel of mail...

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com

Een bijzonder verhaal

Het vullen van de stootjes

Siermetselwerk zoals een muizentrapje vraagt veel meer tijd.
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SInterklaaS 2020
Door Piet Verweel, beeld Hans Petit

De Sinterklaasintocht 2020 in Koedijk gaat niet door, maar Sint zal onze huisjes niet stilletjes voorbij 
gaan. Op 14 november 2020 zal de Goedheiligman voet aan wal zetten op een geheime locatie in Neder-
land. Door het coronavirus mogen er geen toeschouwers aanwezig zijn bij de landelijke intocht.

Sinds de intocht in 1952 voor het eerst te zien was op 
de nationale televisie, heeft Sinterklaas het nooit zon-
der publiek moeten stellen. De eerste edities van de 
landelijke Sinterklaasintocht vonden in de jaren vijftig 

in Amsterdam plaats. Sinds zijn aankomst in Hoorn in 
1964 gunt de Sint elk jaar een andere gemeente de pri-
meur. De landelijke intocht gaat wel door, “Met een klein 
voorbehoud” aldus de omroep. “Als er nieuwe, strengere 

maatregelen komen, kan het gebeuren dat een landelijke 
intocht echt niet mogelijk is. Wij stellen alles in het werk 
om Sinterklaas, zoals altijd, een warm welkom te geven 
in Nederland, maar wel op manier die verantwoord is.”

SuperSpreadIng

Het verantwoorde welkom houdt in, dat vanaf nu de 
aankomstplaats van ’s lands populairste bisschop twee 
maanden lang geheim moet blijven. Dit doet de om-
roep om te vermijden dat de Sinterklaasintocht tot een 
‘superspreading-event’ uitgroeit, waarbij drommen 
toeschouwers het coronavirus verspreiden. “Om te 
voorkomen dat de intocht tóch een massa belangstel-
lenden trekt, zien we ons genoodzaakt de locatie dit 
jaar geheim te houden.”

warm welkom

Over de vraag hoe Dieuwertje Blok & Co de Sint en 
zijn pieten zonder publiek een “warm welkom” gaan 
bereiden, heeft de omroep nog niets losgelaten. “We 
werken momenteel aan een scenario om de intocht, 
ook zonder publiek, een feest voor alle kinderen te laten 
zijn. Sinterklaas zal bij de geheime landelijke intocht 
geëscorteerd worden door roetveegpieten.

Streep door lokale Intocht

De landelijk intocht geldt sinds 1952 als een instituut on-
der kijkbuiskinderen met zijn bloedstollende verhaallijnen 
over paarden met koudwatervrees, stormen in de Golf van 
Biskaje of door pieten aangevreten chocoladeletters. 

Waar de intocht dit jaar in sterk afgeslankte vorm 
doorgaat, zetten veel gemeenten de afgelopen week een 
streep door hun plaatselijke intocht. Van Maastricht 
tot Franeker is de intocht afgeblazen, inclusief hoem-
paorkesten, koekhapwedstrijden, zakloopparkoersen. 

de rIetSchoot

Op grond van het voorafgaande  is besloten door de 
Sinterklaascommissie, die hier verantwoordelijk voor 
is, om in Koedijk geen Sinterklaasintocht en geen bij-
eenkomst in De Rietschoot te laten plaatsvinden. We 
hopen en gaan ervan uit dat we de Sint volgend jaar 
weer welkom mogen heten. Ook zonder intocht in 
Koedijk wensen wij iedereen een gezellig Sinterklaas-
feest.

Sinterklaas komt dit jaar jammer genoeg niet per boot naar Koedijk, maar komt natuurlijk wel cadeautjes brengen

Nieuws van Rietschoot en Hofstaete

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

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

De Rietschoot
Al 40 jaar 

het centrum van 
Koedijk

All-in arrangement’Hapje en 
Drankje’

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

072 – 561 55 95
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Repeteren volgens coronaregels 

aurora
Tekst en foto Henny Slooten-Veldman

We mogen weer! Spannend!! We mogen weer muziek maken. Maar hoe gaan we dat doen volgens de richtlijnen 
van het RIVM en de muziekbond KNMO? Hoe kunnen we blazen (en drummen) en elkaar veilig houden? 

Nou, het is ons gelukt! Sectierepetities. Kortere repe-
tities op één avond, met kleine groepen instrumenten 
uit één of twee ‘families’.(Als drummer en slagwerker 
heb je geluk, want dan mag je met meerdere groepen 
mee repeteren). 

2 meter

Bij binnenkomst zien we een tafel, uitgerust met spuit-
flessen, papierrol, kartonnen spuugbakjes, een vuilnis-
bak en een lat, waarop ‘2 meter’ staat. De stoelen zijn 
keurig in rij en gelid gezet. Op iedere stoel ligt een 
spuugbakje om de condens uit de koperinstrumen-
ten veilig op te vangen. De zaal is fris, alle ramen en 
deuren staan nog open. De kleine groep muzikanten 
neemt plaats op een ‘eigen’ stoel. Deze opstelling ziet 
er vreemd uit. Alle stoelen staan wijd uit elkaar en zo-
veel mogelijk recht naar voren gericht.

prIvé plek

De tassen en koffers met instrument, lessenaar en 
bladmuziek worden bij de eigen stoel neer gezet, zodat 
niemand meer hoeft op te staan om iets te pakken. Zo 
weinig mogelijk beweging is het doel. Ieder heeft zijn/
haar privé plek.  

een beetJe ‘kaal’
Als Simon (dirigent) het teken geeft (de deuren zijn 
inmiddels gesloten) blaast iedereen één richting uit. Si-
mon staat in de frontlinie. Maar ter geruststelling ... er 
staan nog steeds ramen open. De muziek klinkt soms 
een beetje ‘kaal’ omdat we de andere instrumenten 
missen. Maar nu horen we ook fragmenten die anders 
misschien een beetje worden ‘ondergesneeuwd’. Onze 
oren horen nieuwe verrassende dingen. En ... we horen 
onszelf nu heel goed. Ook de kleine foutjes ...Tja! 

we mogen weer

Als onze 40 minuten voorbij zijn gaan alle deuren en 
ramen weer open. De zaal wordt een kwartier gelucht. 
Spullen worden ingepakt en de leden die naar huis 
gaan maken hun privé plekje schoon. De eigen stoel 
wordt schoon afgeleverd voor de volgende muzikant 
in de volgende groep. De leden die ook in de volgende 
groep meespelen reserveren hun eigen stoel door alle 
spulletjes pontificaal bij en op de stoel neer te leggen. 
‘Dit is mijn privé plekje’. Zo wisselen vier groepjes el-
kaar af op de vrijdagavond, twee groepjes Brugorkest 
en twee groepjes groot orkest. We mogen weer, we ma-
ken weer muziek! 

We mogen weer, we maken weer muziek

Regionaal Archief presenteert bronnen digitaal
hIStorISche verhalen

Met de viering van Alkmaars Ontzet voor de deur lanceerde het Regionaal Archief een presentatie van 
de meest aansprekende historische bronnen over het Beleg van Alkmaar op digitaal educatief platform 
Geschiedenislokaal. Archiefstukken als brieven en rekeningen, ooggetuigenverslagen, afbeeldingen en ob-
jecten vertellen daar op een toegankelijke manier de verhalen van het Beleg – uit Alkmaar én de omgeving 
– en brengen samen de periode tot leven.

Alkmaar was de eerste Neder-
landse stad die tijdens de Tach-
tigjarige Oorlog het Spaanse 
leger wist te weerstaan: na een 
belegering van zeven weken trok-
ken de Spanjaarden zich op 8 ok-
tober 1573 terug. De documenten 
en afbeeldingen die het Regio-
naal Archief heeft verzameld op 
Geschiedenislokaal (Qr-code 
bovenaan dit artikel) brengen de 
veelbewogen tijd van het Beleg 
heel dichtbij.

Zo was het beroemde polsstok-
briefje een noodkreet om hulp 
vanuit het door Spanjaarden 
omsingelde Alkmaar dat wellicht 
opgerold en verborgen in een 

polsstok de stad uit werd gesmokkeld. En is er een Alkmaarse ooggetuige die beschrijft hoe een meisje in een 
klooster bij de Paardenmarkt in haar hoofd getroffen werd door een Spaanse kanonskogel, waarbij haar ‘brein 
tegen de muur sprong’. 

De documenten tonen ook de impact van de komst van het Spaanse leger in de omliggende plaatsen. Mannen 
uit Graft en De Rijp werden opgeroepen om mee te helpen met de aanleg van de Alkmaarse verdedigingswer-
ken – een race tegen de klok – en de inwoners van Egmond moesten op eigen kosten een geuzenleger zien te 
onderhouden.

De website Geschiedenislokaal maakt lokale historische bronnen aan de hand van verschillende thema’s toegan-
kelijk voor docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs – en natuurlijk ook voor alle andere geïnteresseer-
den. De eerst 25 bronnen met verhalen over het Beleg, afkomstig uit het Regionaal Archief en andere instellingen 
zoals het Stedelijk Museum Alkmaar, zijn er nu te vinden. 

De website wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe bronnen en thema’s. Het Geschiedenislokaal van het 
Regionaal Archief bevat verder onder meer bronnen over de Tweede Wereldoorlog in de regio en over de Mid-
deleeuwen.

Insecten De moeite waard
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Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap, je wordt ermee geboren

SylvIa van Zoeren

Door Henriëtte Maas, beeld aangeleverd

Op een mooie dag in het begin van de herfst heb ik een interview met Sylvia van Zoeren, oprichtster van 
Sensikids en Uitgeverij VOF De Liefde. Tijdens haar werk als psychiatrische verpleegkundige merkte Syl-
via dat ze gevoelens en problemen van cliënten heel snel oppakte. Die wetenschap was voor haar aanleiding  
om haar kennis in te zetten voor hooggevoelige kinderen en -volwassenen. Sylvia’s levensmotto: “Iets kun-
nen betekenen voor andere mensen én mezelf blijven ontwikkelen”

Geboren in Amersfoort, kwam ze via Friesland, Am-
sterdam en Alkmaar in 2003 terecht aan de Kanaaldijk 
in Koedijk. Na de opleiding tot psychiatrisch verpleeg-
kundige volgde Sylvia onder andere de beroepsoplei-
ding tot hypno- en NLP1-therapeut. Sylvia is getrouwd 
met Rob Bouber en allebei hebben ze twee volwassen 
kinderen en samen vijf kleinkinderen, waarvan een ge-
zin in de Verenigde Staten woont. 

pSychIatrISch verpleegkundIge

Sylvia is begonnen in Santpoort met de opleiding tot psy-
chiatrisch verpleegkundige. Ze heeft allerlei andere banen 
gehad, maar door het werken in de psychiatrie (ook in de 
toenmalige Willibrordus in Heiloo) kwam ze erachter dat 
ze heel gevoelig was. De problematiek van de patiënten 
kwam erg bij haar binnen, ze pikte alle signalen op. 

In de psychiatrie kwam ze veel hooggevoelige mensen te-
gen. In 2002 kreeg Sylvia een boek in handen van Elaine 
Aron: ‘Hoog Sensitieve Personen’. Ze herkende zich daar 
helemaal in. Het was fijn om die erkenning te krijgen. 
Sylvia: “Dit boek is echt het beste op dit gebied. Het be-
schrijft de  basis en de kern van hooggevoeligheid. 

hoogSenSItIvIteIt

Kun je me uitleggen wat hoogsensitiviteit inhoudt?  Syl-
via: “Hoogsensitiviteit is geen stoornis, maar een karakter-
eigenschap, je wordt ermee geboren. Het is niet iets wat 
je aanleert, het is een kwaliteit en heeft te maken met je 
temperament en je gevoelige zenuwstelsel. Je hersenen en 
je lichaam zijn zo gevoelig ingesteld dat ze veel meer moeite 
moeten doen om  alle informatie te kunnen verwerken. 

1 Neuro Linguïstisch Programmeren

Dus overprikkeling ligt al gauw op de loer, zeker in deze 
tijd. Er zijn nu heel veel visuele prikkels.” Sylvia is blij 
dat ze tussen de groene weiden in Koedijk woont. In de 
stad is die overprikkeling veel sterker. “Daarom is het 
belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt” zegt ze, “dat je 
leert keuzes maken wat je wel of niet doet.” 

curSuSSen

Sylvia gaf al snel workshops en cursussen aan gevoelige 
volwassenen en kinderen. Langzaam werd haar drive 
duidelijker: “Ik wilde hoogsensitiviteit meer onder de 
aandacht van mensen brengen. Mensen erop attent 
maken dat je door die gevoeligheid en overprikkeling 
allerlei fysieke of psychische klachten kunt krijgen. In 
die tijd werd je als hoogsensitief persoon toch nog vaak 
als overgevoelig gezien. 

Gelukkig is er nu meer begrip en aandacht voor hoog-
sensitiviteit. Ook op scholen. Kinderen gaven soms aan 
dat ze het moeilijk vonden om ergens voor de eerste keer 
heen te gaan, of zenuwen hadden om op vakantie te 
gaan. De eerste cursus die ik ontwikkelde kreeg de naam  
‘Ik ben oké’, De cursus  die nog steeds gegeven wordt is 
gericht op kinderen tussen de 7 en 11 jaar.” 

doel

Ik vraag Sylvia: Wat wil je bereiken met hoogsensitieve 
kinderen? Sylvia: “Als kinderen al vroeg worden bege-
leid in het omgaan met hun hoogsensitiviteit, kunnen 
ze zich ontwikkelen tot sterke volwassenen die voldoen-
de zelfvertrouwen hebben. Het is belangrijk dat ze zich 
bewust worden dat ze anders tegen dingen aankijken en 
dingen anders verwerken dan anderen. >> 

De markante Koedijker

“Iets kunnen betekenen voor andere mensen én mezelf blijven ontwikkelen”
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Maar dat ze ook weten dat ze het op hun eigen ma-
nier goed redden. Daarvoor is het essentieel om ook 
de ouders hierbij te betrekken en deze handvatten te 
geven bij de opvoeding. Zo kun je een stevige basis 
leggen voor de toekomst. Het is fijn als kinderen leren 
om stress te herkennen en te reguleren, daar hebben de 
kinderen de rest van hun leven wat aan.”

In 2009 richtte Sylvia het platform ‘De Wijze Ouders’ 
op wat later omgedoopt werd tot Sensikids. Sensikids 
ontwikkelt cursussen en leidt op tot Sensikidcoaches 
De door Sylvia ontwikkelde cursussen aan de kinder-
coaches, waarin ze leren om zelf de Sensikidscursussen 
te geven, heeft Sylvia overgedragen aan Janne Hofman. 
Sylvia blijft coördinator van Sensikids, ze werkt Janne 
in en verwijst mensen door naar de verschillende coaches 
in het land. Sensikids verzorgt cursussen voor hoogsen-
sitieve kinderen van 4-6/7 jaar: ‘Ik voel me Oké ’; voor 
kinderen van 7 – 11/12 jaar: Ik ben ‘Oké’; voor kinderen 
van 11 -15/16 jaar: de Powerpuber-cursus. En voor kin-
deren met ASS: ‘Ik doe het anders en dat is oké

Sylvia stipt aan dat in begin vanaf het jaar 2000 er 
steeds meer labels bijkwamen ADD, ADHD, Asper-

ger (Nu ASS genoemd: autisme spectrum stoornissen). 
Bij kinderen die een van die stoornissen hebben komt 
hoogsensitiviteit ook voor, maar omgekeerd kun je 
niet zeggen dat alle hoogsensitieve kinderen een van 
deze ‘stoornissen’ hebben. 

toekomSt

Wat hoop je voor de kinderen van deze wereld? Syl-
via:” “Dat ze zo sterk worden en zo worden opgevoed 
dat ze mee willen doen met de samenleving. Dat ze 
onafhankelijke volwassenen worden. Dat ze in hun 
kracht komen te staan. Dat ze bewust kiezen en erg be-
trokken zijn bij de democratie en alles wat er gebeurt 
in de wereld. Dat ze geïnteresseerd zijn in het grotere 
geheel. En dat het feit dat wij, volwassenen nu bewust 
worden van allerlei dingen hen verder zal helpen. Dat 
ze van ons leren hoe je helder kunt nadenken over din-
gen, hoe je beslissingen kunt nemen, hoe je communi-
ceert. Er zal veel gaan veranderen, omdat dit een hele 
nieuwe generatie is, die anders in het leven staat. Er 
zal hopelijk een beweging komen, van IK naar WIJ. “

coronacrISIS

Sylvia geeft aan dat de coronacrisis voor hoogsensitieve 
kinderen extra lastig is, ook omdat ze zich vaak meer ver-
antwoordelijk voelen voor hun omgeving en niet zo goed 
tegen negativiteit kunnen. De missie waar Sensikids mee 
startte was: hoogsensitieve kinderen een veilige plek, een 
eigen ruimte geven. De ouders helpen om een standpunt 
in te nemen over hun eigen kind, zodat ouders zelf de 
regie kunnen houden bij de opvoeding. Kindercoaches 
zijn volgens Sylvia belangrijk hierbij en ze schat in dat het 
in de toekomst alleen maar meer zal worden.

SchermgebruIk.
Ik vraag Sylvia hoe ze het vindt dat zoveel kinderen 
tegenwoordig als het ware in het scherm verdwijnen. 
Sylvia: “Het is belangrijk dat ouders hun kinderen 
hierbij goed begeleiden en begrenzen, dat ze hun kin-
deren leren om met de overvloed aan beelden om te 
gaan. We leven in een beeldcultuur, een beeldende 
tijd. Vroeger maakten wij veel meer onze eigen beel-
den, maar nu zijn de beelden al kant en klaar. Kin-
deren van nu kunnen zo hun eigen beelden niet meer 
maken. Het komt allemaal naar ze toe.” Sylvia vindt 
dat zorgelijk. “Kinderen spiegelen zich aan die beelden 
en krijgen dan de wens om ook zo te willen zijn. 

Het is fijn als kinderen leren om stress te herkennen

Dus ouders moeten hun kind bewust maken dat bij-
voorbeeld Kim Kardashian een type is en dat het niet 
de bedoeling is dat zij ook zo moeten zijn.” Sylvia 
hoopt dat de kinderen goed gaan aanvoelen: “Dit ben 
ik. Ik mag zijn wie ik ben.” Ze hoopt dat kinderen 
steeds beter gaan aanvoelen, wie ze zelf zijn. En dat 
kinderen daarbij goed ondersteund worden door hun 
ouders. Voor hoogsensitieve kinderen is dat extra be-
langrijk omdat die enorm spiegelen. Op mijn vraag of 
ouders zich toch meer bewust zouden moeten zijn van 
hun voorbeeldfunctie, antwoordt Sylvia: “Een van de 
belangrijkste middelen bij de opvoeding is dat je laat 
zien hoe je het doet. Het is belangrijk om je kinderen 
voor te doen hoe je leeft. Hoogsensitieve ouders doen 
dat vaak al vanzelf. Wat je bij deze ouders wel weer 
ziet, is dat ze snel overprikkeld raken en daardoor wat 
kortaf kunnen reageren naar hun kinderen toe, waar-
over ze zich dan weer schuldig voelen.”

ouderS

Welk advies heb je voor ouders? “Heb echt aandacht voor 
je kind. Ben er voor je kind, communiceer duidelijk. Zeg 
wat je wel wilt en wat je niet wilt en ... zit niet steeds op 
je telefoon.” Sylvia geeft als voorbeeld: “Als je kind je iets 
wil vertellen, maar het komt je niet zo goed uit, zeg dan: 
“Ik ben nu aan het koken, straks als ik klaar ben, gaan 
we even lekker zitten met elkaar. Hoogsensitieve kinderen 
zijn vaak echt wel bereid om mee te werken, ze voelen 
zich vaak verantwoordelijk voor de gang van zaken in het 
gezin. Dus het helpt als je als ouder rustig blijft en helder 
bent. En als je als ouder een tijdje veel stress ervaart, vraag 
dan om hulp, bijvoorbeeld bij de opa’s of oma’s. Opa’s en 
oma’s kunnen voor een rustpuntje zorgen.”

opa’S en oma’S
Ik vraag Sylvia of ze ook een advies voor de opa’s en 
oma’s heeft. Sylvia: “Het is voor de grootouders belang-
rijk is om iets meer te weten over hoogsensitiviteit. Er 
zijn leuke boeken over hoogsensitiviteit. Als je googelt 
kom je op mooie sites over hooggevoelige kinderen. 

Juist opa’s en oma’s zouden mooie gesprekken kunnen 
voeren met hun kleinkinderen. Gesprekken die ergens 
over gaan, waarin ze rustig de tijd nemen om dingen 
uit te leggen en hun kleinkinderen positief te bevesti-
gen. Het belangrijkste wat volwassenen om deze groep 
kinderen heen moeten weten, is: 

• D: Diepgaande informatieverwerking, deze kin-
deren hebben veel tijd nodig hiervoor;

• O: Overprikkeling, er is meer kans op overprikke-
ling;

• E: Emotionele intensiteit, de emoties worden 
intenser beleefd en gevoeld;

• S: Sensitieve verwerking van informatie, het hele li-
chaam doet mee. Ze hebben meer nadenktijd nodig, 
er wordt veel nagedacht over allerlei zaken. Maar ze 
krijgen hierdoor soms hoofdpijn en buikpijn.”

koedIJk

Sylvia: “Ik vind het heerlijk in Koedijk. Ik geniet van de 
mentaliteit en sfeer van het dorp en de weidsheid van het 
uitzicht op het kanaal en op de weilanden. Je kunt lek-
ker je gang gaan. Als er hulp nodig is dan is die er ook. 
Koedijk vind ik een van de leukste plekken waar ik ge-
woond heb. Nu ik minder ben gaan werken heb ik meer 
betrokkenheid met de buurt gezocht. Zo heb ik samen 
met Monique Stam en Gonnie Appel een rommelmarkt 
aan de Achtergraft georganiseerd. Helaas gooide corona 
roet in het eten. Ik hoop dat het volgend jaar wel door 
kan gaan. Koedijk is een actief dorp en de mensen vin-
den het fijn om dingen met elkaar te doen. Zoals gezegd, 
hopelijk gaan alle leuke evenementen in Koedijk volgend 
jaar wel door. <<

De markante Koedijker

Een van de boeken die Sylvia van Zoeren schreef
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Jawel, maar dan in eigen land namelijk in de Beekse Bergen.

op SafarI In de Savanne ... ?
Tekst en foto’s Marijke de Jong

Na een bijzondere vakantie in Myanmar gooide het covid-19 virus de reisplannen van Marijke de Jong en 
haar partner behoorlijk in de war. Na wat kleine uitstapjes in de buurt kwamen de Beekse Bergen op hun 
pad. In dit artikel vertelt Marijke over haar ervaringen.

Ik weet niet hoe het u is vergaan het afgelopen jaar 
wat betreft het virus en vakanties. Ons plan om in au-
gustus met de camper door Polen te reizen, hebben 
Marcel en ik in verband met de ontwikkelingen rond 
het corona-virus, snel laten varen. Het werd in plaats 
van Polen een beetje fietsen, wandelen, terrasje pikken 
en wat dagjes uit. 

naar hIlvarenbeek

Mijn broer en zijn vrouw verbleven daar vier dagen met 
kinderen en kleinkinderen op het safariresort. Het leek 
ons wel leuk om aan te sluiten. Zo belandden Marcel en 
ik halverwege september op safaripark De Beekse Ber-
gen in Hilvarenbeek (N.Br.). Helaas was het resort vol-
geboekt, maar we konden nog wel terecht in een chalet 
op het naastgelegen vakantiepark. Ik was er nog nooit 
geweest en had geen idee, dat het zo leuk zou zijn. Met 
de attractiepas konden we vier dagen van alle voorzie-
ningen gebruik maken, zo vaak als we wilden. 

leeuwenpark beekSe bergen

Het ‘Leeuwenpark Beekse Bergen’ werd in 1968 ge-
opend door de gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg. 
Vanuit de auto waren er uitsluitend leeuwen in se-
mi-vrijheid te zien. In 1970 kwam er een terrein bij 
voor jachtluipaarden, die in 1972 voor nakomelingen 
zorgden. Een primeur voor Nederland. In datzelfde  
jaar werd er ook een terrein ingericht voor bavianen. 
Daarna kwamen de eerste zebra’s, giraffen, antilopen 
en een baby olifant de groep versterken. 

SafarIpark beekSe bergen

De naam werd in 1974 omgedoopt tot “Safaripark 
Beekse Bergen”. In 1980 groeide het park uit tot 120 
hectare en kwamen er przewalskipaarden, moeflons en 
diverse hertensoorten bij. De wandelsafari kwam in 
1982 en biedt de mogelijkheid om ook kleinere dier-
soorten te observeren, zoals ringstaartmaki’s, doods-
hoofdaapjes, pinguïns en roofvogels.

nIeuwe eIgenaar

In 1987 kwam het bestaan van het park in gevaar en 
werd Libéma B.V. de nieuwe eigenaar.  Sindsdien zet 
de vernieuwing nog steeds door. Eind jaren tachtig 
werd begonnen met de aanleg van een waterpartij voor 
safariboten en vanaf 1996 kwamen er nog meer beesten 
bij: de gevlekte hyena, tijgers, nijlpaarden, krokodil-
len, neushoorns, zeeleeuwen en resusapen. Ook nog 
twee grote chimpanseeverblijven en een gorillaverblijf. 
Met de ca. 100 diersoorten die er thans zijn, is getracht 
een completer beeld van Afrika te scheppen. Het Safari 
resort werd geopend in 2018, het jaar waarin het park 
50 jaar bestond. 

SafarIreSort

Mijn familie logeerde in drie naast elkaar liggende luxe 
lodges, die uitkeken over de savanne. Wij hadden onze 
fietsen meegenomen, zodat we gemakkelijk vanaf ons 
onderkomen op het vakantiepark naar het resort kon-
den komen. We kregen bezoek van o.a. neushoorns en 
giraffen en stonden oog in oog met een aantal nieuws-
gierige struisvogels, die langs de huisjes liepen. Uiter-
aard wel met een afrastering. 

Je kunt overigens ook in een grote safaritent logeren of 
in een comfortabele boomhut met een spectaculair uit-
zicht over de savanne en het water. Alle accommodaties 
liggen trouwens verspreid tussen twee savannes, bosge-
bied en een leeuwenvlakte. Heel leuk aangelegd met veel 
groen er omheen. Ook hebben we met z’n allen heerlijk 
geborreld en gegeten in de tuin van het restaurant, met 
uitzicht op de zebra’s, neushoorns en dromedarissen. De 
kleinkinderen konden zich vermaken in een soort van 
speeldorp. We troffen het erg met het weer. Rond 19 
september was het in het zuiden nog 26 graden.   

per auto, buS, fIetS of te voet

Je kunt het park op vier verschillende manieren bekijken: 
per bus, boot, wandelend of met je eigen auto. Wat je ook 
kiest, je ziet steeds andere delen van het park. 

Wij hebben twee keer de auto gebruikt. Wel een beetje op 
tijd, zodat de wachtrij minimaal is. Op deze route kom je 
o.a. langs zebra’s, jachtluipaarden, Schotse Hooglanders, 
antilopen en vreselijk nieuwsgierige giraffen die de bo-
venkant van je auto aflebberen. Je waant je in de Savanne. 
Het is natuurlijk niet écht Afrika, maar toch. 

De wandelroute hebben we in tweeën gedaan, want 
dat was best wel een afstand. Hier zie je de tijgers ge-
voed worden, kom je langs een aantal (luie) leeuwen 
en leeuwinnen, hyena’s en olifanten. In de ‘Edge of 
Africa’, een in 2018 geopend nieuw doorloopgebied, 
springen de maki’s van tak naar tak en ontmoet je wag-
gelende pinguïns. Het is allemaal zo mooi aangelegd 
en daarom is het ook zo’n leuke wandeling: zelf op pad 
gaan door de indrukwekkende natuur. 

Tussendoor namen we ook nog één van de safaribo-
ten over de mooi aangelegde waterpartij. We kwamen 
langs een eiland vol yaks, zonnende ringstaartmaki’s en 
badende buffels. Ook is er een baai voor de Californi-
sche zeeleeuwen. Deze hebben toegang tot de gehele 
watersafari en is daarmee vormen zij één van de groot-
ste zeeleeuwenverblijven in Europa. Kortom, zeker de 
moeite van het bekijken waard.  De bus-safari hebben 
we niet gedaan. Misschien een volgende keer. 

het vakantIepark

Direct naast het safaripark ligt het vakantiepark “Beek-
se Bergen”, waar je net als wij een chalet in het bos 
kunt huren, maar ook een blokhut aan het water of 
een ‘jungalow’ met zebra-, giraf- of luipaardprint. Op 
het park is veel water en groen. De Afrika Club, met 
een restaurant, snackbar, supermarkt, Junglebad en het 
gezellige Kruger Kafé, ligt aan het grote Victoriameer.

Vandaar kun je naar het strand en de vele (water)at-
tracties. Er rijdt een gratis treintje, de zogenoemde 
“Struisvogelexpress”. Hiermee kan je je naar het safari-
resort, het safaripark en Speelland laten brengen. Het 
gebied is uitermate geschikt om heerlijk te fietsen en te 
wandelen. Dat gaan we zeker ook nog eens doen, maar 
dan met een verblijf in een lodge of in zo’n fantastische 
boomhut!  

Reisverslag

Neushoorns zijn sinds 1996 te zien in safaripark De Beekse Bergen 

Een volgende keer logeren in zo’n fantastische boomhut
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het roodborStJe
Tekst en foto Hans Petit

Sinds een paar dagen heeft zich een roodborstje gemeld in onze tuin. Op het terras staan twee stoeltjes, één ervan  
heeft hij gebombardeerd tot zijn eigendom. De stoeltjes staan vlak bij de tuindeuren. Als het roodborstje op de stoel 
zit kijk hij nadrukkelijk naar binnen. Ik krijg daarbij onmiddellijk associaties met het liedje “Roodborstje tikt tegen 
het raam  tik, tik, tik ... Laat mij erin, laat mij erin. ‘t Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in.” Het 
roodborstje, met zijn lieve uiterlijk, verdedigt zijn territorium heel fanatiek. Hij jaagt alle vogeltjes die in zijn 
buurt komen weg. Ook als het om soortgenoten gaat. 

Roodborstjes zijn waakzaam maar niet schuw. Je ziet ze vooral ‘s winters in de tuin Hun eten bestaat uit insecten, 
slakjes en wormen. Als je ze ziet ogen roodborstjes meestal slank. Soms zetten ze hun veren op dan maken ze een 
ronde compacte indruk (foto). 

Het is een van de weinige soorten die, behalve tijdens de rui en als ze jongen hebben, dagelijks zingen (bron 
Van der Baan 1954). Hun  zang begint vaak met enkele hoge, ijle, langgerekte noten, waarna de strofe daalt in 
toonhoogte en versnelt met parelende klanken, met willekeurige tempo- en volumewisselingen. Geen twee stro-
fen zijn gelijk. Ik weet niet of u wel eens midden de nacht een vogeltje hoorde zingen. Dat kan een roodborstje 
geweest zijn. In De Vogel Atlas van Nederland las ik dat kunstlicht de roodborstjes zelfs kan verleiden tot het ‘s 
nachts zingen van hun lied. (bronnen: ANWB vogelgids van Europa en de Vogel Atlas van Nederland (Sovon, 
Vogelonderzoek Nederland 2018).

Vogels
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Marcus 6:45 tot en met Marcus 6:56 ontleed
de betekenIS van de bIJbel – deel 5
Door Hans Faddegon

Na de zeven inleidende artikelen over de Bijbel in de CB van november 2019 tot en met mei 2020 bespreek 
ik een Bijbelverhaal om kennis te maken met het beleven van de symbolische betekenis. Ik heb het verhaal 
uit het evangelie Marcus 6: vers45 tot en met vers 56 gekozen. Het woord ‘vers’ wijst hierbij op het bespro-
ken gebruik van een melodie bij het voorlezen van de Bijbeltekst. Die melodie wijst op ons geestelijke 
Hemelse deel, de Neshamah, die ons met de God verbindt. In het artikel van mei is het besproken.

Het tweede evangelie, Marcus, is besproken in het 
artikel van januari 2020. De naam Marcus wijst op 
de uitdaging van het nadenken over de dualiteit, de 
tweezijdigheid, van het aardse leven.  Het hier gekozen 
verhaal komt uit de moderne Statenvertaling omdat 

de volgorde redelijk dicht bij de originele Bijbelse taal 
staat. Omdat de vertaling grotendeels historisch is uit-
gevoerd, wordt in dit artikel de aandacht op de origi-
nele symboliek gevestigd om het verhaal als beschrij-
ving van onze innerlijke belevenis te gaan herkennen. 

Op enkele na worden de Bijbelse woorden hier alleen 
vanuit de Nederlandse taal besproken omdat dit arti-
kel anders te groot zou worden.

marcuS 6:45 
En meteen dwong Hij Zijn discipelen in het schip 
te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar 
Bethsaïda, terwijl Hijzelf de menigte weg zou sturen.

De discipelen, de leerlingen, tonen het beeld van 
onze symbolische twaalf geestelijke aspecten die zich 
op God en Jezus kunnen richten. Daarbij wijst getal 
twaalf naar het tijdelijke verblijf op aarde. Jezus, Jeho-
shoea, is het liefdevolle menselijke aspect van God die 
het bewustwordingscontact met God stimuleert. De 
originele naam Jehoshoea betekent dat God aandacht 
aan ons leven schenkt.

Het schip vormt het beeld van ons echte innerlijke ik, 
dat door de aardse tijd reist op zoek naar het levens-
doel. Het water betekent daarbij de tijd, de levensreis 
op aarde. Daartegenover bestaat het land als beeld van 
het op aarde kunnen beleven van de Hemel, met de 
naam Bethsaïda. De naam Bethsaïda  betekent de 
aardse bewustzijnsmogelijkheid dat wij het levensdoel 
kunnen najagen. Daarom vinden al onze aardse bele-
vingen plaats wat hier tot uitdrukking komt in het op 
weg sturen van de menigte.

marcuS 6:46 
En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij 
naar de berg om te bidden.

Tijdens ons aardse leven bevindt Jezus zich op de symbo-
lisch berg. Het begrip berg betekent de inzichtmogelijk-
heid om de aanwezigheid van Jezus in ons leven bewust te 
worden, omdat Jezus daarbij de verbindingsmogelijkheid 
met God ter beschikking stelt door het begrip bidden.

marcuS 6:47 
En toen het avond was geworden, was het schip mid-
den op de zee en Hijzelf was alleen op het land.

Het woord avond betekent de basis van ons verblijf op 
aarde. Daarbij bevindt het schip zich als beeld van ons 
aardse hoogtepunt in het midden, het kernpunt van 
ons volledige leven, de zee, terwijl Jezus zich op het 

land bevindt als beeld van het leidinggevend verblijf 
over ons in de Hemel.

marcuS 6:48 
En Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het 
schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind te-
gen; en omstreeks de vierde nachtwake kwam Hij, 
lopend op de zee, naar hen toe en wilde hen voorbij-
gaan.

Het woord wind vormt het beeld van het innerlijke 
deel van de menselijke geest, de Roeach, dat de verbin-
ding met ons Hemelse deel van de geest, de Neshamah, 
tot stand kan brengen. Daartoe wordt de mens tijdens 
het leven door allerlei problemen geprikkeld, wat tot 
uitdrukking komt in de Bijbelse wind en storm. Het 
vierde deel van de nacht vormt het beeld van het aard-
se leven waarin de mens door de problemen begint 
te relativeren en zich gaat richten op het Hemelse le-
vensdoel. Daarom komt Jezus hier nu op hen af in de 
aardse tijd, wat tot uitdrukking komt in het lopen op 
het water als beeld van het symbolisch aan ons voorbij 
gaan, zodat wij Hem innerlijke kunnen herkennen.

marcuS 6:49 
En toen zij Hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat 
het een spook was en schreeuwden luid, >>

Cultuur

Evangelist Marcus  (glas in lood raam)

Hij ging, lopend op zee, naar hen toe
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Het Griekse woord wat hier verwarrend als spook vertaald 
wordt, betekent origineel de genezende en herstellende 
Geest. Daarbij betekent hun schreeuwen het openlijke 
menselijke klagen, herkennen en aanroepen van Jezus. 

marcuS 6:50 
want allen zagen Hem en raakten in verwarring; en 
meteen sprak Hij met hen en zei tegen hen: Heb goede 
moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.

Het begrip verwarring benadrukt de belevenis van de 
indrukwekkende invloed van het gaan geloven en ver-
trouwen op Jezus. Daarom betekent het ook ontroerd 
worden en in beroering raken.

Dit artikel was bedoeld voor de Coedijcker Ban van 
juni. Na het uitvallen van de juni-editie werd het ar-
tikel in de daaropvolgende edities over het hoofd gezien

marcuS 6:51 
En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging lig-
gen; en zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf 
en zij verwonderden zich,

Hier wordt Jezus nu bewust actief in het innerlijk van de 
mens, zodat de levensproblemen relativeren wat tot  uit-
drukking komt in de wind en de storm, die gaan liggen. 
Hierbij ervaart de mens de grote communicatieve beleving, 
de eenheid van de mensheid, en tegenover het oorspron-
kelijke, vrijwel alleen maar persoonlijk aardsgerichte leven.

marcuS 6:52 
want zij hadden bij het wonder van de broden niets 
begrepen, omdat hun hart verhard was.

Het woord brood, Lechem, betekent het lichamelijke 
aardse leven, die het wonder aanbiedt waarbij het hart 
de symbolische geestelijke verbinding maakt tussen 
het aardsgerichte deel van de geest, de Nefesh, en het 
Hemelse deel van de geest, de Neshamah.

marcuS 6:53 
En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land 
Gennesaret en legden daar aan.

Na onze bewustwording van Jezus is het levensdoel bereikt 
en wordt Gennesaret symbolisch bereikt. 

Gennesaret vormt het beeld van het aardse levensland als 
de mens gelooft en vertrouwt. De naam Gennesaret bete-
kent origineel dat tijdens het leven Jezus’ hulp kan worden 
beleefd.

marcuS 6:54 
En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men 
Hem meteen.

De gelovende mens leeft symbolisch in dit aardse land 
met het bewuste actuele beeld van Jezus’ en Gods hulp 
en Liefde.

marcuS 6:55 
En men liep heel die streek door en begon op ligmatten 
hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen 
naar de plaats waarvan ze hoorden dat Hij daar was.

De gelovige mens leeft liefdevol in onderlinge com-
municatieve gelijkwaardigheid. Dat wijst op de liefde-
volle Hemelse eenheid die uiteindelijk ook weer be-
leefd wordt na de terugkeer in de Hemel. De mensen 
die hier zo geholpen worden liggen op de ligmat wat 
symbolisch wijst op het bewustzijn waarom de mede-
mensen op aarde leven. Dat wordt uitgebeeld door de 
liggende houding, de horizontale positie. Dat horizon-
tale beeld komt ook tot uitdrukking in het Kruis waar-
van het horizontale deel het aardse leven uitbeeld dat 
door Jezus begeleidt wordt, en waarvan het verticale 

deel de verbinding met het Hemelse leven voorstelt via 
de dood na de aardse levensweg.

marcuS 6:56 
En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in ge-
huchten, daar legden ze de zieken op de markten en 
smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van 
Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem 
aanraakten, werden gezond.

De ziekte vormt het beeld van het aardse leven, en de 
markt de verbindingsplaats met Jezus tijdens de aardse 
levensweg. Het dorp vormt het beeld van het hemel-
gerichte leven, de stad het beeld van het aardsgerichte 
leven, en de gehuchten de aardse levensweg. 

Het beleven van het bestaan van Jezus komt hier tot uit-
drukking in zijn symbolische kleding als beeld van het 
aardsgericht zijn, en daardoor een gedeeltelijke waarne-
mingsmogelijkheid op aarde. Zo kunnen wij hier het ech-
te contact met Jezus zoeken door het symbolisch aanra-
ken van de rand, want Jezus is hier uiterlijk niet zichtbaar. 
In deze tekst betekent het woord Gezond het innerlijk 
genezen, het symbolisch gezond maken van het leven.

Tot zover een introductie in de Bijbelse symboliek die 
vertelt over ons innerlijke leven, en daarom zinvol is 
tijdens het bezig zijn met de Bijbel. <<

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

Cultuur

En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesaret en legden daar aan.
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Draagbaar kooktoestel uitgevonden in 1892

prImuSbrander

Tekst en beeld Jacob de Maijer

Van mijn vriend Bernard Haazer kregen ik voor de Historische Vereniging een primusbrander. Bernard 
denkt dat hij het ding heeft aangeschaft of gekregen toen hij als kind bij de scouting kwam. Hij vroeg of 
dit iets voor het museum kon zijn. In eerste instantie dacht ik dat het apparaat niet zo heel oud kon zijn 
omdat ik als puber ook wel eens zo’n ding had gezien. Maar dat moet dan toch wel 65 jaar geleden zijn. Ik 
heb toch maar enige nasporingen gedaan.

Het blijkt dat de primusbrander het eerste draagbare 
kooktoestel is, het is in 1892 uitgevonden door Frans 
Wilhelm Lindqvist, een fabrieksmonteur uit Stock-
holm. Het ontwerp is gebaseerd op een verfbrander 
die een horizontale vlam produceert. De primus van 
Lindqvist geeft echter een omhooggerichte vlam waar-
door hij er een patent op kreeg. Samen met Johan Vic-
tor Svenson richtte hij de J.V Svenson Kerose-
ne Stove Factory op 
waar ze de Pri-
mus gingen 
produceren.

de werkIng.
De Primus brandt 
op petroleum, dat moet in 
een afsluitbaar reservoir wor-
den gedaan. Via een stijgbuis 
komt het in de branderkop, 
maar in de branderkop moet 
het eerst  tot kookpunt worden 
opgewarmd om te vergassen. 
Bij het aansteken, gebeurt dit 
door spiritus te verbranden in 
een schaaltje rondom onder de 
branderkop. Dit verwarmt een stelsel 
van buisjes in de branderkop zodat de pe-
troleum die wordt vergast via een sproeiertje 
naar buiten komt en zich daarna vermengt met lucht 
en  daardoor zeer goed brandt. 

onder druk brengen

Op het brandstofreservoir zit een pompje waarmee 

luchtdruk op vloeistof wordt gezet, zodat de petrole-
um met enige kracht in de branderkop wordt geperst. 

Als de vergaste petroleum eenmaal 
brandt, onderhoudt de opwarming 
van het geheel de druk op de vloei-
stof, zodat er niet steeds bijgepompt 
hoeft te worden. Om de vlam en de 

opwarming tegen windinvloeden te be-
schermen zit er een plaatstalen mantel-
tje om de branderkop geklikt, dat er 
bij het vullen van het spiritusschaal-
tje afgehaald wordt. Om het proces 

te stoppen moet het tankje ont-
lucht worden met een ont-

luchtingsschroefje dat in 
de vuldop is geplaatst.

phoebuS.
Het eerste ge-
maakte model was 

Primus No. 1, Dit 
model werd opgevolgd door 

vele andere modellen. Toeval 
bestaat niet zeggen ze wel eens, 

maar toen wij naar een plek voor 
deze nieuwe aanwinst zochten in 
een van onze vitrines stond daar 
No. 1 in onze vitrine, bij de verf-
branders en benzinegestookte sol-

deerboten. We dachten dat we ook het oudste 
model hadden. Maar helaas toen ik de oude No.1  uit 
de vitrine haalde, om samen met de nieuwe aanwinst 
op de foto te gaan bleek in plaats van Primus, 

Phoebus No.1 op het apparaat te staan bovendien 
kwam deze Phoebus uit Austria, Oostenrijk dus. Na-
maak.

kampeermodel no. 210.
Het model wat we van Bernard kregen is Primus No. 
210. Maar het is wel een bijzondere uitvoering. Men 
kan deze heel makkelijk tot een klein pakketje maken 
door de pootjes onder het brandstof reservoir naar bin-
nen te vouwen. 

Bovendien kan de stijgbuis met de brander van het 
reservoir afgeschroefd worden. De ontstane opening 
in het tankje moet dan afgesloten worden door er een 
aan een kettinkje hangend afsluitdopje in te draaien.  
De steunen om er een pannetje op te zetten kunnen 
er makkelijk  uitgehaald worden zodat het geheel, met 
een met brandstof gevuld reservoir, voor een kampeer-
der als klein pakketje meegenomen kan worden .  <<

Historische Vereniging

De primus kan tot een klein pakketje gemaakt worden, ideaal voor de kampeerder uit die dagen

rectIfIcatIe
In de Coedijcker Ban van oktober stond een boei-
end interview met Wietze Jan Ramaker, duizendpoot 
in het Koedijks verenigingsleven en onder andere 
secretaris van de Historische Vereniging Koedijk. 
In het artikel wordt vermeld dat het lidmaatschap 
van de vereniging € 13,- per maand kost.  Dat is 
dus gelukkig fout. Het kost slechts € 13,- per jaar. 
En daarmee steun je dan niet alleen die vereniging, 
maar krijg je ook nog eens minimaal eens per jaar 
een mooi magazine met interessante artikelen en 
wetenswaardigheden over de geschiedenis van Koe-
dijk. Bovendien worden er jaarlijks 5 tot 7 lezingen 
verzorgd, waar leden gratis naar toe kunnen. Ik ben 
sinds 2 jaar lid en vind het alleszins de moeite waard.  
Mart van den Berg
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Prijs kerst menu € 54.50 p.p.
Suggestie kerstmenu in de knechtswoning tot max. 15 personen
Wij serveren het kerstmenu op eerste en tweede kerstdag vanaf 17.30 uur
Beide kerstdagen serveren wij uitsluitend het menu.
Reserveren? Bel 072-5613947 of stuur een email naar info@molenschuur.nl

Kerstmenu 2020
Amuse

Diverse soorten brood met roomboter

Kerstproeverij van 5 verschillende gerechten
Wildbouillon

of
Pompoensoep

Hertenbiefstuk met rode kool, zuurkool, stoofpeertje en Madeirajus
of

Zeewolffilet, zuurkool, schaaldierenbisque, knolselderijpuree

Grand dessert

Beide kerstdagen kunt u bij De Molenschuur genieten van 
een heerlijk kerstmenu.

Opvoeden
Als er iets speelt in een land, laat het dan in Godsnaam de kinderen zijn.

Spelen IS leren
Door Henriëtte Maas

Een kind leert door te onderzoeken en te spelen. Kinderen leren het meeste in vrij spel en ontdekken zo de 
wereld. Als kinderen zich veilig voelen, spelen ze. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en vol verwonde-
ring. Het blijkt dat kinderen die spelen “creatiever, minder gestrest, minder angstig, taalvaardiger en soci-
aler zijn” zegt psycholoog Steven Pont. Geen enkele andere activiteit stimuleert de cognitieve, lichamelijke, 
sociaal-emotionele en taalontwikkeling meer dan spelen. 

Door samenspel leren kinderen onderhandelen en com-
promissen sluiten. Door te spelen met je kind draag je bij 
aan een goede band. Volwassenen communiceren vooral 
verbaal met hun kinderen, maar zeker tot een jaar of tien 
hebben kinderen veel meer affiniteit met doen. Ga iets met 
ze doen. Door te doen stimuleer je de creativiteit. Creativi-
teit zit van nature in kinderen door hun onderzoekende in-
stelling. Het is mooi als we kinderen helpen om die aange-
boren nieuwsgierigheid en creativiteit te behouden. Het is 
jammer dat de speelse kant van kinderen (en volwassenen) 
niet zoveel aandacht krijgt in onze maatschappij.

educatIef Speelgoed

Ouders bieden vaak speelgoed aan met een educatieve 
functie, maar kinderen leren het meeste van vrij spel. Ze-
ker voor een klein kind zijn losse duplo- of legoblokken 
fijner om hun nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht te 
ontwikkelen dan duplospeelsetjes. Kijk eens kritisch naar 
speelgoed. Het leukste is speelgoed waar ze alle kanten 
mee uit kunnen. Met veel speelgoed kun je maar één ding 
doen. Kinderen zijn er vrij snel mee uitgespeeld.

Steven Pont ziet het veelvuldige schermgebruik als een 
van de oorzaken dat er nu zoveel sociale vaardigheids-
trainingen aan kinderen gegeven moeten worden. Ze 
leren deze vaardigheden minder, omdat ze minder spe-
len. Het is goed om schermtijd te beperken zodat er 
genoeg speeltijd over blijft. 

buItenSpelen

Ga regelmatig met je kind naar buiten, buitenlucht is goed 
voor iedereen. Onderzoeken wijzen uit dat mensen ont-
spannen raken in de natuur. Er is zoveel speelmateriaal te 
vinden, beukennootjes, eikeltjes, zand, dorre bladeren, de 

wind door je haar, de regen, stampen in de plassen enzo-
voort. Het prikkelt de fantasie en creativiteit. Kaboutertjes 
en elfjes fantaseren in het bos, poppetjes maken van kastan-
jes en eikeltjes. De wat drukkere kinderen kunnen er heer-
lijk hun energie kwijt en het is goed voor de gezondheid. 
Kinderen spelen het liefst in zand, in de bosjes, met takken 
en alles waar ze zelf wat mee kunnen in plaats van wipkip-
pen en schommels. Die zijn leuk, maar minder uitdagend.

Ouders zijn vaak bang dat kinderen zich bezeren. Maar het 
blijkt dat dat reuze meevalt als je kinderen al jong ruimte 
geeft om vrij te spelen. Juist als je vrij spelen beperkt, leren 
ze niet risico’s in te schatten. En builen vallen en soms een 
pleister, laten zien dat een kind de ruimte krijgt om zich te 
ontwikkelen. Kunnen spelen, blijven spelen, speels blijven, 
is iets waar je je hele leven plezier van hebt. 

Er is in de natuur zoveel speelmateriaal te vinden
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De Molenschuur is beide kerstdagen geopend. Kerstbrunch met de
familie in een ongedwongen sfeer op een unieke locatie. 
Beide dagen kan er gereserveerd worden voor de kerstbrunch, 
de brunch begint om 12.00 uur  en duurt tot uiterlijk 16.00 uur

De kerstbrunch serveren wij aan tafel, en bestaat uit:
Diverse soorten brood met roomboter

Kerstproeverij van 5 verschillende gerechten

Hertenbiefstuk met rode kool, zuurkool, stoofpeertje en
Madeirajus

of
Zeewolffilet, zuurkool, schaaldierenbisque, knolselderijpuree

Grand dessert

De prijs voor volwassenen € 37.50
De prijs voor kinderen vanaf € 17.50 (Zie kinderkaart)
De bovengenoemde prijzen zijn exclusief dranken
Sugges:e kerstbrunch in de knechtswoning tot max. 15 personen
Reserveren? Bel 072-5613947 of stuur een email: info@molenschuur.nl

Pasta en vis: een geweldige combinatie

paSta met Zeevruchten

Tekst en beeld Marcel Rasch

Pasta en vis is een geweldige combinatie. Omdat Italië aan alle kanten omringd is door de zee Hebben de 
Italianen sinds het begin van hun beschaving daar de vruchten van geplukt. Pasta met verse vis kan ver-
bluffende resultaten opleveren. Deze keer heb ik gekozen voor garnalen en sint-jakobsschelpen. Een alter-
natief is ingevroren zeevruchten (AH, rijke zeevruchten mix, 450 gr) maar vers is lekkerder. Niet iedereen 
is gek op koriander, peterselie is een alternatief. 

IngredIënten: (voor 4 perSonen)
• 500 gr pasta ( tagliatelle)
• 2 – 3 el olijfolie
• 4 lente-uitjes, in dunne ringetjes
• 1 kleine chilipeper, fijngesneden
• 500 gr verse garnalen, schoongemaakt, met staart
• 250 gr sint-jakobsschelpen, gehalveerd
• 15 gr verse koriander, gehakt
• 60 ml limoensap
• 2 el zoete chilisaus
• 1 el vissaus
• 1 el sesamolie
• Dunne reepjes citroenschil, ter garnering

bereIdIngSwIJZe:
1. Kook de pasta al dente  in een grote pan kokend 

water met zout..
2. Verhit ondertussen de olie in een pan en voeg de 

lente-ui, chilipeper, garnalen en sint-jakobsschel-
pen toe. 

3. Roerbak op matig vuur tot de garnalen roze zijn. 
Neem de pan van het vuur.

4. Roer de koriander, het limoensap, de chilisaus en 
de vissaus erdoor.

5. Laat de pasta uitlekken en doe hem terug in de 
pan. 

6. Schep de sesamolie erdoor en vervolgens voor-
zichtig de saus. 

7. Garneer met citroenschil.

tIp:
Kijk uit met de vissaus, niet teveel want deze is erg 
zout.

Eet smakelijk!

Koken
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de bocht
Tekst Jan Bijpost, foto aangeleverd

Naar aanleiding van mijn zoektocht naar foto’s die op een kalender hebben gestaan is één reactie gekomen. 
Bovenstaande foto toont het huis Kanaaldijk 151 ofwel De Bocht genoemd. Oorspronkelijk was de voordeur 
bij het kleine raam links en waren er twee smalle ramen in de voorgevel. De foto is in 1967 gemaakt en de 
modernisering heeft al plaats gevonden. Grote ramen dus meer licht in huis. Het bijzondere van deze woning 
is de ‘klompenhos’. Veel woningen in Koedijk waren voorzien van zo’n hos, De hos diende als windvanger bij 
de buitendeur. Het aparte van deze hos is dat hij draaibaar was. In de grond was een halfronde rail aangebracht 
waarover gedraaid kon worden. Op de foto is de ingang aan de oostkant om de zuidwesten wind te luwen. Als 
de wind uit het oosten kwam kon de hos gedraaid worden, dan was de ingang aan de westkant. Helaas is dit type 
niet meer te zien, maar gelukkig hebben we er een foto van. Heeft u ook een oude foto van uw huis, dan houd 
ik mij aanbevolen en is die foto mogelijk weer een nieuw onderwerp voor deze rubriek. 

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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Hallo, Ik ben Thijs. Ik ben 15 jaar en ik speel al onge-
veer 3 jaar trompet. Mijn keuze voor trompet is omdat 
ik het een mooie toon vind hebben en hij ziet er mooi 
uit. 

Ik heb trompetles bij Artiance van Simon Boerke, die 
ook dirigent is van Aurora. Zo ben ik dan ook bij het 
brugorkest gekomen van Aurora. Het leuke van een 
orkest is het samenspelen. We hebben een gezellige 
sfeer in het orkest en het is fijn om daar te zijn. Ik pro-
beer iedere dag te oefenen voor trompetles en Aurora. 

Op dinsdag heb ik les samen met Okke, die ook bij 
Aurora speelt, en op vrijdagavond oefenen we met het 
orkest.Ik hoop dat het niet te lang meer duurt totdat 
we weer voor publiek mogen spelen!

Jeugdpagina

Zorgt er voor dat je
kunt  voetballen, 

handballen, hardlopen,
enzovoort...
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omSchrIJvIng

1. Bekende zuidvruchten met oranjeschil
2. Kortgeleden geboren in Ouwehands 

Dierenpark
3. Doen rechercheurs bij een arrestant
4. Tref je vaak bij een georganiseerde 

vakantiereis
5. Belangrijk voor je gebit
6. Niet toegestaan
7. Hier doe je een brief in
8. De afstand die een auto nodig heeft om 

tot stilstand te komen
9. Komt voor in sprookjes
10. Inwendig orgaan
11. Europeaan
12. Volgend op
13. De zevende letter van het alfabet



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

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 564 07 31 (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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StruInen
Tekst en foto’s Cees van Egmond

Vanaf het parkeerterrein Hargen aan Zee ga je links achterin het duingebied in. Na krap 100 meter volg je niet 
het wandelpad dat naar links doorgaat,maar ga je via het overstapje het duingebied binnen. Na ongeveer hon-
derd meter gaat een olifantpaadje naar links dat uitkomt  bij een verscholen duinmeertje. Voordat het pad even 
verderop naar links richting dennenbos afbuigt, neem je een olifantpaadje rechtsaf het veld in. Volg dit en je 
komt weer uit waar je begonnen bent.

oploSSIngen
Puzzel:
(1)Sinaasappelen (2)Pandabeertje (3)Ondervragen (4)
Reisleider (5)Tandpasta (6)Verboden (7)Envelop (8)
Remweg (9)Elfje (10)Nier (11)Ier (12)Na (13)G Van 
boven naar beneden: Sportvereniging

Tien verschillen

colofon
• Uitgever:  Bewonersonderneming De Riet-

schoot. 
• Hoofdredacteur/eindredactie/vormgeving Hans 

Petit
• Redactie Marijke de Jong, Rob Westhof, 

Jacob de Maijer, Jan Bijpost, Henriëtte Maas, 
Marcel Rasch, Jeroen van der Kruijf, Cees van 
Egmond

• Correctie :Hans Emmerik 
• Verkoop: verkoop@coedijckerban.nl. 
• Druk: Stichting Meo. 
• Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot. 
• E-mailadres redactie: info@coedijckerban.nl
• De redactie behoudt zich het recht voor om 

ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden, 
niet te plaatsen. Ingezonden tekst kan worden 
ingekort. 

• De data waarop kopij/advertenties in 2020 
moeten zijn ingeleverd vindt u op de website 
coedijckerban.nl.

geZocht vrIJwIllIgerS
De Coedijcker Ban is op zoek naar vrijwilligers die 
een  bijdrage willen leveren aan ons maandblad. Dat 
kan in de vorm van het schrijven van artikelen of door 
je aan te melden als bezorger, Ben je bekend met  de 
software Adobe Indesign en wil je als back-up voor 
de huidige vormgever fungeren, laat het weten: info@
coedijckerban.nl 




