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Verkozen tot 
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Beste lezer,

Ik had deze maand een interessant gesprek met tand-
arts Erik de Maijer. Erik heeft het initiatief genomen 
om geld dat (oud) tandengoud oplevert te doneren 
aan ‘A Sisters Hope’ een organisatie die zich inzet voor 
het onderzoek naar borstkanker (Zie pagina 10).  
Ik blijf nog even bij het onderwerp ‘gezondheid’. In de 
Coedijcker Ban van september schreef ik over de plan-
nen voor de nieuwe rubriek ‘Gezondheid’. Het was de 
bedoeling om die rubriek bij toerbeurt te laten schrijven 
door zorgprofessionals. Dat is gelukt. De huisartsen, 
tandartsen, een fysiotherapeut en een huid-deskundige 
uit Koedijk hebben hun medewerking toegezegd. Als 
er deskundigen zijn die niet door de redactie benaderd 
zijn, maar wel zouden willen meewerken aan deze ru-
briek, laat het ons weten! (info@coedijckerban.nl).

Even iets van een heel andere orde. Kent u dat gevoel:”Is 
het nu al Kerst?” Die gedachte heb ik als ik zie dat eind 
november winkels zijn omgetoverd in kerstsfeer. Sint 
Nicolaas moet zijn verjaardag nog vieren maar de kerst-
kransjes en dito stollen proberen de pepernoten en 
chocolademuizen uit de winkelschappen te verdrijven. 
Hetzelfde doen we nu eigenlijk met de Coedijcker Ban. 
Kerstguirlandes boven- en onder aan de pagina’s terwijl 
u, misschien met moeite, de laatste regels van een Sin-
terklaasgedicht probeert op te schrijven. Als u nu een of 
twee artikeltjes uit deze Coedijcker Ban ‘bewaart’ voor 
na Sint Nicolaas dan past de kerstversiering ineens beter. 
Namens alle medewerkers van de Coedijker Ban wens 
ik u een feestelijke decembermaand.

Hans Petit (info@coedijckerban.nl)
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“ Vrijwilligerswerk: Als je het wilt doen dan maak je er tijd voor”

Walter Schouten
Tekst en foto’s Hans Petit

Walter Schouten geboren en getogen Langedijker werkt bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, een organisa-
tie die vergelijkbaar is met de G.G.D. Verschillende dierenziektes kunnen van dier op mens overgaan. Goede 
zorg voor dieren, het uitbannen van dierenziektes is daarom niet alleen in het belang van het dier maar ook 
van de mens. Door goede zorg zijn antibiotica voor de dieren in de toekomst steeds minder nodig.

MIddelbare landbouWSchool

Na de lagere school volgde Walter een opleiding aan 
de Middelbare Landbouwschool. Het was een logische 
keuze als je kijkt naar de omgeving waar hij opgroeide: 
Langedijk is van oudsher een land- en tuinbouwge-
bied. Na de afronding van zijn studie kwam Walter 
bij het Landbouwhuis terecht (het witte gebouw, links 
van het Alkmaarse stadskantoor). Hij hield zich daar 
bezig met de controle van melk op vet- en eiwitgehalte 
en op de reinheid van de melk.

GezondheIdSdIenSt voor dIeren

Walter werkt nu al weer zo’n 28 jaar bij de Gezond-
heidsdienst voor Dieren (GD). De GD is opgericht 
in 1919 en viert dus over twee jaar het honderdjarig 
bestaan. Walter: “Een groep veehouders uit Friesland 
heeft de GD 98 jaar geleden opgericht. Er was toen 
een uitbraak van tbc. De gedachte achter het initiatief 
was om door bundeling van kennis de tbc bij koeien 
aan te pakken. Later kwamen er andere ziektes bij zoals 
brucellose, salmonellose en ibr. 

Walter is getrouwd met Simone. Walter 
en Simone hebben twee kinderen Sanne 
(24) en Jelle (20)

De markante Koedijker

Walter met kater Tokka , een Deense kat met een Arabische naam
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Door brucellose kunnen drachtige koeien hun kalf ver-
liezen. Ibr is een herpesachtig virus (denk bijvoorbeeld 
aan een gordelroos/koortslip). Zowel tbc, brucellose, 
salmonellose als ibr kunnen van dier op dier, maar ook 
van dier op mens overgaan. Een goede bestrijding van 
deze dierenziektes is daarom in het belang van mens én 
dier. De GD registreert welke dieren op welk bedrijf 
virus- of bacterievrij zijn. Daardoor weet de dienst bij 
welke bedrijven de ziektes onder controle zijn. Door 
de ziektes zoveel mogelijk uit te bannen wordt op den 
duur het gebruik van antibiotica bij dieren steeds ver-
der teruggedrongen. En dat is weer goed nieuws voor 
mens en dier”

PrIvatISerInG

Ooit was de GD een overheidsinstelling met vestigin-
gen door heel Nederland. In 1995 is de dienst gepriva-
tiseerd. Klanten moesten vanaf dat moment voor de 
diensten gaan betalen. De geprivatiseerde GD bestond 
aanvankelijk uit een aantal regionale vestigingen. In 
2001 na een uitbraak van mond-en-klauwzeer werd het 
aantal vestigingen van de GD noodgedwongen terug-
gebracht tot één vestiging in Deventer. 

Mond-en-klauWzeer

Op mijn vraag naar het verband tussen mond-en-
klauwzeer en de noodzakelijke reorganisatie legt Walter 
uit: “Bij een uitbraak van die vervelende ziekte komt 
het vervoer van vee helemaal stil te liggen. Daarnaast 
mag er bijvoorbeeld geen melk, sperma en bloed van 
de dieren vervoerd worden. Het werk van onze dienst 
komt dan vrijwel meteen tot stilstand. Logisch want 
zonder opdrachten zijn er geen inkomsten. Tijdens 
die mond-en-klauwzeer-periode heb ik een half jaar 
voor de NVWA (redactie: Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit) gewerkt” De reorganisatie had voor Walter 
geen consequenties. Hij is ook na de reorganisatie als 
relatiebeheerder blijven werken bij de GD. 

relatIebeheer

“Ik bezoek drie maal per jaar een zeventigtal dieren-
artsenpraktijken voor landbouwhuisdieren. Daar spreek ik 
met de artsen en leg uit welke nieuwe producten er op de 
markt zijn om de dieren gezond te houden. Naast de bezoe-
ken aan dierenartsen en landbouwers geef ik ook lezingen. Ik 
ben als relatiebeheerder de schakel tussen onderzoekers en de 
praktijk. Ik rijd daarvoor zo’n 60.000 km per jaar.

Gondelvaart

Zeven jaar lang was Walter voorzitter van de Gondel-
vaartvereniging. Hoe heeft hij zijn drukke baan waar-
voor hij veel moet reizen kunnen combineren met het 
voorzitterschap van de Gondelvaart? Walter: “Ik heb 
dat kunnen doen omdat Simone me altijd heeft ge-
steund in de dingen die ik ondernam, dat geldt zeker 
ook voor mijn voorzitterschap bij de Gondelvaart.”

Hoe kwam je, als Langedijker, bij het bestuur van de  
Gondelvaartvereniging terecht? “Chris van de Kolk, 
een buurman, vroeg of ik me wilde inzetten voor de 
Gondelvaartvereniging. Begin 1987 ben ik toegetreden 
tot het bestuur als lid van de botenbouwcommissie. 
Later ben ik tot voorzitter gekozen als opvolger van 
Carla Mooij. 

25.000 -30.000 bezoekerS

De Gondelvaart is van kleinschalig evenement uitge-
groeid tot een festiviteit waar - bij mooi weer -  zo’n 
30.000 mensen op afkomen. 

Als bezoeker mis ik de intimiteit van de Gondelvaart 
van vroeger. In hoeverre heeft Walter daaraan bijgedra-
gen? Walter: “Ik hoor dat wel vaker, ik kan me er ook 
wel wat bij voorstellen. 

De markante Koedijker

Simone heeft me altijd gesteund
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IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks  595

Shoarma

500 gram  398

Hele warme 
grillworst

Per stuk  200

Dubbele 
puntendag

Kogelbiefstuk

3 stuks  795

Half om half 
gehakt 
500 gram  300

Mager  
rundergehakt 

500 gram  350

+ gratis 
kruiden

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

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

IEDERE MAANDAG

Bestel uw gourmet online

Bent u al bekend met onze vaste weekaanbiedingen?

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

6



In 1988 na de feestweek ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan is de Gondelvaart ‘gegroeid’. De kermis 
werd groter en verhuisde naar het parkeerterrein bij de 
sportvereniging Koedijk. Er kwamen meer attracties 
waaronder de botsautootjes en de feesttent deed zijn 
intrede. Dat trekt publiek! Daarbij komt dat de bo-
tenbouwers steeds imposantere boten wilden bouwen. 
Dat betekende meer materiaalkosten, grotere en daar-
om duurdere gondels. Om dat te kunnen bekostigen 
moesten de inkomsten stijgen. De uitbreiding van het 
evenement is een proces dat eigenlijk niet te stoppen 
is, zo je dat al zou willen.”

JeuGd

Walter is nog steeds actief betrokken bij de Gondel-
vaart: “Ik doe geen bestuurlijk werk meer maar ik sta  
klaar om als dat nodig is hand- en spandiensten te ver-
richten. Ik ben nog altijd aanwezig bij de botenbouw-
vergaderingen. Het wordt wel tijd dat de jeugd het 
gaat overnemen. Maar dat wil nog niet echt lukken. 
Jonge mensen hebben het druk met allerlei andere din-
gen. Als je iets wil doen dan gelden argumenten zoals, 
ik heb er de tijd niet voor, niet. Je doet het gewoon”.

reIzen

Simone en Walter houden van reizen met name naar 
de landen rond de Middellandse Zee. Landen die een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis zo-
als Egypte, Jordanië, Israël. 

“Een van de mooiste reizen die we gemaakt hebben is 
een Nijl-cruise. De reis begon in Caïro, vervolgens met 
de nachttrein naar Luxor en daarna de Nijl af naar de 
Aswandam. Dat was heel indrukwekkend. 

Het cruiseschip meerde af bij alle tempels langs de 
Nijl.” Ik ben benieuwd waar de passie voor de landen 
rond de Middellandse Zee vandaan komt. Walter: 
“Nadat Simone en ik op vakantie naar Egypte zijn ge-
weest is de liefde voor die regio bij ons ontwaakt en dat 
gevoel is nooit meer weggegaan. In huize Schouten is 
de Egyptische invloed nog dagelijks terug te vinden in 
de naam van de kater.

haarSPeldJe

Tokka is de huiskater. “We waren in Denemarken bij 
familie die daar een boerenbedrijf runt. Een van de 
boerderijkatten had een nestje met iets teveel kittens. 
De zwakste van de kittens werd min of meer verstoten 
door zijn moeder. 

Het katertje kwam steeds naar Simone toe, ging 
naast haar zitten en gaf blijk van zijn genegenheid 
voor haar. Toen we op het punt van vertrekken 
stonden kwam het katertje naar Simone toe ge-
rend. Zo’n duidelijk signaal konden we niet nege-
ren. We hebben hem meegenomen naar Koedijk.  
Simone noemde hem Tokka. Die naam kende Simone 
van een kat uit Egypte. Achteraf bleek dat Tokka haar-
speldje betekent.

az
Vanaf zijn twaalfde is Walter supporter van AZ: 
“AZ was gepromoveerd naar de eredivisie. Ze speel-
den tegen Heerenveen. Ik was nogal klein, ik kon de 
wedstrijd niet volgen. Ik ben daarom samen met een 
vriendje op het dak van de eretribune geklommen. Op 
die manier konden we de wedstrijd goed zien, dat kon 
nog in die tijd.” 

Nog steeds is Walter bij elke thuiswedstrijd op de tri-
bunes van het Afasstadion te vinden. “Een heerlijke 
ontspanning na een week hard werken.” Met AZ als 
slotakkoord sluit ik het plezierig gesprek met Walter af. 

De markante Koedijker

Karnak Tempel Luxor, Egypte.
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

Voor informatie of een afspraak kunt u 
bellen of mailen naar:
Margreet Pankras
B.W. Kooimanstraat 17
1831 CA  Koedijk
072-562 82 99
06- 128 99 229
E-mail: mcm.pankras@xs4all.nl
Website: www.devoetenboet.nl

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

Voor een kunstgebit
zoals u dat wenst !!
Ook voor reparaties
kunt u bij ons terecht

Kanaaldijk 221 1831 BE Koedijk
T: 072-5624990
Website: http://www.dubakoedijk.nl

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl
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Breng buurtgenoten van A naar B (en terug)

Max MobIel In daalMeer en koedIJk
U kent allemaal wel iemand die niet zo goed ter been meer is en daardoor een steeds kleinere leefwereld krijgt. 
Voor belangrijke afspraken wordt het vervoer vaak goed geregeld, maar ook de kortere ritjes zijn belangrijk. 

De gemeente Alkmaar wil de mobiliteit vergroten met 
de inzet van de 10 MAX Mobielen. De MAX Mobiel 
is een elektrisch, tweepersoons voertuig en wordt be-
stuurd door een getrainde vrijwilliger. Er is ruimte 
voor één passagier en een ingeklapte rolstoel of een 
rollator.

vrIJWIllIGerS Gezocht

Helpt u de mobiliteit in Daalmeer en Koedijk te ver-
groten? Senioren Wijksteunpunt De Hofstaete krijgt 
één van de voertuigen officieel uitgereikt door wethou-
der Anjo van de Ven. 

Om het vervoer te kunnen realiseren zijn wij op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die een paar uurtjes per 
week beschikbaar zijn om de MAX Mobiel te besturen. 

Lijkt het u leuk om ouderen in onze elektrische MAX 
Mobiel op een veilige manier te vervoeren, dan zijn 
wij op zoek naar u! Wij bieden vrijwilligers een gratis 
cursus aan om de MAX Mobiel te mogen besturen. 

Interesse? Neem contact op met Frank Smit van Ont-
moetingscentrum De Rietschoot, 072-5615595 of per 
e-mail scw@rietschoot.nl

De moeite waard
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Succesvol initiatief van Koedijker tandarts Erik de Maijer

tandenGoud voor ‘a SISterS hoPe’ 
Door Hans Petit

Tandarts Erik de Maijer (EDM tandartsen) uit Koedijk verloor zijn oma veel te vroeg aan de gevolgen van 
borstkanker. Reden voor Erik om naar voorbeeld van het Rode Kruis tandengoud in te zamelen voor een 
goed doel. Met een opbrengst van € 300.000,- in de periode 2008-2017 mag het initiatief van Erik met 
recht een groot succes worden genoemd.

Toen Erik in contact kwam met de stichting ‘A Sisters 
Hope’ was het idee snel geboren. Geld inzamelen voor 
onderzoek naar borstkanker via tandengoud. Er is veel 
geld nodig om de ziekte een halt toe te roepen. Dat het 
belangrijk is om borstkanker te bestrijden blijkt uit de 
cijfers van een recent onderzoek, 1 op de 7 vrouwen 
krijgt er mee te maken. 

Wat is precies uw drijfveer voor dit initiatief?
“Om te beginnen heb ik mijn lieve oma veel te jong 
verloren aan borstkanker. Dat 1 op de 7 vrouwen borst-
kanker krijgt ervaar ik niet alleen in mijn familie maar 
ook bij vrienden en collega’s. In mijn tandartspraktijk 
vertellen klanten het mw als er borstkanker bij hen is 
vastgesteld. 

De moeite waard

Erik de Maijer overhandigt  € 48.250,- aan de stichting ‘A Sisters Hope’ (Foto Monique Helfrich) 
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In de praktijk voelde ik mij elke keer weer machteloos 
als deze diagnose bijvoorbeeld tijdens de halfjaarlijkse 
anamnese ter sprake kwam. 

Sinds mijn samenwerking met Stichting A Sister’s 
Hope is dat gevoel van machteloosheid omgezet in 
daadkracht. Het voelt goed om iets te kunnen beteke-
nen voor de huidige en toekomstige generaties vrou-
wen. Wist je trouwens dat bij alle borstkankerdiagno-
ses dit 1 : 300 mannen treft!”

Hoe werkt het doneren via tandengoud? 
“Soms moeten oude kronen of bruggen worden ver-
wijderd en vervangen door nieuwe. In de verwijderde 
kronen en bruggen is vaak goud verwerkt. Als ik een 
kroon heb verwijderd vraag ik of mijn klant de kroon 
zelf wil meenemen of dat ik hem mag gebruiken voor 
een donatie aan borstkankeronderzoek. Het goud kan 
ook aan een ander (door de klant aan te geven) goed 
doel worden gedoneerd.”

Zijn er veel klanten die weigeren hun tandengoud be-
schikbaar te stellen?
“Nee, 99 % van de klanten is enthousiast over het door 
ons gekozen doel. Bijna iedereen kent wel iemand in 
zijn omgeving die geconfronteerd werd met borstkan-
ker.  Daarbij komt ook nog dat iemand  - over het 
algemeen- zelf weinig kan met een verwijderde brug 
of kroon”

Op de foto zie ik dat u een bedrag van € 48.250,- over-
handigt, komt dat allemaal uit uw eigen praktijk?
“Tandartsen uit het hele land doen mee. Op de web-
site tandengoudvoorborstkankeronderzoek.nl kun je 
onder andere zien welke tandartsen het initiatief on-
dersteunen.

Op deze site kun je ook lezen welke onderzoeken op 
dit moment gefinancierd worden en hoe je precies 
kunt deelnemen.”

Hoe wordt het goud uit de kronen en bruggen gehaald?
“De kronen en bruggen worden onbewerkt ingestuurd 
door de deelnemende tandartsen. Dus inclusief porse-
lein en soms ook met wortelpunten. Als er voldoende 
materiaal is verzameld worden de bruggen en kronen 
naar Drijfhout in Amsterdam gebracht. Daar wordt 
het materiaal verhit tot wel 3000 graden. Omdat het 
soortelijk gewicht van goud zwaarder is dan de andere 
materialen zinkt het goud na de verhitting naar be-
neden. Het restmateriaal wordt verwijderd en er blijft 
uiteindelijk een ‘goudbroodje’ over! Dat goudbroodje 
wordt verkocht en het geld gaat eens per jaar naar de 
stichting ‘A Sisters Hope’.”

Op welke manier kunnen lezers van de Coedijcker Ban 
een bijdrage leveren?
“Als er kronen of bruggen verwijderd moeten worden 
zouden mensen aan hun tandarts kunnen vragen of hij 
bekend is met ons initiatief. Je zou bijvoorbeeld deze 
Coedijcker Ban mee kunnen nemen. Dat kan natuur-
lijk ook als je geen kroon of brug hoeft te laten verwij-
deren. Hoe meer tandartsen zich aansluiten hoe beter 
het is voor de bestrijding van borstkanker.”

Stichting A Sister’s Hope haalt gelden op voor we-
tenschappelijk onderzoek om levens te redden. Dit 
doen we onder andere door het organiseren van eve-
nementen. Inmiddels organiseren steeds meer mensen 
evenementen voor stichting A Sister’s Hope en zijn er 
bedrijven die donaties inzamelen omdat ze iets voor 
het goede doel willen doen. Zodoende is de stichting 
uitgegroeid tot een sterke mooie stichting die inmiddels 
in 11 jaar 5 miljoen euro heeft opgehaald en vele onder-
zoekers blij heeft gemaakt. 

De moeite waard
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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
-airconditioning

diverse
specialisaties 
o.a.:
 manueel therapie
 medical taping
 medische training
 mulligan concept

De Hertog 14  1831 EK Koedijk  T: 072-5645650
www.fysiotherapiekoedijk.nl

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars

All People City Spa powered by LOOkX
Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

LOOkX YOUTH DEFENSE 
TREATMENT nu voor € 69,50

Power, Protect, Preserve! 
Probeer de tijd niet terug te draaien, 
maar zet de tijd NU stil.

CitySpa
All People

All People City Spa powered by LOOkX
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kvG
Ledenavond van het Koedijker Vrouwen Gilde op 
dinsdag 12 december 2017 in de Rietschoot. Wij be-
ginnen deze kerstavond met een uitgebreide brood-
maaltijd. Daarna treedt het koor ‘A-mee-Zing’ op, 
met na de pauze kerstliederen. Deze avond is alleen 
bedoeld voor leden. Inlichtingen: Henriëtte Slager tel: 
072-5619426. Het Koedijker Vrouwen Gilde wordt on-
dersteund door Stichting ’t Zuydoutaerland.

Gondelvaart 2017, een teruGblIk
19 augustus 2017, een Gondelvaartavond die in het wa-
ter viel. Het bestuur is dankbaar dat zoveel bewoners 
in Koedijk de deuren voor bezoekers hebben openge-
zet zodat ze konden schuilen. De gondels waren dit 
jaar van hoge kwaliteit. Er waren een aantal nieuwe 
bouwgroepen, op de dijk waren meerdere gezellige op-
tredens gepland en de braderie met foodtrucks was een 
nieuw leven ingeblazen. 

TV Noord- Holland zou live uitzenden. Kortom, ieder-
een had er zin in. Door de moderne tijd zagen potentie-
le bezoekers de buien aan komen waaien, waardoor er 
helaas veel minder bezoekers waren dan gewenst. 

Boekjaar 2017 zal financieel flink negatief in de boe-
ken gaan. De honderden vrijwilligers die maanden ge-
bouwd hadden, de vrijwilligers bij de afzetposten die 
in regen hun werk deden, alle commissie- en bestuurs-
leden die het hele jaar bezig zijn geweest met de or-
ganisatie van ons unieke evenement en uitkeken naar 
deze avond, die waren best even chagrijnig. 

We zijn weer positief vooruit aan het kijken naar 2018. 
De datum is heel bijzonder 18-8-18. Er zijn berichten dat 
bouwgroepen al aan het brainstormen zijn voor 2018. 
Het bestuur is inmiddels begonnen met de organisatie. 
Dat zal een behoorlijke klus worden, daar de veilig-
heidseisen i.v.m. de dreiging van terroristische aanslagen 
steeds strenger worden. Hierdoor lopen de kosten voor 
het organiseren van een Gondelvaart flink op. 

Inmiddels zijn we aangesloten bij het netwerk van Im-
materieel erfgoed www.immaterieelerfgoed.nl en zijn 
we bezig om op de inventarislijst te komen. Mogelijk 
geeft dit ons meer mogelijkheden voor subsidieverle-
ners en sponsoren. Bent u enthousiast geworden? Er 
zijn altijd vrijwilligers welkom voor diverse commis-
sies. Wilt u ons financieel steunen? Word dan lid. U 
kunt zich als lid of vrijwilliger aanmelden via onze 
website: www.gondelvaartkoedijk.nl. Op naar 2018!

huISartSenPraktIJk koedIJk
Kerstvakantie: Huisartsenpraktijk Koedijk, De Hertog 
2 te Koedijk is wegens vakantie ge-
sloten van maandag 25 december 
2017 t/m vrijdag 5 januari 2018. 
De waarneming wordt in die 
week gedaan door Praktijk ‘t Rak, 
Schoenmakerstraat 126, telefoon 
072-5612598

vrouWen van nu -koedIJk
Op 18 december vieren de Vrouwen van Nu kerst met 
een heerlijke maaltijd, verzorgd door de Rietschoot. 
Voor deze sfeervolle avond is een koor, de Midway-sin-
gers uitgenodigd. Natuurlijk kunnen de aanwezigen 
uit volle borst meezingen met bekende kerstliederen.

De avond is deze keer alleen voor leden. Informatie bij 
secretaris 072-5315934 Trijnie Bakker

De moeite waard

Het koor ‘A mee Zing’ treedt op (foto aangeleverd)

De gondels waren dit jaar van hoge kwaliteit (foto hp)
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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

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
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en de WInnaar IS.....de zandloPer
De Zandloper heeft met de plannen voor een groen 
schoolplein een prijs gewonnen in het kader van ‘De 
Groene Buurt’ (zie ook pagina 44). De gemeente 
gaat de plannen van De Zandloper binnenkort verwe-
zenlijken! Op 16 november ontvingen leraressen Anne-
beth van der Leij (links)en Geke de Jong (rechts) een 
oorkonde uit handen van wethouder Anjo van de Ven 

overStaPWeken
Altijd geholpen door iemand die u kent? Steeds meer 
banken verdwijnen. Maar mensen willen nog steeds 
graag spontaan een bank bij hun in de buurt binnen-
lopen. Zonder afspraak. Loop daarom eens binnen bij 
Otterlo Financieel Advies, zelfstandig adviseur van de 
RegioBank. Voor een korte vraag, een persoonlijk ad-
vies of hulp bij uw bankzaken. Ze nemen alle tijd voor 
u. U kunt bij hen terecht voor al uw bankzaken: beta-
len, sparen en hypotheken.
Klantgericht en klantvriendelijk. Wist u dat we opnieuw 
zijn uitgeroepen tot meest klantgerichte bank en dat we 
de meest klantvriendelijke bank zijn? Dit komt omdat 
u voor al uw geldzaken terecht kunt bij een adviseur bij 
u in de buurt. Voor een vraag over uw financiën of voor 
een goed advies, hij neemt de tijd voor u. 
Wij helpen u graag. Stap nu over naar RegioBank. 
Als zelfstandig adviseur van RegioBank zorgen wij 
met de overstapservice dat u gemakkelijk overstapt. 
Wij weten precies wat er moet gebeuren en helpen 
u hier ook bij. Samen hebben we uw betaalrekening 
bij RegioBank zo geregeld. En u krijgt nu € 50 spaar-
geld* van ons cadeau op een spaarrekening van Re-
gioBank. Kom snel langs of bel voor een afspraak.  
*Bekijk de actievoorwaarden op regiobank.nl/actievoor-
waarden

televISIe voor hofStaete
Bart Slooten en Jan Obdam, bestuursleden van Stich-
ting Johannes Bos uit Koedijk, hebben namens de 
stichting een televisie geschonken aan wijksteunpunt 
De Hofstaete. Hierdoor gaat een wens in vervulling 
van de bewoners en bezoekers van de Hofstaete en 
kunnen zij nu hun favoriete programma’s, films en 
sportprogramma’s bekijken in de recreatieruimte van 
De Hofstaete. Ook kan de televisie in de toekomst 
gebruikt worden voor het delen van informatie en de 
promotie van de diverse activiteiten die in de recreatie-
ruimte plaatsvinden.

‘laatSte eer’ zoekt vrIJWIllIGerS.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk zoekt vrij-
willigers : secretaris, notulist(te), onderhoud facebook 
of gewoon als bestuurslid. Het bestuur vergadert drie 
keer per jaar in het kantoortje bij de molen (Stichting 
Johannes Bos). De jaarvergadering wordt eens per jaar 
afwisselend in de Molenschuur of in De Rietschoot 
gehouden. Heeft u interesse in een van de functies, bel, 
mail of schrijf een brief. De Laatste Eer Koedijk Kanaal-
dijk 236 1831BE Koedijk Mobiel: 06 3106 90 11 info@uit-
vaartverenigingkoedijk.nl/ uitvaartverenigingkoedijk.nl

De moeite waard

Blij met de prijs (foto aangeleverd)

vlnr J.Obdam, D.Bronsveld B.Slooten (foto L.vd Stouwe)
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Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op
�ne-art papier

16



Beeldbericht

de SchoonheId van natuurlIJk MaterIaal
Tekst en beeld Jeroen van der Kruijf

Als je van Bergen naar Koedijk loopt of fietst, zie je op een gegeven moment aan de linkerkant van de weg (de 
Baakmeerdijk) dit hek als afscheiding van een weiland. Het gebruikte materiaal is hout. Geen rechte planken 
maar boomstammetjes in langsrichting gezaagd. De vorm van de stammen is aangehouden waardoor een 
natuurlijk, mooi in het landschap passend, hek ontstaat. 

Je ziet dit soort hekken nog maar zelden terwijl het vroeger,  zeg maar voor het machinale tijdperk, normaal 
was. De boer gaf uiteraard zo min mogelijk geld uit voor de hekken op het land. Je gebruikte wat voor handen 
was. Ook de constructie van de planken in de palen is eenvoudig. Gewoon met een bijtel een gat uitsteken en 
de plank erin schuiven. 

De ‘oplettende lezertjes’, zoals Maarten Toonder altijd schreef, weten dat dit hek er nog niet zo heel lang staat. 
Het is, denk ik, vorig jaar geplaatst door jonge enthousiaste timmerlieden. De gebruikte houtsoort is kastanje. 
Hout van de kastanje hoef je niet te behandelen. je kunt het eenvoudig laten verweren. Ik word er blij van.
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Ondernemer van de maand
“Ik ga al 25 jaar met veel plezier naar mijn werk”

keurSlaGer rIchard Groot 
Door Marijke de Jong, foto’s Hans Petit

Richard Groot vertelt met enthousiasme over zijn vak: het belang van goed en herleidbaar vlees, over de 
prijzen die hij gewonnen heeft,over zijn maatschappelijke betrokkenheid die via sponsoring van eveneme-
ten (ook in Koedijk!) zichtbaar wordt. 

“Al 25 jaar ga ik met veel plezier naar mijn werk. Dat 
is ook mede dankzij het team van professionele mede-
werkers die ik om me heen heb. Ik ben echt trots op 
ze.” De passie voor het slagersvak zat er al vroeg in bij 
Richard Groot.

In de zestiger jaren begon zijn vader slagerij Peter 
Groot in de Dahliastraat en later nog een zaak in de 
Rembrandtstraat in Alkmaar. Als kind was Richard 
vaak te vinden in de slagerij, samen met zijn broer Pe-
ter. 

Ik kan mij dat nog goed herinneren omdat ik zelf ook 
in die buurt opgroeide en als kind wachtte op het be-
kende “plakje worst?” 

noodlot

Na de middelbare school volgde Richard vijf jaar lang 
de slagersvakschool. Inmiddels zijn dan de twee slage-
rijen verruild voor twee slagerijen op een andere loca-
tie, namelijk één in het Hoefplan en één op de Laat. 
Richard werkte een jaar bij zijn vader toen in 1990 het 
noodlot toesloeg in het gezin. 

Elke dag met plezier naar het werk , al vijfentwintig jaar lang.
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Ondernemer van de maand
Vader Peter overleed zeer plotseling op 51-jarige leeftijd 
tijdens een weekje vakantie in Portugal. “Ik heb nog 
steeds moeite om er over te praten, zo oud als ik ben. 
Ik heb die gevoelens altijd weggedrukt. Mijn vader was 
er altijd en dan ineens is hij er niet meer. Het was nau-
welijks te bevatten.” 

Ik vind het nog steeds moeilijk om over het 
overlijden van mijn vader te praten

reSPect

De broers besloten gezamenlijk de twee zaken voort 
te zetten, Richard op de Laat en Peter in het Hoef-
plan. Na enkele jaren gingen zij los van elkaar verder. 
“ We waren eigenlijk te jong om het bedrijf voort te 
zetten. Als ik nu op 51-jarige leeftijd terugkijk, zo oud 
als mijn vader destijds was, besef ik dat we door scha-
de en schande wijs zijn geworden. Woorden die ik nu 
vaak gebruik zijn: respect voor elkaar hebben en be-
wustwording. We leven in een gehaaste wereld die snel 
individualiseert.”

lotInG 
Na een tijdje wilde Richard weg uit de binnenstad. 
“Het leek me qua locatie beter in een winkelcentrum 
in een grote woonwijk te ondernemen dan in de stad. 
In de stad kun je moeilijk parkeren en de winkelleeg-
stand was toen al aan de orde van de dag.” Door loting 
(het was een nieuwbouwwijk waar meerdere winke-
liers zich wilden vestigen) kwam in 1993 het winkel-
pand aan de Johanna Naberstraat tot zijn beschikking. 
Na een verbouwing nu al weer zeven jaar geleden ziet 
de winkel er nog mooier uit. Ronde glazen vitrines 
waarachter de waren uitnodigend zijn uitgestald. Aan 
de wanden hangen monitors waarop informatie en re-
clame te zien is. 

PrIJzen

Met recht mag Richard zich keurslager noemen. In 2013 
werd hij gekozen tot de beste slager van Noord-Hol-
land en afgelopen jaar werd hij tweede.“We slachten 
onze eigen dikbilkoeien, Wieringerweide rundvlees 
van de ‘Schoon Vlees Boerderij Gilles’. Ook verkopen 
wij scharrelvarkensvlees van het Heydehoeve varken. 
Verder vind je bij ons de boerderijkip die naar harten-
lust vrij heeft kunnen rondscharrelen.” Vorig jaar werd 
bij alle slagerijen in Alkmaar filet americain gekocht 

en gekeurd door een panel van journalisten. “Onze 
filet americain kwam als beste uit de test,” vertelt hij 
trots.”Door de voedselschandalen van de laatste tijd 
weten steeds meer mensen de weg naar de keurslagerij 
te vinden. “Wij verkopen uitsluitend eerlijke produc-
ten waarvan de herkomst bekend is en zónder toevoe-
gingen. Geen massaproductie dus, maar producten 
met liefde en respect voor dier en milieu.” 

De vereniging van keurslagers is een organisatie van 
slagers die gezamenlijk reclame maken. Zij moeten 
aan strenge kwaliteitseisen voldoen om erbij te ho-
ren. Het hele jaar door wordt er anoniem gekeurd. 

feeStdaGen

De drukste periode is de decembermaand. Mensen 
uit de wijde omgeving komen naar de slagerij voor de 
kerstinkopen. “We zijn nu al druk bezig met de logis-
tieke voorbereiding zoals extra werkruimten en extra 
koelcellen. Nieuwe producten verzinnen, kijken naar 
de veranderende eetgewoontes van mensen. Daarom 
volg ik nog steeds opleidingen en ga ik regelmatig naar 
collega’s in het buitenland om inspiratie op te doen.”

Na een verbouwing ziet de winkel er nog mooier uit.
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www.vlieg.nl
VLIEG vestiging Alkmaar, Robijnstraat 12 1812 RB Alkmaar 072 5110600 alkmaar@vlieg.nl 

Makelaars Alkmaar OG

Mag ik me even aan u voorstellen?
Mijn naam is Alexander Petit. Ik ben werkzaam voor VLIEG Makelaars en heb een 
bijzondere band met Koedijk. Mijn jeugd heb ik doorgebracht aan de Klip, was lid 
van de Koedijker Tennisvereniging en voetbalde tot mijn 18e bij SV Koedijk. Ik ken 
deze mooie regio dan ook als geen ander. 

Als Senior Vastgoedadviseur van VLIEG Makelaars help ik u graag bij de verkoop 
van uw woning en de aankoop van een nieuwe woning. Ons kantoor kenmerkt zich 
door uitstekende lokale kennis, een gedreven, 
jong en enthousiast team en een groot netwerk. 

Samen met mijn collega, Andre Langenberg, 
van VLIEG Hypotheken kan ik u een hoop werk 
uit handen nemen. Zo regelen wij niet alleen de 
verkoop van uw huidige woning maar ook de 
aankoop én financiering van uw nieuwe 
woning. U heeft dus alle zaken omtrent uw 
verhuizing onder 1 dak, wel zo handig!

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Belt u mij gerust voor het maken 
van een afspraak, ik licht onze 
werkwijze graag nog eens per-
persoonlijk toe. 

U kunt mij bereiken via 
telefoonnummer 06 - 40 89 50 50.
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uItdaGInG

Voor Richard is de drukke decembermaand een uitda-
ging. “Belangrijk is altijd dat alle klanten krijgen wat 
ze bestellen. De favoriet is ieder jaar weer de gourmet-
schotel. Maar er is een nieuwe trend in opkomst. Ik 
noem het: ‘Op sterrenniveau thuis eten’. Daar willen 
we graag een rol in spelen. Adviseren over vlees maar 
ook over welke groenten en wijn daarbij het best pas-
sen. En als de klant dan later trots komt vertellen dat 
hun visite razend enthousiast was over het diner dan is 
dat toch mooi om te horen? Ja, daar doe je het voor.” 

Om goed in conditie te blijven en natuur-
lijk ook voor de gezelligheid tennis ik

SPonSorInG

Ik wil graag voor de vele klanten uit Koedijk en Alkmaar 
iets terug doen. Al 25 jaar komen ze trouw bij mij in 
de winkel. Zaterdags is de slagerij net een ontmoetings-
plek. Mannen die om een boodschap zijn gestuurd en 
hier met elkaar komen kletsen en ondertussen van het 
schaaltje warme worst snoepen. Ook daar word ik blij 
van. 

Daarom ondersteun ik van harte een aantal evenemen-
ten. Bijvoorbeeld de Gondelvaart in Koedijk.” Richard 
sponsort de jaarlijkse barbecue. “Tradities moet je in ere 
houden. Er werken bij de Gondelvaart veel vrijwilligers 
die sociaal betrokken zijn bij Koedijk. Zo voel ik mij 
ook.” Richard is ook nauw betrokken bij voetbalver-
eniging en bij de jaarlijkse Dijkloop in Koedijk. 

aMbItIe

“Het is misschien gek, maar ik voel me nu op mijn 
sterkst en het meest gemotiveerd. Ik heb een enorme 
drive om te ondernemen, mooie producten te maken. 
Eigenlijk wil ik gewoon de beste van Noord-Holland 
zijn, die ambitie heb ik. 

PenSIoen

Heb je al een opvolger vraag ik. “Mijn kinderen zijn 
nog jong en weten het nog niet. Ik heb twee dochters 
van elf en vijftien en een zoon van achttien jaar. Het 
mag hun eigen vrije keuze zijn, geen moeten. Over 
mijn pensionering denk ik nog lang niet na. Nee hoor, 
daar vind ik mijn werk echt te leuk voor en ik zit nog 
vol plannen voor de toekomst! 

Ondernemer van de maand

Ik heb een enorme drive om te ondernemen, mooie producten te maken
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In Memoriam
In MeMorIaM Maarten boerebach
Vlak voor het ter perse gaan van deze Coedijcker Ban 
bereikte ons het droevige bericht van het overlijden 
van Maarten Boerebach op vrijdag 17 november. 

Maarten was actief in de Koedijker gemeenschap. Zo 
was hij voorzitter en acteur bij Toneelvereniging De 
Roos, bestuurslid bij De Rietschoot en initiator van 
de Kunstroute anno 2015. Kunst was onlosmakelijk 
met Maarten verbonden, hij was zelf een begenadigd 
schilder/tekenaar. 

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van De Riet-
schoot en de Coedijcker Ban wensen Gerda en de kin-
deren sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Piet Verweel,  
voorzitter De Rietschoot

SInt nIcolaaS In koedIJk
De aankomst van Sint Nicolaas in Koedijk is ieder jaar 
weer bijzonder. Zo ook dit jaar. Op de koude maar 
zonnige Kanaaldijk speelt Aurora in afwachting van 
de aankomst van de Goedheiligman sinterklaasliedjes. 
Het is gezellig druk. Als Sint-en-Piet verklede kinderen 
wachten de komst van Sint Nicolaas geduldig af. Vro-
lijke Zwarte Pieten delen snoepjes uit, zo te zien heeft 
iedereen het naar de zin. 

Een rijtuig, getrokken door twee prachtige Friese paar-
den, brengt Sint Nicolaas van de Kanaaldijk naar De 
Rietschoot.
(tekst en foto’s Hans Petit)

23



SaMen Met feeStelIJke daGen
December is de maand vol feestelijke dagen, warmte 
en gezelligheid. De feestmaand bij uitstek om samen 
met familie, vrienden, buren, collega’s, onbekenden te 
vieren. In De Rietschoot én in De Hofstaete staan di-
verse leuke activiteiten en bijeenkomsten op de agen-
da. Mocht u liever niet alleen thuis zijn, kom gezellig 
langs. Of als u juist de drukte thuis wilt ontvluchten, 
kom bij ons op adem. De Rietschoot en De Hofstaete 
is er voor iedereen, zeker met feestelijke dagen.

koedIJkS cult’uurtJe PreSenteert

‘Chanson d’Accordeon’ Zondag 10 december nemen 
Marit Verwer en Cees Oud u mee in de prachtige we-
reld van chansons en Fado’s. Chansonnière Marit Ver-
wer en accordeonist Cees Oud behaalden eerder dit 
jaar de finale van het ‘Concours de la Chanson’ van 
de Alliance Française. Een bijzondere stem en virtuo-
ze nostalgische accordeonklanken nemen het publiek 
mee langs de kust van Nederland tot aan Portugal. 
In hun programma Chanson d’Accordeon brengt het 
duo Franse Chansons en Nederlandstalige verhalende 
liederen met af en toe een uitstapje naar de Fado. De 
optredens beginnen om 15:00 uur en duren tot onge-
veer 17:00 uur. 

De entree is € 2,50. Elke 2e zondag van de maand 
van oktober t/m maart is er een Koedijks Cult’uurtje 
waarbij de muzikanten zeer verschillend zijn. Het kan 
een koor zijn een duo of een band, van jazz, country, 
sing-a-songwriter, Iers, Duitse schlagers, etc.

SInterklaaSvIerInG In de hofStaete

Dit jaar organiseert De Hofstaete op zondag 3 de-
cember van 14:00 – 17:00 uur een gezellige oudhol-
landse middag ter gelegenheid van Sinterklaas. Tij-
dens deze oudhollandse middag komt Sint Nicolaas 
samen met zijn pieten op bezoek bij De Hofstaete. 
Voor iedere deelnemer laat Sint een persoonlijk ca-
deautje achter die de pieten zullen uit gaan delen.

Wilt u deelnemen aan deze oudhollandse Sinter-
klaas-middag? Aanmelden kan in De Hofstaete 
bij één van de medewerkers, of via 072-5624521, of 
wspdehofstaete@gmail.com

kerStMarkt koedIJk

Op zaterdag 16 december van 13.00 tot 22.00 uur 
vindt de Kerstmarkt plaats in en rondom De Riet-
schoot. Een authentieke kerstmarkt vol woonac-
cessoires, kerstdecoraties, antiek glaswerk, heerlijke 
zeepjes, sieraden, heerlijke stroopwafels, poffertjes 
en vele andere kraampjes. De kerstmarkt wordt 
opgefleurd met gezellige muziek en entertainment.
Kom gezellig langs voor een heerlijke kop warme 
chocolademelk, neem een kijkje bij onze levende 
Kerststal. 
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Schuif aan bij de workshop Kerststukjes maken en 
neem direct uw eigen creatie mee naar huis! Wij 
hopen jullie te verwelkomen op onze sfeervolle 
Kerstmarkt!

Gala-kerStvIerInG In de hofStaete

Op woensdag 20 december wordt vanaf 17.00 een 
heerlijk 4-gangen gala-kerstdiner geserveerd in de 
Hofstaete. Komt u aanschuiven in uw mooiste kle-
ding? Dit jaar wordt het kerstdiner georganiseerd, be-
geleid en uitgeserveerd door studenten van Horizon 
College van de opleiding Facilitaire Dienstverlening. 
Het diner wordt bereid in de keuken van Alkcare. 

Reserveer tijdig een plek aan de feestelijke kerstta-
fel. De kosten voor het kerstdiner, inclusief twee 
wijn of fris, bedragen € 25,00. Wilt u deelnemen 
aan dit feestelijk en gezellig kerstdiner? Aanmelden 
kan in De Hofstaete bij één van de medewerkers, 
of via 072-5624521, of wspdehofstaete@gmail.com

SaMen eten In de rIetSchoot

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand kunt u bij De 
Rietschoot ‘Samen Eten’ en voor € 7,50 genieten 
van een overheerlijk driegangenmenu. In december 
een reguliere Samen Eten op dinsdag 12 december 
en een kerstbuffet op donderdag 21 december. 

Menu 12 december: Erwtensoep of Bruine bonen-
soep, Bavarois, Koffie/Thee met wat lekkers.

Kom op donderdag 21 december gezellig eten en 
geniet van ons uitgebreide kerstbuffet (0opening 
buffet om 18.00 uur) Het buffet bestaat uit onder 
andere uit meerdere soorten salades, gemengde 
groenten, feestelijke sla, pommes Duchesse, frites, 

kip, vis, stokbrood, kruidenboter, diverse toetjes als 
dessert. Kosten € 15.

Voor het feestelijke kerstbuffet kunt u zich tot ui-
terlijk 18 december aanmelden. Doe het snel, want 
vol=vol. Aanmelden kan bij de bar bij één van de 
medewerkers, via telefoon 072 – 561 55 95 of via 
e-mail info@rietschoot.nl

kluScafé koedIJk

Wat doet u met een kapot apparaat, houten meu-
beltje, fiets of kleding? “Weggooien, want een nieu-
we is vaak goedkoper dan laten repareren.” Dat is 
zonde en onnodig, niet alleen van het geld, maar 
ook van de (onnodige) belasting van het milieu. 

Het KlusCafé Koedijk zit zaterdag 9 december tus-
sen 14.00 – 16.00 uur voor u klaar om u te helpen 
met repareren. Elke 2e zaterdag van de maand is 
het vrijwillige klusteam tussen 14:00 – 16:00 uur 
in De Rietschoot aanwezig. KlusCafé verleent ook 
hulp voor het gebruik van uw tablet, smartphone 
en social media. De reparaties zijn gratis en eventu-
ele onderdelen dient u zelf aan te schaffen.

enerGIecafé koedIJk

Zaterdag 9 december tussen 15.30 en 17.30 uur zit-
ten deskundigen op het gebied van energie voor u 
klaar in het EnergieCafé.  U  bent elke 2e zaterdag 
van de maand welkom in het EnergieCafé. Het doel 
is om met elkaar van gedachten te wisselen en infor-
matie en kennis te delen over de mogelijkheden van 
duurzame energie in Koedijk. Meer weten? Voor 
informatie kijkt u op: alkmaar-energie.nl
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Scenic’s

Merken modelbouwpakketten

M
B

C
MODELBOUWCOMPANY

Kom langs u bent van harte welkom
Woensdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00
Donderdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Vrijdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 20.00
Zaterdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Merken modelbouwtreinen

De Hertog 10, 1831 EK Koedijk| 072-5825562
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MuzIek oP verzoek

De Hofstaete organiseert een keer per maand op 
zondagmiddag een muzikaal verzoekplatenpro-
gramma met Piet Piraat en de gezusters Braadslee.

Heeft u speciale verzoekjes? U vraagt, wij draaien, 
vanaf klassiek tot dansplaat! U bent welkom op 10 
december vanaf 14.00 uur in De Hofstaete om uw 
favoriete liedje aan te vragen. Kosten € 1,00 incl. 
een lekker hapje. 

bInGo In de hofStaete

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen 
voor slechts € 2,50. Om de week organiseert De 
Hofstaete een gezellige bingo. Donderdag 7 en 21 
december van 14.00 – 16.00 uur. 

SPel- en borrelavond In de hofStaete

Zin in een ouderwetse spelletjesavond? Kom vrij-
dagavond 15 en 29 december vanaf 19:30 uur naar 
de spel- en borrelavond in De Hofstaete.

De moeite waard
herdenkInGSStenen JoodS alkMaar
Op 30 oktober 2017 zijn voor 21 Joodse Alkmaarders 
die in de oorlog werden gedwongen naar Amsterdam 
te vertrekken, herdenkingsstenen gelegd. Alkmaarse 
burgers die uiteindelijk via Amsterdam en Westerbork 
naar de vernietigingskampen getransporteerd werden. 
Dit was de vierde steenlegging in Alkmaar en totaal 
zijn er nu voor 88 personen herdenkingsstenen gelegd. 
Op de site herdenkingsstenen  joodsalkmaar.nl kunt u 
er meer over lezen. 

heartbeat zoekt leden
Ben je op zoek naar een súpergaaf koor?? Kom dan 
eens kijken tijdens een repetitie in de Rietschoot op 
vrijdagavond en misschien ben jij wel een nieuwe 
Heartbeater in de dop! 

Samen met dirigent Olaf van Rijn en een eigen live 
band verzorgt Heartbeat shows en optredens met zang 
en dans. Het repertoire is gevarieerd en bestaat uit ei-
gentijdse popmuziek. Heartbeatontmoet jou graag en 
biedt kansen om het beste uit je muzikale ‘zelf ’ te ha-
len! Meld je aan voor het (vrijblijvend) bijwonen van 
een repetitie via heartbeatkoedijk@gmail.com. Meer 
informatie: heartbeatkoedijk.nl of bel Anja 0725623191

fIJne feeStdaGen
Bestuur, medewerkers 
en vrijwilligers van De 
Rietschoot, Hofstaete 
en de Coedijkcer Ban 
wensen u een feeste-
lijke en sfeervolle de-
cembermaand 

Agenda
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Kunst uit de regio
Kunst die onstaat in een soort van trance

de recyclekunSt van Jan hoeve ofWel oPa dIrky

Door Rob Westhof, fotografie Hans Petit

Wanneer u met uw rug naar de Zandloper staat, de school in de Schoolstraat, ziet u in de tuin aan de 
overkant een aantal fraai geknipte dierfiguren. Dit kunstig snoeien van de taxus is het werk van Jan Hoeve, 
voor zijn kleinkinderen opa Dirky. Omdat er in zijn voortuin nog wat andere opmerkelijke tuinornamen-
ten staan, die je niet in een standaard tuin ziet, was mijn nieuwsgierigheid gewekt.

“Geboren en getogen ben ik in Watergang”, begint 
Jan Hoeve zijn verhaal. “Dat is een klein dorpje in de 
buurt van Broek in Waterland. 

Een heerlijke jeugd heb ik daar gehad. Eieren zoeken, 
vissen en andere dingen die toen nog konden. Met 
mijn klasgenoten hielden we daar  in de zomer al prut-
marathons. De natuur was er gewoon om je heen, niks 
geen natuurgebieden. Het was een boerengemeen-
schap en je kende ook iedereen.” 

brandWeer

“Na een tijdje gewerkt te hebben in een boerensmederij 
ben ik naar de beroepsbrandweer in Amsterdam gegaan. 
Daar heb ik veel meegemaakt. Gelachen en gehuild. 
Collega’s verloren, maar ook onderling veel lol gehad. 
De saamhorigheid was groot. Er werd onderling veel ge-
sproken over problemen. Niet enkel over de problemen 
in je werk maar ook over je privé  problemen. Het was 
een tijd waarin de nazorg bij persoonlijke problemen 
nog niet zo geregeld was als tegenwoordig. 

Bij de brandweer in Amsterdam heb ik veel meegemaakt, gelachen en gehuild 
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Kunst uit de regio
Je was veel meer aangewezen op elkaar. Ik ben als 
brandweerman tijdens inspecties op de mooiste en ge-
heimste plekjes in Amsterdam geweest. Als je van de 
brandweer was gingen alle deuren voor je open. Bij 
de brandweer was ik in de rustige uurtjes al veel aan 
het knutselen. Veel bijzondere nestkastjes heb ik daar 
gemaakt. Bijvoorbeeld nestkastjes in de stijl van Ka-
rel Appel of van Herman Brood. Ik prikte er dan een 
snee brood op en noemde het dan ‘een echte Herman 
Brood’. Zo’n huisje heb ik ooit cadeau gedaan aan de 
bruiden van Anthon Heyboer. Ook gemaakt in zijn 
stijl, zoals hij kippen kon schilderen. Ze vonden het zo 
mooi dat ze het in hun winkeltje hebben opgehangen 
en niet buiten !”

StIlzItter

“In Koedijk heb ik aanvankelijk met mijn vrouw Lida 
aan de Kanaaldijk gewoond. Nu wonen we al weer 
jaren met veel plezier op de hoek van de Sportlaan/
Schoolstraat. 

Bij de brandweer ging je met 55 jaar met pensioen en 
omdat ik beslist geen stilzitter ben, heb ik toen een 
cursus voor het opzetten en prepareren van dieren 
en dierskeletjes gevolgd. Erg interessant om te doen. 
Maar ja, als ik het in de vingers heb dan is de lol er al 
snel voor mij af. 

Ik heb cactussen gekweekt, net zo lang tot ik er ook 
bloemetjes in kreeg. Ik heb een buurman geholpen op 
zijn buxuskwekerij en een beeldhouwcursus gevolgd. 
Allemaal om lekker bezig te zijn. Ik kijk graag naar 
kunst van anderen en dan denk ik soms, oh maar dat 
kan ik ook maken. Maar dan met een beetje van mijn 
eigen idee erin.”

recyclekunSt

“Ik ben nu vier jaar bezig met het maken van, ik noem 
het zelf, recyclekunst. De inspiratie kreeg ik door het 
werk van Jos van Apeldoorn uit Egmond en Bert 
Koerts die in het Oosten van het land woont. 

Koerts maakt ook meubels en grote kunstobjecten. Het 
werk van beiden was onlangs ook te bewonderen op de 
kunsttiendaagse in Bergen. Jos van Apeldoorn was recent 
in het nieuws met zijn beeld van een hurkende plassende 
vrouw en alle heisa daar omheen.”

“Mijn beelden stellen meestal dieren en bloemen voor. 
De lichamen maak ik van hout en alle uitstekels zijn 
gemaakt van dingen die je in de keuken tegenkomt: 
messen, vorken, lepels, kortom alles waarvan ik denk, 
dat is bruikbaar. Deze materialen haal ik uit kringloop-
winkels. Die jongens weten tegenwoordig ook wat het 
moet kosten. Soms niet leuk meer.’

Als ik bij het zien van een leuk object een idee krijg, 
dan krijgt dat na een paar nachtjes slapen denken en 
broeien vorm. Zo heeft een vogel mij geïnspireerd tot 
het maken van een meeuw die zijn jong aan het voe-
den is. Het lijkt erop of de meeuw los in de lucht hangt  
en zo een visje aan zijn jong geeft. Dat is zo leuk om 
uit te denken en om het eindresultaat te zien.”

trance

“In het schuurtje achter ons huis, mijn atelier, werk ik 
alles uit. Met mijn hondje Mo om me heen, muziek 
op van BZN of Piet veerman en dan raak ik in een 
soort van trance. Ik kan dan zelfs geëmotioneerd ra-
ken van wat er onder mijn handen aan het groeien is.  
 
Een goed gevoel dus. Ik krijg voldoening van dit werk, 
dat ik overigens zonder een tekening maak.”

Een meeuw die zijn jong aan het voeden is
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Kunst uit de regio

Dat is zo leuk om het uit te denken en om daarna het eindresultaat te zien. 

30



kunStroute.
“Een expositie van mijn werk heb ik nog nooit gehad. 
Wel hebben wij mee gedaan aan de kunstroute afgelo-
pen september. De schilderijen van Lida waren toen 
ook te bewonderen. Helaas werkte het weer niet mee,  
maar toch zijn er ruim 50 mensen geweest die erg en-
thousiast reageerden op de objecten.

Commercieel ben ik echt niet. Ik verkoop 
wel eens wat, maar ik maak nooit iets op 
bestelling. 

Als ik iets verkoop dan investeer ik het geld weer in 
materialen en gereedschap. Van mijn werk geniet ik 
volop. Ik probeer altijd om mij verder te ontwikkelen 
om nog ‘volwassener’ in mijn kunst te worden. “

vISverenIGInG

Ik heb ook nog tijd om af en toe te vissen. Tegenwoor-
dig ben ik lid van visvereniging ‘De Karper’ in Ber-
gen. Dit is één van de weinige visverenigingen waar 
vrouwen ook lid van zijn. Meestal is het een echte 
mannenwereld. Ik heb een leuke stek in de kop van 
Noord-Holland. Daar vis ik ook met mijn kleinkinde-
ren op kleine baarsjes. 

De hengeltjes voor de kleinkinderen heb ik gemaakt 
van kunststof. Lang schuren totdat ze naar mijn zin 
zijn. Ook het bijbehorende vistuig maak ik zelf.

tevreden

‘Ik ben een tevreden mens, tevreden met het leven 
wat ik nu heb. Mobiliteit is (nog) geen probleem voor 
mij. Op mijn elektrische loopfiets kom ik overal! Na-
tuurlijk zijn er soms ergernisjes. De maand december 
vind ik bijvoorbeeld een vervelende maand met al zijn 
verplichtingen. Breng mij eind november maar in een 
diepe slaap en maak mij dan maar weer wakker in ja-
nuari. In mijn dromen kan ik dan lekker bezig zijn met 
mijn ‘kunst’. Wanneer de dagen gaan lengen geniet ik, 
ook omdat ik dan weer naar mijn volkstuin kan gaan.

adoPteer een kerStbooM bIJ hortuS 
Vind je het ook zo zonde om je kerstboom in ja-
nuari aan de straat te zetten? Daarom is er een 
mooi alternatief: Adopteer een Kerstboom. De 
bomen van Adopteer een Kerstboom komen 
van Skal-gecertificeerde kwekerijen, met Euro-
pees BIO-keurmerk

hoe Werkt het? 
Je kunt een biologische adoptieboom reser-
veren via info@hortusalkmaar.nl voor een 
bedrag tussen € 24,00 en € 49,00 plus 
€ 10,00 statiegeld. In januari breng je 
de boom terug. Als hij in goede staat 
is ontvang je de € 10,00 statiegeld re-
tour. Daarna gaan de bomen weer terug 
naar de kwekerij. Eke boom krijgt een nummer, 
zodat iedereen zijn boom het jaar erop weer kan 
reserveren. Zo zie je je eigen adoptieboompje jaar na 

jaar groeien. Uiteraard krijg je de nodige verzor-
gingstips mee naar huis. Het succes van de 

actie schuilt in een zorgvuldig geprepareerde 
kluit van de bomen en in de registratie van 
de adopties waardoor boom en familie bij 
elkaar kunnen blijven. 

adoPtIebooMPJe

Veel mensen halen al voor de derde, 
vierde en soms zelfs zesde keer dezelfde 

boom op. Veel langer gaat een adop-
tiekerstboom niet mee. Hij groeit 

namelijk wel ieder jaar. Dan is de 
boom op een gegeven moment 
te groot of niet mooi meer. De 

bejaarde kerstbomen worden ge-
plaatst bij een biologische kippenboer, waar ze 

de kippen beschutting geven tegen roofvogels.   
hortusalkmaar.nl/Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar

Kunst uit de regio

Vis niet zelf gevangen, maar wel zelf gemaakt!
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Naar een idee van Franciscus van Assisi

SyMbolIek en de kerStStal 
Door Hans Faddegon

De eerste kerststal, of beter gezegd de tweede, sinds de geboorte van Jezus Christus, is te danken aan Fran-
ciscus van Assisi. Hij is de stichter van de orde van Franciscaner monniken. Hij stelde aan paus Honorius 
de Derde voor om een kerststal te gaan maken. De paus vond dat een goed idee en zo kwam in het Italiaan-
se bos bij Greccio een levendige kerststal tot stand in het jaar 1223. Vanaf die tijd worden in veel kerken en 
huisgezinnen tijdens de kerstperiode kerststalletjes geplaatst. 

In de kribbe in de kerststal ligt natuurlijk altijd het 
kindje Jezus terwijl Maria en Jozef erbij staan. Maar 
in de stal zijn ook een os en een ezel aanwezig. En bij 

de ingang staan de drie Wijzen uit het Oosten. Boven 
de ingang van de stal hangt de ster van Bethlehem of 
een engel en buiten de stal staan herders met schapen. 

Cultuur

Een kind wijst op de oorspronkelijke verbinding met de hemel
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de Wereld

De vraag is natuurlijk wat het allemaal voorstelt. De 
stal stelt de wereld voor waarin wij leven. Het is de 
plaats waar de dieren gevoed worden. Want de aards-
gerichte mens wordt traditioneel als een dier voorge-
steld. En het dier wordt gevoed met voedsel uit een 
voerbak, een kribbe. Het voedsel vormt een beeld van 
het symbolisch opnemen van het leven met de moge-
lijkheid om bewust te worden van de bedoeling van 
het leven. En zo kan de mens de betekenis van het 
kindje Jezus in zich opnemen. Daar ligt Jezus dan in 
de kribbe. In de voerbak voor de mens,  zodat hij de 
mogelijkheid biedt om opgenomen te worden.

kInd

Het is een kind, want een kind wijst op de oorspron-
kelijke verbinding met de hemel. De Bijbelse overle-
vering wijst erop dat de mens als een kind op aarde 
verschijnt en dat hij ook weer als een innerlijk kind 
vertrekt. Het kind van de hemelse Vader en Moeder. 
De naam van dit kind is Jezus. Het is een verbastering 
van de Bijbelse naam Jehoshua. Deze naam betekent 
dat God de Vader de menselijke levensweg vormt en 
begeleidt zodat wij tijdens het leven de betekenis van 
Jezus weer bewust kunnen worden. Jezus als het men-
selijk beeld van God.

Het klooster van Egmond-Binnen, de Sint Adelbert 
Abdij, organiseert ieder jaar, op en rond de kerstda-
gen, een tentoonstelling van kerststalletjes. Van groot 
tot klein, van klassiek tot modern. En de meesten zijn 
te koop. (abdijvanegmond.nl) Het is in de kersttijd een 
bezoek waard en het is ook leuk voor kinderen.

bethleheM

De ster boven de stal laat zien dat het de bedoeling is 
dat de mens zich daar naar toe begeeft. Deze ster is zo 
een richtingaanwijzer van de levensweg. Hij wordt ook 
vaak de ster van Bethlehem genoemd want de stal ligt 
bij de stad Bethlehem. 

De naam Bethlehem betekent het huis, deze wereld, 
waarin wij leven. Boven de stal hangt vaak ook een 
engeltje. Want de naam engel wijst op de begeleiding 
van ons leven door God vanuit de hemel. Zo leidt God 
de levensweg naar de stal, net zoals de ster. De ster met 
het hemelse licht.

drIe WIJzen

Bij de ingang van de stal staan de drie Wijzen uit het 
Oosten en buiten staan de herders met de schapen. De 
schapen vormen het beeld van alle dagelijkse beleve-
nissen. Gebeurtenissen die vaak tot allerlei problemen 
en verwarringen leiden. Maar toch kan alles uitein-
delijk weer tot de eenheid van het leven leiden. Dat 
wordt gesymboliseerd door de herders die de schapen 
hoeden. De herder als beeld van onszelf die probeert 
het dagelijkse leven te overzien en te ordenen. 

Het Bijbelse woord schaap betekent onderdrukking, 
levenslast. Anders gezegd: het leven is beslist niet altijd 
gemakkelijk. Maar de bewustgeworden mens gaat uit-
eindelijk op zoek naar de zin van het leven. Dat wordt 
getoond door de Drie Wijzen. Zij herkennen de ster, 
de richting van de levensweg, het levensdoel. 

de oS en de ezel

In de stal zijn ook de os en de ezel aanwezig. De ezel is 
het beeld van ons aardse bestaan dat leiding zoekt en 
de os het beeld van de leiding die wij zelf aan het leven 
geven. Daarom komen de os en de ezel pas in deze 
stal bij elkaar. Dat wijst op de bewustwording van de 
hemelse leiding van het leven in combinatie met het 
dagelijkse leven op aarde.

MarIa en Jozef

Tenslotte zijn Maria en Jozef ook aanwezig. Zij beel-
den de aandacht uit over de bedoeling van het leven. 

De naam Maria als moeder wijst daarbij op het bewust 
beleven van de levensweg en de naam Josef als vader 
op het bewust zijn van het uiteindelijke levensdoel. En 
dan is het levensresultaat hun kindje Jezus. 

Cultuur

Op zoek naar de zin van het leven
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Een bijzonder werktuig uit vervlogen tijden

boorMachIne
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Nieuw in ons museum is een bijzonder stuk gereedschap. Echt een flink ding hoor, van zo’n 65 centimeter 
hoog. De bijzonderheid ligt hierin dat we wel weten dat het een apparaat is om mee te boren, maar de 
uitvoering geeft aan dat het een ander doel heeft dan wat wij normaal gewend zijn. 

Zeker is dat het apparaat stamt uit een periode dat de 
elektriciteit zijn intrede nog niet had gedaan. De His-
torische Vereniging kreeg dit werktuig van aannemer 
in ruste Hans Nannes. Hans heeft de boor ooit zelf ge-
kocht bij een oude timmerman in Zijdewind die zijn 
boeltje verkocht.

GebruIkSdoel

Eigenlijk weten we niet waarvoor het gebruikt werd. 
We vermoeden wel dat het een speciaal gebruiksdoel 
heeft gehad, maar wat? Mocht u een vermoeden heb-
ben laat het ons weten. Mogelijk heeft het werktuig 
ook andere naam.*

Historische Vereniging

Er kan geboord worden onder een instelbare hoek.  
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GrondPlaat

Wel weten we hoe het gebruikt werd, dat wijst name-
lijk vanzelf. Je moet met twee voeten op de grondplaat 
gaan staan, nadat je eerst hebt bepaald waar je precies 
een gat wil boren. 

Door de punt van de boor op de juiste plaats te bren-
gen en door het gewicht van de persoon die het appa-
raat bedient, de boorder zullen we maar zeggen, blijft 
het precies op de plaats staan waar de boorder het gat 
wil hebben.

InStelbaar.
Bovendien kan dit apparaat, boormachine zo u wilt, 
onder een instelbare hoek boren. Als deze hoek is inge-
steld, moet die instelling door middel van een bout en 
moer vastgezet worden.

Het boren kan nu beginnen. Er zitten twee slingers 
aan, links en rechts. Er moet dus met twee handen aan 
de slingers gedraaid worden. Dan komt de boor in een 
roterende beweging. De boor vreet zich  als het ware 
naar beneden het hout in. Want laat duidelijk zijn,  het 
is een werktuig voor de houtbewerking.

tandheuGel

De diameter van deze boor is 1 3/4 inch, dat is 44,2 
millimeter. Zo’n dikke boor kan als het gat niet door 
en door geboord wordt, maar slechts tot een bepaalde 
diepte, behoorlijk vast komen te zitten. Daar is bij dit 
werktuig in voorzien door aan een zijde een tand-
heugel, in de boorrichting, te plaatsen. Wanneer het 
te boren gat op diepte is, kan een tandwiel dat op de 
aandrijfspil zit voor de tandheugel geschoven worden. 

Daardoor kan al draaiend de boor uit het geboorde 
gat wordt getrokken. 

MuSeuM

Ik kan mij voorstellen dat u dit verhaal moeilijk kunt 
volgen met al die technische termen.  Kom gerust eens 
kijken hoe het werkt. Komt u op bezoek in ons muse-
um op vrijdag tussen 10 en 12.30 uur dan wordt het op 
verzoek gedemonstreerd.

* Reacties naar Jacob de Maijer, 072-5615882 of  
jbdemaijer@live.nl  
*  Wordt voor 13,00 € per jaar lid van de Historische Ver-
eniging ga naar de website historisch-koedijk.nl 

Historische Vereniging

Tandheugel waarmee de boorrichting kan worden veranderd
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vlekJeS GeSPot!
Door Alex Slachter, huisarts te Koedijk

Het is de schrik van elke ouder ’s ochtends wakker worden en bij het aankleden van je kind zie je vlekjes op 
zijn of haar huid. Soms werden deze vlekjes al enkele dagen eerder aangekondigd door jengelen, snotteren, 
koorts, gebroken nachten of andere ongemakken, maar ze kunnen ook uit het niets lijken te komen. Als 
je geluk hebt is er geen koorts en is je kind niet ziek, dan kun je toch nog naar je werk. Bij koorts of ziek 
zijn moet je thuiswerken of een alternatieve opvang regelen. Dit scenario kan ouders van jonge kinderen 
meerdere keren overkomen omdat er namelijk best veel kinderziektes met en zonder vlekjes zijn. De mees-
te eenmalig omdat er immuniteit is opgebouwd, het afweersysteem heeft goed onthouden hoe de indringer 
eruit zag zodat die niet nog een keer kans krijgt, maar sommige kunnen ook vaker terugkomen. 

In dit artikel tref je een korte beschrijving van de meest 
voorkomende ziekten. Een aantal vlekjesziekten hebben 
vanwege het vaak voorkomen en herkenbaar ziektebeloop 
een naam gekregen. 

Deze namen zijn gegeven in een tijd waarin niet bekend 
was wat de ziekte veroorzaakte. Daarom zijn het meestal 
beschrijvingen van uiterlijke kenmerken. 

WaterPokken 
(Afgeleid van het engelse chickenpox, oftewel milde pok-
ken). Waterpokken kenmerkt zich door (jeukende) 
rode plekjes met blaasjes verspreid over het lichaam 
en kan gepaard gaan met koorts. Hoeveel blaasjes er 
ontstaan en hoe ziek een kind is varieert enorm. Als 
zwangere vrouwen waterpokken krijgen in het eerste 
trimester kan het gevaarlijk zijn voor het ongeboren 

Gezondheid

Als je kind ziek is thuiswerken of een alternatieve oppas regelen?
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kind, gelukkig zijn bijna alle vrouwen in de vruchtbare 
fase van hun leven reeds geïnfecteerd geweest met het 
virus en dus immuun. Waterpokken zijn besmettelijk 
vanaf 2 dagen voor ontstaan van de vlekjes totdat de 
blaasjes helemaal zijn ingedroogd. 

vIJfde zIekte (erytheMa InfectIoSuM)
(Genoemd naar de plek die het innam op de lijst van 
vlekjesziekten) De Vijfde ziekte begint met rode wan-
gen en rozerode vlekjes die zich uitbreiden over het 
hele lichaam. De kleine vlekjes vloeien samen en vor-
men grotere vlekken. 

Kinderen zijn hier niet erg ziek van, maar kunnen 
wel wat koorts en jeuk hebben. De vijfde ziekte is ge-
vaarlijk voor vrouwen in de eerste helft van de zwan-
gerschap, het verhoogt het risico op een miskraam of 
doodgeboren kindje. Omdat de ziekte besmettelijk is 
in de week voordat de vlekjes optreden, kun je besmet-
ting meestal niet voorkomen.

zeSde zIekte (exantheMa SubItuM)
(Zesde plek op lijst van vlekjesziekten, exanthema su-
bitum betekent plotselinge uitslag) Deze ziekte begint 
met koorts en soms opgezette klieren in de hals. Als 
de koorts na 3 tot 5 dagen weer is gezakt ontstaan er 
vlekjes in het gezicht en de nek en later ook op de 
romp. De vlekjes jeuken niet en verdwijnen weer na 
1-2 dagen.

roodvonk

(Verbastering van “Roode hond” Rode onzuiverheid, 
net als Rodehond). Roodvonk wordt veroorzaakt door 
een bacterie die ook keelontsteking of wondroos kan 
veroorzaken. Bij roodvonk krijgt een kind keelpijn, 
koorts, pijnlijke klieren in de hals en een verminderde 
eetlust. De tong wordt wit en na 3 dagen rood, dik en 
bobbelig een ‘frambozentong’.

Na 1-2 dagen ontstaat er een rode uitslag met rode puntjes 
op de borst, die niet jeukt en ruw aanvoelt. De uitslag 
verspreidt zich over het lichaam, waarbij het gebied rond 
mond en neus (narcosekapje) vrij blijft. Roodvonk kan 
worden behandeld met antibiotica als een kind er erg ziek 
van is, maar geneest meestal ook spontaan na ongeveer 10 
dagen. Zeldzame complicaties van roodvonk zijn ontste-
king van de hartkleppen, gewrichten of nieren.

rode hond

(Zie Roodvonk, tot de 17e eeuw werd er geen onderscheid 
gemaakt tussen beide ziekten.) Begint als een verkoud-
heid met opgezette klieren achter de oren en in de hals 
en soms lichte koorts. Na een dag komt er uitslag (ro-
zerode vlekjes) die begint in het gezicht en achter de 
oren en die zich in enkele uren over het hele lichaam 
verspreidt. 

Oudere kinderen en volwassenen (vooral meisjes en 
vrouwen) kunnen last krijgen van pijn in de gewrich-
ten. Rode hond is meestal onschuldig, maar soms ont-
staan gewrichtsontstekingen in vingers, polsen en/of 
knieën en in zeer zeldzame gevallen zelfs een hersen-
ontsteking. De ziekte is gevaarlijk in de eerste helft van 
de zwangerschap als de moeder niet is ingeënt en nooit 
rode hond heeft gehad.

Mazelen

(Van het oud engelse “maselen”: veel kleine vlekjes) 
Bij mazelen krijgen kinderen (vaak hoge) koorts, ver-
koudheid, hoesten en rode ogen. Aan de binnenkant 
van de wangen zijn witte vlekjes te zien. Na enkele 
dagen ontstaan rode vlekken die beginnen in het ge-
zicht en die zich over het hele lichaam uitbreiden. De 
vlekken verkleuren van rood naar bruin en de uitslag 
kan jeuken. Meestal genezen kinderen na 7-10 dagen. 

Ernstige complicaties zijn oorontsteking met soms 
blijvende doofheid, longontsteking en hersen(vlies)
ontsteking waarbij ook blijvende hersenschade kan 
ontstaan. De besmettelijkheid is groot, van 2 dagen 
voor de eerste ziekteverschijnselen tot 4 dagen na het 
optreden van de vlekjes.

Gezondheid

Een ‘frambozentong’ bij roodvonk
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Pokken

(Afgeleid van Engels smallpox, kleine blaasjes). Deze 
ziekte kun je gelukkig niet meer oplopen omdat het 
virus wat deze ziekte veroorzaakte (Variola minor) suc-
cesvol is uitgeroeid middels wereldwijde vaccinaties in 
de jaren ‘70. Pokken waren zeer besmettelijk en met 
een overlijdenspercentage van ongeveer 40% (80% 
bij kinderen) zeer dodelijk. Met de uitroeiing van het 
pokkenvirus is voor het eerst in de geschiedenis een 
virusziekte wereldwijd genezen.

vaccInatIeS

Voor Mazelen en Rode hond worden kinderen in Ne-
derland gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogram-
ma (BMR vaccinatie). 

De laatste jaren is er steeds meer discussie over het 
vaccineren. Het meest gehoorde argument is de risico 
op bijwerkingen van het vaccin. Natuurlijk is het ver-
schrikkelijk als medisch handelen nadelige bijeffecten 

heeft en zeker als het gaat om jonge kinderen, maar 
men moet niet vergeten dat het aantal bijwerkingen en 
complicaties van vaccinaties geenszins in verhouding 
staan tot het mogelijke leed van de ziekten waarvoor 
wordt gevaccineerd. De eerder genoemde pokken zijn 
daarin het duidelijkste voorbeeld maar ook bijvoor-
beeld mazelen kunnen bij met name jonge kinderen 
ernstig gevolgen hebben. Door de vaccinaties zien we 
die ernstige gevolgen niet meer en daardoor komt de 
twijfel over het nut van vaccineren bij sommige ou-
ders.

zelfzorG

(Kijk op thuiszorg.nl voor meer informatie.) Zorg dat een 
kind voldoende blijft drinken. Eten is minder belangrijk. 
Als een kind koorts heeft, moet het zijn warmte 
kwijt kunnen. Kleed het dan ook niet te warm aan 
en leg het in bed niet onder een dikke deken. Een 
ziek kind hoeft niet in bed te blijven en mag ge-
woon naar buiten als het zich goed genoeg voelt. 
Zorg wel voor voldoende rust. Paracetamol tegen 
de koorts is niet nodig. Voelt een kind zich erg ziek 
of heeft het pijn dan kan paracetamol wel helpen. 
Bij jeuk kun je menthol (gel of poeder) bij de drogist 
of apotheek halen of het kind in een lauw havermout-
badje zetten (doe wat havermout in een washandje en 
hang dat in het badje: als je erin knijpt, komt het zet-
meel in het water). 

Wanneer naar de dokter?
Als een kind erg ziek is of suf wordt of als je het als 
ouder niet vertrouwt. Als er donkerrode of blauw-
rode vlekjes ontstaan die niet wegdrukbaar zijn. 
Dit kan je bijvoorbeeld testen door met een door-
zichtig glas op de huid te drukken. Blijven er rode 
of paarsige puntjes zichtbaar door het glas heen, 
dan kan er sprake zijn van een (meningokokken-)
sepsis, een bloedvergiftiging. Kinderen zijn hierbij 
overigens meestal erg ziek en hebben hoge koorts. 
Het aantal graden koorts is niet zozeer een criterium, 
kindjes kunnen makkelijk hoge koorts krijgen zonder 
er erg ziek bij te zijn, de mate van ziekzijn is dus veel 
belangrijker om in te schatten of je naar de dokter 
moet of niet.

Bronnen Nederlands Huisartsen Genootschap Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu.

Discussie over vaccineren: Risico op bijwerkingen?

Gezondheid
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Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

het ooStWIJk
Deze foto roept herinneringen op aan een arme tijd in ons land, de dertiger jaren. Het zal niemand ontgaan zijn 
dat deze opname is genomen van het oude Oostwijk, nu burgemeester Kooimanstraat. Het is dan ongeveer 1928 
en we zien hier de tweede en derde fase van de uitbreiding Oostwijk. De huisnummering was gekoppeld aan de 
Kanaaldijk en liep van 187 tot 220. Totaal 34 woningen.

Deze woningen zijn gezet door de in 1919 opgerichte woningbouw vereniging ‘Goed Wonen’, voor de jonge 
gezinnen van Koedijk, waarvan de man een eigen bouwerij had, dus zelfstandig tuinder was. Voor dit doel was 
er door de vereniging bij de woningen een schuur gebouwd om gereedschap of producten in op te slaan. Deze 
staan links midden op deze opname. We zien twee gebouwtjes achter de huizen staan, waarvan de linker in 
tweeën was. Achter de woningen rechts op de foto waren grotere schuren geplaatst, zoals nu nog zichtbaar is. De 
eerste steen van deze uitbreiding werd gelegd op 2 september 1920 en is nog te zien in de gevel van Burgmeester 
Kooimanstraat 6.

Bekende families die hier woonden waren o.a.: Hart, Raat, Korver, Masteling, Nieuwenburg, Barsingerhorn, 
Koedijker, de Vet, van Duin, Hartland, Riekwel, Tiesjema, Otto, de Maijer, Koning en Zijdewind. Alleen de 
namen Tiesjema en De Vet komen er nu nog voor. Op nummer 187, op de foto rechts achter tegen de achter-
sloot aan, woonde zuster Gerissen, de wijkzuster van Koedijk. Hier tegenover was een kruidenierswinkel van de 
familie Korver, later Nic Klomp en als laatste Klaas Houtman. Het was een woonhuis met daarnaast een winkel, 
nu is het een geheel, het woonhuis van Ger en Anneke Klomp. Naast zuster Gerissen woonde de familie Piet 
Hart op 188. Deze woningen zijn later gezet en waren geen huurhuizen van ‘Goed Wonen’. Hier stond eerst een 
muziektent. Piet Hart was “Pikkenier”, d.w.z. hij voer de producten van de tuinders naar de veiling en regelde 
de verkoop en betaling van de producten.

Aanvullingen c.q. verbeteringen zijn van harte welkom.

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

Pedicure en Schoonheidssalon

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Daalmeereiland 2, Alkmaar (Hofstaete)

Medisch pedicure

Ma 14.00 - 22.00
Di 09.00 - 17.00
Wo 10.00 - 18.00
Do 11.00 - 19.00
Vrij 09.00 - 17.00
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December feestmaand

De kinderen zingen liedjes uit volle borst en bij Rollebol kindercentra zit de sinterklaas-
sfeer er goed in. Sinterklaas brengt natuurlijk weer een bezoek aan onze vestigingen!
En dan wordt het weer Kerst en vieren we Oud en Nieuw met de kinderen. 
Altijd weer een bijzondere periode, we tuigen de kerstboom op en de kerstliedjes 
worden van stal gehaald.

Vlak voor het eind van het jaar kijken we graag even terug naar datgene wat
Rollebol kindercentra het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Het was het jaar
waarin we ons ontzettend gewaardeerd hebben gevoeld door ouders en de
kinderen die dagelijks bij ons komen. Het heeft ons heel veel extra energie 
gegeven maar ons er ook weer extra van bewust gemaakt dat we een naam
hoog te houden hebben. Ook in 2018 blijven we hard werken aan de kwaliteit
die we dagelijks bieden.

Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in 
mijn schoentje, gooi wat in mijn 
laarsje, dank u Sinterklaasje!

www.rollebol.nlCentrale administratie: Kennemerstraatweg 13 - 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

We wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een liefdevol 2018!

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  08-11-17  13:11  Pagina 1
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Groen SchoolPleIn zandloPer
Hoera, we hebben de wedstijd voor het groene schoolplein gewonnen!! In de vorige Coedijker Ban heeft u 
kunnen lezen dat de Zandloper meedeed aan de wedstrijd voor een ‘Groen schoolplein’. Onlangs kregen we 
het nieuws dat we één van de winnaars zijn in de categorie ‘Groen schoolplein’. Dit betekent dat ons groene 
idee van het schoolplein uitgevoerd wordt. Op 16 november heeft de feestelijke prijsuitreiking door wet-
houder Anjo van de Ven plaatsgevonden. In overleg met de gemeente zal een start worden gemaakt met het 
groener maken van het schoolplein. Foto’s van de werkzaamheden zult u zeker in een van de volgende edities 
van de Coedijcker Ban zien.

Jeugdpagina

i e v o s f b x h a n g a r h f i a n a

c n o b w c t l k o s g n s s h g j k n

v u a q e d k d i s c t b q t r d z l d

b o p b v w k y a n h a l l o w e e n r

n s d l r x l g g r o y g j p s v b m e

k w n m u e y z l h o h j o c f k g e a

k m z g y r k e g d l i j l o r e f x s

j h f e r h h c r z g p c o n i r b n s

l e p a n u o f y n l f l p t y s f i o

o d l b m p d c y d z h c i a a t k i y

l a a r d a p p e l e n l k c g a n u b

i l s e w s s o j k n o p d t a n u s g

o i t y d s t r i h k h c a e h k q a d

r t i h k e k r g f u c z m n e z i u m

n o c k c n w u e l h c g h d s r b y x

j p s t o f z u i g e r a n d f h o z w

g o h o o p f n k d q e b v z r q o j v

d s s c h o o l p l e i n e n a s m i u

a b k d e f g h i j c l m n o p q r s t

k e e w n e k o e b r e d n i k l u t w

Zoek in de tabel hieronder naar: coedyckerban, school, passen, stopcontacten, vos , muizen, schoolpleinen, 
sok, plastic, kinderboekenweek, boom, stofzuiger, halloween. kerst, aardappelen
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Vrij 1-12-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 1-12-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di 5-12-2017 Meidenmall: Sinterklaas 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 7-12-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 8-12-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 8-12-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di 12-12-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 14-12-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 15-12-2017 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 15-12-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  19-12-2017 Meidenmall: Thema 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 21-12-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 22-12-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 22-12-2017 Party Mall 13 t/m 18 20:00/23:00

Di  26-12-2017 t/m 10-1-2018 Dicht vanwege kerstvakantie n.v.t. n.v.t.
Do  11-1-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

de QuIz
Vraag 1: Wat is het grootste dier op aarde
1. De olifant
2. De blauwe vinvis
3. De walvis

Vraag 2: Bij welke gemeente hoort Koedijk?
1. Alkmaar
2. Broek op Langedijk
3. Allebei

Vraag 3: Hoe heet de school in Koedijk?
1. De Erasmus 
2. Liereland
3. Zandloper

kerStvakantIe the Mall
Van 25 december tot en met 10 januari is The Mall 
Koedijk dicht vanwege de kerstvakantie. Op 11 janua-
ri ben je weer van harte welkom vanaf 15.00!  
Fijne kerstdagen gewenst en een gelukkig nieuw jaar!

De jeugdpagina is samengesteld door leerlingen van 
basisschool De Zandloper, Koedijk

Jeugdpagina
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prettige
kerstdagen en een gelukkignieuwjaar!

wenst u

Uit in Koedijk
eenakterverenIGInG coMPact 
Eenaktervereniging Compact presenteert op zondag 
17 december drie eenakters in feestelijke kerstsfeer. 
De voorstelling begint om 14.30 uur. U bent van har-
te welkom in ons eigen thuistheater De Rietschoot, 
Saskerstraat 22, Koedijk. Voor slechts € 5,00 kunt u 
genieten van de volgende eenakters.

uIt eten

Gerrit is jarig en zijn wens is om één keer in zijn leven 
te eten in een sjiek restaurant, alleen zijn familie is niet 
bepaald het slag mensen dat gewend is te eten in een 
sjiek restaurant en de stemming slaat om als de buur-
vrouw van het feestvarken een onthulling doet.

kerStzaken

Het is vlak voor de kerstdagen. Harrie Flink is eigenaar 
van een autozaak en denkt alleen maar aan werken, de 
manier waarop hij dat doet is twijfelachtig en op het 
moment dat de oudere Annie een auto wil kopen en  
gaat vertrouwen op de eerlijkheid van Harrie, lijkt het 
helemaal mis te gaan……

(G)een PoolSe bruId

Albert is al enkele jaren weduwnaar. Tijd voor een nieu-
we levensgezel vindt hij zelf. Tijdens zijn verjaardag be-
spreekt hij dat met zijn kinderen, met beter luisteren en 
wat minder vooringenomenheid was dit stuk flink wat 
korter geworden maar ook minder vermakelijk.

De moeite waard

Eenaktervereniging Compact (foto aangeleverd)
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coedIJckertJeS
PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering, 
Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 103 380 21 (ma – vrij)
Voor een heerlijke vakantie: Te huur 6 persoons 
appartement in Lloret de Mar Spanje. Drie slaap-
kamers, 2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter van 
het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi. 
Voor meer informatie telnr. 06-10967095.
GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 

colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot. 

Redactie Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit,  
Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, 
Anneke Wessemius (info@coedijckerban.nl). 

Eindredactie Rien Berends, Hans Petit en Ciska 
Riekwel (redactie@coedijckerban.nl) 

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 

Druk: Stichting Meo. 

Verspreiding: Vrijwilligers De Rietschoot.  

De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet te 
plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort. 

De verspreiding van het januarinummer van de 
Coedijcker Ban start 27 december. De data waarop 
kopij in 2018 moet zijn ingeleverd vindt u op de 
website coedijckerban.nl.

oPloSSInGen PuzzelS
• Rebus: Dit is de rebus van Koedijk
• Quiz: Antwoorden vraag 1 De blauwe vinvis, 

vraag 2: Allebei, vraag 3: De Zandloper.

Multicultureel festival afgelast
Het in de Coedijcker Ban van november aangekon-
digde multicultureel festival op 10-12 is afgelast. Het 
bleek niet mogelijk om de organisatie op tijd rond te 
krijgen. In het voorjaar zal het festival alsnog worden 
georganiseerd.

Het doek is gevallen, applaus verstomd.
Een leeg toneel, een hoofdrol afgerond.

Maarten
We zullen je missen.
Toneelvereniging ‘De Roos’

Steun de Coedijcker 
Ban en maak een 
(vrijwillige) bijdrage 
over op rekeningnr.
NL 77 INGB 0000 
091754 
ten name van De 
Rietschoot o.v.v: 
bijdrage CB 2018
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BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Hulp bij
een schade?

Dat geven wij!


