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Heeft u er ook zo’n hekel aan? Je hebt de helpdesk van 
een willekeurig bedrijf om raad gevraagd en meteen 
nadat je de telefoonverbinding hebt verbroken ver-
schijnt er een berichtje in je e-mailinbox. Het betref-
fende bedrijf wil weten hoe je het contact hebt ervaren, 
wat voor cijfer je geeft en of de helpdeskmedewerker 
deskundig was en of hij/zij vriendelijk was.

Ik ben selectief geworden in het beantwoorden van dit 
soort enquêtes. Zelfs als het bedrijf me probeert te ver-
leiden met de kans op een cadeaubon laat ik me niet 
snel overhalen. In dit nummer wordt om uw mening 
gevraagd. Wat vindt u van de rubrieken, wat mist u, wat 
kan beter. Ik hoop dat ik u kan ‘verleiden’ mee te doen 
en dan nog wel zonder een cadeautje in het vooruitzicht. 

Het is een tijd geleden dat we om uw mening vroegen. 
Dat was in november 2014. In februari 2015 konden we 
u de uitslag melden: de Coedijcker Ban (CB)kreeg een 
een 8,6. 

Aan de enquête in 2014 deden 52 lezers mee. Met een 
oplage van 2200 nummers zou het aantal deelnemers 
in 2018 wel wat hoger mogen zijn. Het invullen van 
de vragenlijst duurt minder dan vijf minuten. Ik hoop 
dat u meedoet. Misschien als cadeautje van u aan alle 
vrijwilligers die dit 50ste nummer van de CB (nieuwe 
stijl) weer met zorg voor u hebben gemaakt en bij u in 
de brievenbus hebben gedaan?

Hans Petit 
06-83114470
info@coedijckerban.nl
coedijkcerban.nl

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
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
Dierenambulance 10.00 - 22.30 072-5150085
Dierenambulance 22.30 - 10.00 06-22495296

De Laatste Eer 06-31069011
-

De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Jos Sinnige 14072
Wijkagent 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 21 april 2018

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Vrijwilligers Gondelvaart vormen een hecht team

olaf Bonny
VoorzItter GondelVaartVerenIGInG

Tekst en foto’s Hans Petit

De Koedijker Gondelvaart is een begrip in Koedijk/Alkmaar en ver daarbuiten. Sinds enige tijd staat de 
Gondelvaart Koedijk op de lijst ‘Immaterieel Erfgoed Nederland’. Op die lijst staan onder andere tradities, 
rituelen en voorstellingen die van generatie op generatie en van persoon tot persoon worden doorgegeven. 
Cultureel erfgoed waar je zuinig op moet zijn. Voorzitter Olaf Bonny vertelt met zichtbaar enthousiasme 
over de Gondelvaartvereniging die in 2018 al voor de 55ste keer toeschouwers uit Koedijk en wijde omge-
ving zal laten genieten van fraaie, voorbijvarende tafereeltjes.

Olaf is met echtgenote Caroline en hun twee zoontjes 
(7 en 11 jaar) verhuisd van Daalmeer naar de Kanaaldijk. 
Er wordt hard gewerkt aan de renovatie van de woning. 
Ik word ontvangen in een sfeervol ingerichte woonkeu-
ken. Als je weet dat Olaf een eigen bedrijf runt, regelma-
tig optreedt als DJ én daarnaast ook nog voorzitter van 
de Gondelvaartvereniging is, snap je niet waar hij de tijd 
vandaan haalt om ook nog zelf te klussen

den helder-KoedIjK

Olaf is geboren in Den Helder, verhuisd naar Almere 
en via de liefde uiteindelijk terecht gekomen in Alk-
maar (Daalmeer). “We woonden net over de grens 
Koedijk/Daalmeer, in de Henegouwenstraat. Mijn  
band met het dorpse Koedijk was van meet af aan 
hecht. Caroline was al jaren een trouw en enthousiast 
bezoekster van de Gondelvaart, het was niet zo moei-

lijk om dat enthousiasme over te nemen. Ook voordat 
ik voorzitter werd van de Gondelvaart heb ik genoten 
van alle festiviteiten die in en om de week van de Gon-
delvaart werden georganiseerd.” 

all hands serVIces

Olaf Bonny is directeur/eigenaar van uitzendbureau 
All Hands Services in Alkmaar. Het bedrijf is een 
uitzendbureau voor specialisten op het gebied van 
techniek en veiligheid. Naast dit uitzendbureau is er 
ook een webshop met veiligheidsproducten zoals lin-
ten, veiligheidsschoenen en helmen. Olaf: “All Hand 
Services detacheert deskundigen op het gebied van 
veiligheid en techniek bij verschillende bedrijven. In 
Nederland is Tata Steel een van de belangrijke op-
drachtgevers. Ons bedrijf timmert ook internationaal 
aan de weg. Er zijn opdrachten uit Wales, Duitsland 
en binnenkort verwacht ik ook een opdracht uit Mexi-
co. Op dit moment werken er zo’n 25 gedetacheerde 
specialisten voor All Hand Services. Naast uitvoerend 
werk kunnen bedrijven ook bij ons terecht voor wer-
ving en scholing van medewerkers. Ook een belang-
rijk onderdeel is het doen van veiligheidsinspecties bij 
bedrijven. Kortom het is een veelzijdig bedrijf, er is 
genoeg te doen. Bij het opzetten en verder uitwerken 
van het bedrijf is Caroline mijn steun en toeverlaat, 
z0nder haar zou het me niet gelukt zijn.”

dIsKjocKey

Naast zijn drukke baan treedt Olaf op als diskjockey. 
Olaf: “Het is wel leuk om te vertellen hoe het allemaal 
begonnen is: Ik werkte bij een autoverhuurbedrijf in 
Utrecht. Een van de klanten, een drive-in show, huurde 
regelmatig een grote bus. Het leek me ontzettend leuk 
om bij die drive-in show te horen. Ik heb op een gegeven 
moment de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd 
of ik mee mocht. Dat mocht, ze zochten nog hulp. Zo 
ben ik erin gerold. Eerst mee als roadie, later als dj. De 
drive-in show stond goed bekend we hebben in voorpro-
gramma’s gestaan bij bijvoorbeeld Lois Lane en Gerard 
Joling en we hebben veel bedrijfsfeesten gedaan.

Ik heb het vak in die tijd geleerd van Ben Liebrand. 
Ben was de man die in 1983 de zogenaamde ‘grand-
mix’ bedacht, zo’n mix had soms wel de lengte van  
1 uur. Ben is een autoriteit op het gebied van muziek-
mixen. Naast mijn werk draaide ik, in de begintijd, 

iedere week van donderdag tot en met zondag. Het geeft 
je een kick als je merkt dat je publiek geniet. Alleen al 
daarvoor is het de moeite waard. 

Op dit moment treed ik niet zo vaak meer op. Het is 
niet te combineren met ons gezin en een drukke baan. 
Ik maak daarom geen reclame voor mijn dj-schap, maar 
door van mond tot mondreclame krijg ik nog best veel 
aanvragen. Ik ben selectief in het aannemen van optre-
dens. Ik draai relatief veel in Koedijk en omgeving. Op 14 
april aanstaande (redactie: zie ook pagina 15) ben ik de dj 
bij het feest na de jubileumvoorstelling van de 150-jarige 
toneelvereniging De Roos, daar verheug ik me op.”

VoorzItter

Hoe word je voorzitter bij de Gondelvaart? Olaf: “Zo-
als gezegd was Caroline al een trouwe bezoekster van 
de Gondelvaart. Ik vond het vanaf het begin een ge-
weldig evenement. Ik las in 2015 in de Coedijcker Ban 
een oproep voor bestuursleden voor de Gondelvaart. 
Na een mailtje aan de toenmalige voorzitter Walter 
Schouten werd ik uitgenodigd bij de botenbouwcom-
missie. Dat voelde meteen heel goed. Deskundige har-
telijke mensen. 

Om te leren wat de organisatie van het evenement pre-
cies inhield heb ik in 2015, vanaf het opbouwen van de 
grote tent tot en met het afbreken van de tent, meege-
lopen met alle commissies van de vereniging. Ik moet je 
zeggen, dat doe ik nooit meer, je bent helemaal kapot. 
Die week heeft me geleerd hoe belangrijk het is om 
over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken.” 

De markante Koedijker

De voorzittershamer is gemaakt door Jack Appelman († 2009)
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BotenBouwcommIssIe

“Ik heb veel gesprekken gehad met de botenbouwcom-
missie. Daar zit zoveel kennis. Sommige commissiele-
den zitten er al dertig, veertig jaar bij. Het is echt fantas-
tisch om met die groep te werken. De vaste kern bestaat 
uit zo’n vier à vijf mensen met daar omheen, naast nieu-
we vrijwilligers, onze oudgedienden die nog steeds actief 
betrokken zijn bij de Gondelvaart. Er wordt een keer 
per maand vergaderd. Na de vergadering is het gezellig. 
Er komt een biertje op tafel en daarna kun je genieten 
van de prachtige verhalen uit het verleden, dat is echt 
gaaf om mee te maken. Het is een heel plezierige groep, 
heel gemoedelijk, een groep waar je je onmiddellijk bij 
thuis voelt. 

De botenbouwcommissie is verantwoordelijk voor de 
bouwgroepen die zich aanmelden. Waar moeten boten-
bouwers op letten, hoe moet je bouwen, aan welke eisen 
moet voldaan worden. De nieuwe bouwers en ook de 
meer ervaren bouwers kunnen op de steun en deskun-
digheid van de botenbouwcommissie rekenen. Zo is er 
dit jaar ook weer een nieuwe jeugdgroep, het is goed dat 
die een beroep kan doen op de ervaring van de commis-
sieleden.”

VeIlIGheId

“Op de zaterdag van de Gondelvaart controleert de 
botenbouwcommissie de gondels op veiligheid. Tij-
dens de gondelvaart houdt de commissie via walkietal-
kies contact met de kapiteins zodat er bij veranderende 
weersomstandigheden snel kan worden ingegrepen. 

Zo moest de gondelvaart van 2016 in verband met een 
ongunstige harde wind van Noord naar Zuid varen, 
in plaats van Zuid naar Noord. We moesten toen snel 
schakelen, we hebben de media gevraagd het bericht 
om te roepen, de social media zijn ingezet om het pu-
bliek zoveel mogelijk te informeren.”

team

“Als vrijwilliger bij de Gondelvaart ben je onderdeel van 
een hecht team. Je kunt altijd op elkaar terugvallen. Dat 
gaat als vanzelfsprekend, in welke commissie je ook werk-
zaam bent. Er wordt niet in rangen of standen gedacht, 
we zijn allemaal gelijk en hebben maar één doel: een ge-
weldige Gondelvaart organiseren. Na afloop van alle ver-
gaderingen hebben we tijd en ruimte voor elkaar.” 

op zoeK naar VrIjwIllIGers

In de vorige Coedijcker Ban stond een oproep voor 
vrijwilligers, heb je die nog steeds nodig? “Ja, we star-
ten met een nieuwe commissie die zich bezig gaat hou-
den met de aankleding van de dijk en daar zijn mensen 
voor nodig. Maar ook de andere commissies zoals de  
evenementencommissie en de pr-commissie kunnen 
versterking gebruiken.” 

suBsIdIe

Krijgt de Gondelvaartvereniging steun van de gemeen-
te Alkmaar? “Nee, we kregen dit jaar wel een subsidie 
van het ZOL omdat het de 55e gondelvaart is. De ge-
meente heeft wel veel eisen, maar denkt niet echt mee. 
Ik heb de indruk dat we niet echt gehoord worden. De 
gemeente Alkmaar zou de dorpse normen en waarden 
meer moeten waarderen. We krijgen te weinig mede-
werking.”

feest Voor Iedereen

“Het evenement moet een feest zijn voor iedereen. 
Om dat te bereiken moet je buiten de gangbare kaders 
denken. Hoe kunnen we mensen bereiken en meer 
specifiek, hoe kunnen we onze jeugd bereiken. Dat is 
waar we het voor doen.”

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? De markante Koedijker

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Je kunt altijd op elkaar terugvallen
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Van harte GefelIcIteerd Koen
Koedijker Koen Verweij slaagde er in om op de laatste 
schaatsdag van de Olympische spelen een individue-
le bronzen medaille te winnen. Dat is een bijzondere 
prestatie. Zeker als je weet dat hij niet optimaal fit was 
omdat hij na het Olympisch Kwalificatietoernooi last 
kreeg van gordelroos. Koedijk is trots op ‘zijn’ succes-
volle Olympische sporter.

Ledenavond KVG
Het Koedijker Vrouwen Gilde organiseert op dinsdag 
10 april 2018 een ledenavond in de Rietschoot, aan-
vang 20.00 uur. Het MBSOV-toneel uit Den Helder 
treedt deze avond op met de vrolijke plattelandsklucht 
‘Gebonden groentesoep met balletjes’ (geschreven 
door Theo Akkermans). Introducees betalen € 4,00. 
Inlichtingen: Henriëtte Slager, tel: 072-5619426. . Het 
KVG wordt ondersteund door het ZOL.

nIeuws huIsartsenpraKtIjK KoedIjK 
Meivakantie:Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 
te Koedijk is wegens vakantie gesloten van: vrijdag 27 
april t/m  vrijdag 11 mei 2018 De waarneming wordt in 
die week gedaan door: Praktijk ‘t Rak, Schoenmaker-
straat 126, telefoon 072-5612598

sunday afternoon jazz
Iedere eerste zondag van de maand kunt u in De Riet-
schoot genieten van heerlijke muziek gespeeld door The 
Woodwind Jazz Collection. De Coedijcker Ban ging op 
4 maart voor u kijken. Het is de moeite waard om in 
een ontspannen ambiance te genieten van heerlijk relax-
te muziek. De entree is gratis.

Vrouwen Van nu - KoedIjK
Lieve dames van Koedijk, op dinsdagavond 17 april 
laten wij ons weer verrassen door het Eendagsbestuur. 
Er zijn weer 5 dames, die als apart bestuur, deze avond 
voor ons zullen verzorgen. Vaak komen daar verrassen-
de dingen uit voort. Over het algemeen is deze avond 
besloten, maar mocht u een dringende reden hebben, 
om als vrouwelijke introducé mee te komen, dan moet 
u even een berichtje aan onderstaand e-mailadres stu-
ren: trijnie_bakker@online.nl/072-5315934.

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

De moeite waard

(Foto van televisiescherm)

Foto aangeleverd

The Woodwind Jazz Collection in De Rietschoot (foto H.Petit)
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Regiegroep in nieuwe samenstelling

reGIeGroep daalmeer/KoedIjK 
Foto en tekst Hans Petit

Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals bijvoorbeeld speeltoestellen opknappen, een picknicktafel in 
de buurt om gezellig aan te eten, fleurige plantjes in elke straat, een project voor jongeren zonder werk 
starten, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk? Laat 
het ons weten, want een goed idee verdient uitvoering.

Na het vertrek van de vorige regiegroep onder leiding van 
Gerrit Zuur is naarstig gezocht naar plaatsvervangers. Dat 
is gelukt. De nieuwe regiegroep buigt zich vanaf februari 
over subsidieverzoeken van bewoners uit de wijk Daal-
meer/Koedijk. De regiegroep wordt gevormd door: voor-
zitter Jan Kobes en Wim Smit beiden uit Koedijk en Anja 
Alfing, Nicole Pronk en Lucas Hofman uit Daalmeer. 

waar Is de suBsIdIe Voor Bedoeld

“De subsidie wordt toegekend aan wijkbewoners die   
activiteiten organiseren gericht op het versterken/ver-

beteren van het leefklimaat in de wijk. Dat is bij het be-
oordelen van een aanvraag het eerste criterium waar we 
naar kijken.” Aan wat voor activiteiten moet ik denken? 
“Dat is behoorlijk divers: een buurtbarbecue, rommel-
markten, een Sinterklaasfeest ... te veel om op te noe-
men.” De regiegroep benadrukt: “Uitgangspunt is dat 
de activiteit in ieder geval moet bijdragen aan de cohesie 
in de wijk/buurt. Is dat niet het geval dan wordt er geen 
subsidie verleend. Ook belangrijk te weten is dat voor 
de aanschaf van eten en drinken en voor het inhuren 
van betaalde krachten geen subsidie wordt verstrekt.”

IndIenen aanVraaG

Hoe kun je een aanvraag indienen? “Dat kan via de 
website van de gemeente Alkmaar. Daar vind je een 
digitaal formulier en een formulier dat je met de hand 
kunt invullen.” Elke aanvraag komt dus bij de ge-
meente binnen? “Ja dat klopt. De gemeente, het subsi-
diebureau, bekijkt alle aanvragen eerst. De aanvragen 
die voldoen aan de voorwaarden worden doorgestuurd 
naar de regiegroep. Het doel moet bij de aanvraag 
duidelijk omschreven zijn én er moet een begroting 
worden ingediend: Waar ga je de gevraagde subsidie 
aan uitgeven?”

Hoelang van tevoren moet je een aanvraag 
indienen? “Tenminste acht weken voordat 
de activiteit plaats heeft. Die tijd is echt 
nodig.

De regiegroep beoordeelt de aanvraag en stuurt de aan-
vraag met een bindend advies terug naar de gemeente. 
De gemeente zorgt er vervolgens voor dat de aanvrager 
via een beschikking te horen krijgt of de aanvraag is 
goedgekeurd of afgewezen. In de beschikking staat ook 
welke voorwaarden er aan de subsidie zijn verbonden. 
De gemeente zorgt daarna ook voor de betaling van 
de subsidie.”

tIjd

Hoelang van tevoren moet je een aanvraag indienen? 
“Tenminste acht weken voordat de activiteit plaats 
heeft. Die tijd is echt nodig. Je moet bedenken dat de 
aanvraag eerst door de gemeente verwerkt moet wor-
den voordat de regiegroep ernaar kan kijken. De regie-
groep komt eens per maand bij elkaar om aanvragen 
te bespreken, daarna gaan -zoals gezegd- de adviezen 
van de regiegroep weer terug naar de gemeente voor de 
verdere afhandeling.” 

Op de website van de gemeente staat dat het 13 weken 
kan duren voordat je een beslissing ontvangt, dat rijmt 
niet met de eerdergenoemde periode van 8 weken! Hoe 
zit dat? “De periode van 13 weken is de wettelijke termijn 
waarbinnen de gemeente een beslissing moet hebben 
genomen. In de regel worden de beslissingen op tijd ge-
communiceerd met de aanvrager. Mocht, bij een positief 
advies, de beslissing onverhoopt wat langer op zich laten 
wachten dan is daar vast een mouw aan te passen.”

werKwIjze

De gemeente geeft de aanvraag door aan de regiegroep. 
De regiegroep beoordeelt de aanvraag op basis van de 
omschrijving en de begroting. Mochten er vragen zijn, 
dan kan het zijn dat de aanvrager wordt uitgenodigd 
om de aanvraag mondeling te komen toelichten. Be-
langrijk te weten is dat de regiegroep aan alle subsi-
dieontvangers vraagt om na afloop van de activiteit de 
ontvangen subsidie te verantwoorden door het over-
leggen van bonnetjes/rekeningen.

daalmeer-KoedIjK

Er is een bedrag van rond de € 22.000,- beschikbaar 
voor de wijk Daalmeer-Koedijk. Is er sprake van een 
verdeelsleutel tussen Daalmeer en Koedijk? “Nee die 
is er in principe niet, we beoordelen de aanvragen op 
basis van hun relevantie voor de wijk, de buurt of de 
straat. Daalmeer-Koedijk is één wijk, dat is het uit-
gangspunt bij het beoordelen van de aanvragen.”

duurzaamheId

De regiegroep heeft zich voorgenomen om bij het beoor-
delen van de aanvragen ook te kijken naar duurzaamheid. 
“Als iemand bijvoorbeeld een partytent wil huren voor 
een bepaalde activiteit kan het slimmer zijn om een party-
tent aan te schaffen zodat er in de jaren daarna steeds weer 
gebruik gemaakt kan worden van die tent.”

Uitgangspunt is dat de activiteit in ieder 
geval moet bijdragen aan de cohesie in de 
wijk/buurt. Is dat niet het geval dan wordt 
er geen subsidie verleend. 

tot slot

Ik heb kennis gemaakt met een enthousiaste groep 
wijkbewoners die er alles aan wil doen om het be-
schikbare subsidiegeld in te zetten voor een plezieriger 
leefklimaat in onze wijk. Het is nu aan u om te ko-
men met ideeën. De regiegroep zal uw aanvraag uiterst 
zorgvuldig beoordelen, daar ben ik van overtuigd.

Op alkmaar.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.

De moeite waard

De regiegroep Daalmeer/Koedijk vlnr Wim Smit, Anja Alfing, Jan Kobes, Nicole Pronk, Lucas Hofman
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Voor beginnende en gevorderde muzikanten.
joIn the Band sessIons
Door W. Kingma

‘Join the Band Sessions’ is soort jamsessie maar dan net even anders. Bij een jamsessie kunnen muzikan-
ten op de bonnefooi binnenlopen en meespelen met andere aanwezige muzikanten. Ter plekke wordt dan 
overlegd wat er gespeeld wordt. Dat kan natuurlijk leuk zijn, maar vaak is het resultaat dat er hele lange 
blues schema’s worden gespeeld, of dat een bepaald nummer enthousiast wordt ingezet en na het eerste 
refrein afgebroken omdat men de verdere tekst of akkoorden niet kent. Ook is het maar afwachten of je 
aan de beurt komt om mee te spelen of zingen. Voor het aanwezige publiek is het niet altijd heel leuk om 
naar te kijken en te luisteren. 

VerzeKerd Van deelname

Bij de Join the Band Sessions is het anders geregeld. 
Voor elke Join the Band Sessions aflevering wordt er 
een setlijst van een aantal bekende popsongs opgesteld 
die ruim van tevoren te vinden is op de website. Be-
ginnende, maar ook gevorderde zangers, zangeressen 
en muzikanten kunnen zich via de website inschrij-
ven op één of meerdere nummers van de setlijst. Het 
grote voordeel is dat je je als meespelende muzikant 
goed kunt voorbereiden, omdat je weet bij welke num-
mer(s) je meespeelt. Ook ben je verzekerd van deelna-
me. De vaste huisband is aanwezig om de deelnemers 
bij te staan en, indien nodig, mee te spelen. 

professIonele aanpaK

Deelname is geheel gratis! Ook voor het publiek is 
de entree vrij. Er is een groot podium met volledige 
back line inclusief compleet drumstel en keyboard. Een 
ervaren geluidsman bedient een PA met veel micro-
foons en een aantal monitors. Een professionele foto-
graaf legt de deelnemers in actie gratis vast. Elke Join 
the Band Sessions bestaat uit 3 sets van 45 minuten 
met daartussen een kwartier pauze. Die pauzes wor-
den soms opgevuld met daarvoor door de organisatie 
uitgekozen special acts. De vaste presentator Gert-Paul 
van der Horst zorgt samen met huisbandleider Wim 
Kingma en geluidsman Bart Schellekens, dat de vele 
wisselingen georganiseerd verlopen en dat alle mede-
spelers de nodige tijd en aandacht krijgen.

Goede muzIeK, leuKe mensen

De ideale ‘lazy afternoon’: Goede muziek, leuke men-
sen & borrels. Loop eens naar binnen in de gezellig-

ste huiskamer van Alkmaar, of schrijf je in om mee te 
doen via de website: jointhebandsessions.nl.

waar en wanneer

Koel310, Koelmalaan 310, 1813 JE Alkmaar Op de zon-
dagmiddagen 22 april, 20 mei Van 14.00 t/m 17.30 uur.

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

De moeite waard

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

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

EEN UITGERUSTE BLIK? 
BOEK DE MINI FACELIFT: L3 COLD LASER

AANBIEDING
PIJNLOZE kuur (10 behandelingen)

normaal € 1050 NU € 850
BEL VOOR EEN GRATIS PROEFBEHANDELING 

CitySpa
All People

Join the band sessions (foto: Leontine Mols)



14 15

Concert Aurora op 21 april in De Rietschoot
muzIKale mystIeKe momenten met aurora

Op zaterdag 21 april 2018 om 20.00 uur zorgen de orkesten van Aurora o.l.v. dirigent Simon Boerke en het 
koor Grenzenloos o.l.v. dirigent Rens Boerke voor een zeer gevarieerd programma! Beiden zetten muzikaal een 
mysterieuze sfeer neer, o.a. met de stukken ‘Ouverture from Black Symphony’ van Jules Buckley en ‘Mother 
Earth’ van Within Temptation, een Nederlandse symfonische metalband en een van de succesvolste in het genre.

Verder hoort u het indrukwekkende ‘Fate of the Gods’ 
van Steven Reineke, gebaseerd op verhalen uit de 
Scandinavische mythologie en muziek die je raakt: 
‘Where the River Flows’ van James Swaeringen met 
de delen: ‘The new Frontier, Bring Back my Child en 
Great Chief ’. Het is een suite in 3 delen gebaseerd op 
het verhaal van een jonge jongen die in 1771 tijdens een 
Shawnee-indianenjacht werd ontvoerd. 

Het eerste deel: ‘The New Frontier’, is een gedurfde en 
majestueuze sectie met de gepatenteerde melodische 
thema’s van Swearingen die zijn muziek zo populair 
hebben gemaakt. ‘Bring Back My Child’ is een plech-
tige sectie met een aantal treurige zangpartijen en en-
kele zeer expressieve soloplaatsen voor de 1e klarinet en 
fluit. Het derde deel: ‘Great Chief ’, heeft een helder en 
ritmisch karakter en brengt de suite tot een dramati-
sche en opwindende climax. De rest van het prachtiger 
programma verklappen we nog niet...........

Advies: Ga dit prachtige concert meemaken, zet het in 
uw agenda en kom genieten van deze muzikale avond. 
Wij hebben er in ieder geval zin in! Toegang: € 10. 
Kinderen t/m 12 jaar: € 5. In de pauze is er een ver-
loting met kans op supertoffe prijzen! Donateurs van 
Aurora, met hun jaarlijkse bijdrage van € 10: gratis toe-
gang voor 2 personen.

De Roos viert haar verjaardag
150 jaar de roos
 
Dit jaar bestaat toneelvereniging De Roos uit Koedijk 
150 jaar!  Dit jubileum vieren we met een avondvullend 
blijspel waarbij humor en hilarische momenten de boven-
toon voeren. Het stuk speelt zich af in een nonnenkloos-
ter. Het klooster heeft de deuren geopend voor mensen 
die voor een weekje kennis willen maken met ‘Het Rijke 
Roomse Leven’. De gasten worden verrast door klooster-
bier, kloosterkaas en wonderen die de wereld nog niet uit 
zijn. Maar als de belastingdienst om de hoek komt kijken 
raakt het klooster in een financiële crisis. Tot overmaat van 
ramp bevinden er zich 2 hospitanten in het klooster, die 
geen hospitanten blijken te zijn. Er is een journalist die alle 
‘akkefietjes’ op de gevoelig plaat vastlegt, maar is deze man 
wel een journalist? Kortom een avond om onbedaarlijk te 
kunnen lachen. 

De voorstellingen vinden plaats in de Rietschoot op vrij-
dag 13 april en zaterdag 14 april. Op beide avonden is er 
een mooie verloting en op zaterdag is er bovendien een 
supergezellige dansavond met medewerking van de welbe-
kende DJ Olaf Bonny, de dj die de feesttent met Koedijker 
gondelvaart op zijn kop weet te zetten en dit ook zeker op 
deze jubileumavond zal doen. Kaarten à € 10 euro zijn 
verkrijgbaar bij Tini Smit: tel. 0618131328..

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

De moeite waard
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met de muzIeK mee
Tekst en foto Jeroen van der Kruijf

Een belangrijke gebeurtenis kan eigenlijk niet zonder de harmonie. Hier zien we de tamboers van Da Capo 
prachtig in de pas lopen onder aanvoering van een vrouwelijke tambour-maître (wat niet zo vaak voorkomt in 
Nederland). Kijk hoe perfect alles er uitziet. Alle linkervoeten net van de grond, de blik naar voren gericht, de 
uniformen, de trommels het ziet er allemaal even goed uit. Het is niet eenvoudig om precies in de maat te lopen 
en te trommelen en je niet af laten leiden. Het ritme, de beat zoals dat tegenwoordig heet, heeft een uitnodigende 
werking, het roept op om mee te lopen, om te kijken wat er gebeurt. Ritme en maat zijn ontzettend belangrijk 
in de muziek maar eigenlijk in het hele leven. De seizoenen, dag- en nachttijd, overal kom je ritme tegen. In je 
eigen lichaam, hart en longen, inademen uitademen, alles heeft zijn ritme en wij maar proberen om het allemaal 
in harmonie te krijgen. Doe je best dan lukt het.
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Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op
�ne-art papier

BeeldberichtPersoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

06 510 557 67
072 509 46 94

www.femmybakker.nl
uitvaart@femmybakker.nl
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Simon en Tanja de Wit, een echtpaar dat de handen uit de mouwen steekt

wIKo staalBouw
Door Marijke de Jong, foto’s Hans Petit

Simon (58) geboren in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Alkmaar, verhuisde op jonge leeftijd van de Louise 
de Colignystraat in Alkmaar naar de Kanaaldijk. Simons opa Cees de Wit was daar ooit een scheepswerf 
begonnen waar koolvletjes werden gemaakt. Ook fabriceerde hij stalen bruggetjes over de grote sloot die 
toen nog langs de Achtergraft liep. Zoon Jan de Wit, de vader van Simon, richtte in 1962 Wiko Staalbouw 
op en begon met machine- en apparatenbouw. Later verruilde hij dat voor de vervaardiging van allerlei 
lichte staalconstructies. De naam Wiko staat voor (de) Wit Koedijk. 

In 1980 kwam Simon bij hem werken, eerst in loon-
dienst daarna als bedrijfsleider om uiteindelijk zijn va-
der op te volgen als eigenaar.

Tanja (55) ook geboren in Alkmaar/Overdie, liep al op 
haar vijftiende achter Simon aan, had uiteindelijk beet 
en kreeg verkering met hem. Zij werd bejaardenver-
zorgster, maar besloot in 1999 samen met haar man de 
touwtjes van het bedrijf in handen te nemen. 

wonen en werKen

Inmiddels delen Simon en Tanja zo’n 40 jaar lief en 
leed met elkaar en hebben ze twee dochters gekregen. 
Met hun panden beslaan ze een aanzienlijk deel van 
de Kanaaldijk. Zo is daar het woonhuis met aangren-
zende kantoorruimte. Vervolgens de grote fabriekshal 
met daarnaast het voormalige woonhuis van de ouders 
van Simon, dat vervolgens weer gekocht is door hun 
dochter. Dan volgt een derde woonhuis dat wordt 
verhuurd, met daarnaast een tweede, wat kleinere fa-
briekshal.  

de producten

Simon: “We fabriceren en monteren voor o.a. be-
drijfspanden, regionale aannemers, particuliere op-
drachtgevers en gemeenten. Je moet denken aan lichte 

staalconstructies, verschillende soorten trappen zoals 
bijvoorbeeld brand- en vluchttrappen. Maar ook brug- 
of balkonhekken, leuningen en bordessen. Zelfs kunst-
werken behoren tot de mogelijkheden.” Genoemde 
constructies worden geleverd in aluminium, staal of rvs. 
Desgewenst kan een leuning of traptrede ook in hout 
geleverd worden. Naast de fabricage verricht Wiko ook 
onderhoud en reparaties aan de constructies.”

Tanja: “Wat ik zelf een sterk punt vind is het feit dat 
we bijna het gehele proces in eigen beheer hebben. De 
aannemer komt met een idee. Simon maakt een vrij-
blijvende offerte. Daarna wordt het een order en kan 
onze tekenaar aan de slag. Vervolgens volgt fabricage 
in onze loods en alleen het verzinken of coaten wordt 
uitbesteed. Dan gaan we alles zelf ter plaatse monte-
ren. En dat allemaal met zo’n klein clubje!”

leuKe projecten

Simon: “Circus Zandvoort was een leuk project, met 
name de enorme staalconstructie met platen die het 
gebouw sieren en die de Nederlandse- en andere vlag-
gen voorstelt. We hebben daar een jaar werk gehad. 
Ook enorme trappen en hekwerken hebben we daar 
geplaatst. Dat zijn leuke klussen om trots op te zijn.” 
Tanja: “Ik vind het ook wel bijzonder om als ‘kleine” 
Wiko’ werkzaamheden voor de kernreactor in Petten 
te verrichten. >>

Ondernemer van de maand

Een bijzondere opdracht: het Circus Zandvoort (foto:aangeleverd) 

Tanja: We hebben bijna het gehele proces in eigen beheer!

Simon: Op zondag maak ik tijd voor de drie kleinkinderen.
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Het is Amerikaans grondgebied, daar kom je niet zo-
maar binnen.” 

team Van colleGa’s
In deze bedrijvige onderneming werken negen me-
dewerkers. Simon die o.a. voor de offertes zorgt, een 
tekenaar, vier mensen op kantoor waaronder Tanja 
en een aantal constructiebankwerkers. Tanja: “Bijna 
al onze collega’s werken hier al zo’n vijftien tot der-
tig jaar. Mooi toch?” Een uitgebreid machine- en wa-
genpark is natuurlijk niet weg te denken uit de goed 
georganiseerde werkplaats. Simon: “We werken hier 
met een knip/ponsmachine, knipschaar en diverse 
boormachines. Daarnaast een kantbank om een staal-
plaat een opstaande rand te geven. Verder gebruiken 
we de profiel- en platenwals en een plasmasnijmachine 
voor het snijden van plaatmateriaal. Het logo van de 
bedrijfswagens getuigt nog van de werkzaamheden van 
pa, namelijk de klokkentoren van de kerk in Koedijk.”

Tanja: “Nog even over die kostbare plasmasnijder, die 
kochten we in 2008 na lang wikken en wegen, nadat er 
verschillende bedrijven hadden aangegeven hier wel ge-

bruik van te willen maken. De machine moest uit Italië 
komen, maar op het moment dat ie geleverd ging wor-
den was daar ineens de economische crisis. Er kwam geen 
enkele order en wij zaten met de gebakken peren. Een 
dure machine en niet genoeg geld om onze leveranciers te 
betalen. Gelukkig konden we destijds een regeling treffen 
en kwamen we er uiteindelijk weer bovenop.” 

VrIje tIjd 
Simon: “Zaterdags ben ik regelmatig bezig in de werk-
plaats. Als ik een particuliere klus heb, regel ik dat in het 
weekend of ‘s avonds dan hoeven de mensen geen vrij 
te nemen. Zondags probeer ik vrij te zijn, dan kan ik 
ook nog wat tijd besteden aan onze drie kleinkinderen.”

Tanja: “Ja, we werken wel veel. Soms zou ik wel eens 
wat anders willen doen dan werken. Dan kijk ik naar 
vrienden die al met pensioen zijn. Heerlijk lijkt me 
dat, die vrije tijd. Maar als we dan weer een leuke klus 
binnenhalen, word ik toch ook weer blij dat we dat 
allemaal mogen doen. Toch zeggen we af en toe: nu 
even niet, en dan gaan we naar ons huisje in Drenthe 
en genieten we van die welverdiende rust.”<<

Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

06 - 30 03 22 38 
hans.emmerik@upcmail.nl 
home.zonnet.nl/hansemmerik 

Ondernemer van de maand

Een uitgebreid machine- en wagenpark is niet weg te denken uit de goed georganiseerde werkplaats.
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Tennis kent geen leeftijdsgrenzen

de KoedIjKer tennIsVerenIGInG
Door Rob Westhof, fotografie Hans Petit

Op de avond van dit gesprek sneeuwt het. De tennisbanen liggen er dan ook verlaten bij maar binnen in het 
clubgebouw is het gezellig en wordt er door een aantal heren darts gespeeld. Tot mijn verrassing is het drieman 
sterke bestuur aanwezig. Ik had een afspraak gemaakt met Jaap Lub, de penningmeester, maar de voorzitter 
Lex Evers en secretaris Henri Gosselink zijn ook aanwezig en afwisselend geven zij antwoord op mijn vragen.

De heren zijn al vele jaren verbonden met de vereni-
ging. Voorzitter Lex Evers heeft in het verleden ook 
de voorzittershamer gehanteerd bij de handbalafdeling 
van de FC Huiswaard en is opnieuw voorzitter bij de 
KTV. Jaap beheert de financiën nu alweer vijf jaar en 
Henri is met veel animo secretaris.

40 jaar oud.
“Volgend jaar bestaat de KTV alweer 40 jaar met dank 
aan een aantal oprichters van het eerste uur in 1979 
zoals Ruud Dubois, Frans Ranzijn, Arie Groeneveld en 
anderen. Een aantal van deze leden is vanaf de oprich-
ting betrokken bij de vereniging en dat zegt toch ook 

iets over de sfeer en gezelligheid bij deze club”, vertel-
len de heren. “Wij zijn trots op onze French Court-
banen. De opbouw van deze banen met een lava on-
dergrond, een mat met zand en een toplaag van hard 
keramisch gravel en de goede drainage, zorgen ervoor 
dat water na een flinke regenbui snel wegzakt.” 

Banen In topcondItIe

“Het onderhoud van deze banen wordt gedaan door 
een groep bekwame vrijwilligers die ervoor zorgen 
dat de banen in topconditie zijn. Ooit hadden we een 
minder goede naam. We zouden slechte velden heb-
ben, maar dat is toch echt verleden tijd.”

tennIsschool specIaal Voor tennIsleraren.
“Wij zijn vergeleken met de afgelopen jaren meer re-
creatief gaan spelen. Er is wel een uitstekend heren-
team dat op niveau 5-6-7 speelt. Tennistalent stroomt 
door naar de grotere clubs waar de spelers meer uitda-
ging hebben. Vergelijk het maar met de voetbalwereld 
waar het talent ook doorstroomt. Onze tennisleraren 
komen van een tennisschool. Met deze school hebben 
we een contract en er zal altijd een coach aanwezig zijn. 
Mocht er zich bij een coach een blessure voordoen dan 
zal er door de school altijd een andere coach geleverd 
worden. Op dit moment werken we met Maarten Be-
rendsen. Een goede motivator, die naast conditietrai-
ningen ook de tennistechnieken prima overbrengt.”

jeuGd/toernooIen/flyers

“Omdat het ledenaantal terugloopt, willen wij weer 
jeugd- en schooltoernooien gaan organiseren onder 
leiding van de tennistennisleraren van de tennisschool. 
De jeugd moet weer geïnteresseerd raken in de tennis-
sport. Als er weer een groot Nederlands tenniskampioen 
zou komen, zoals in vroeger jaren Richard Krajicek of 
Martin Verkerk, dan zou dat een stimulans zijn voor de 
jeugd om ook te gaan tennissen. Als bestuur, zoals wij 
hier zitten, hebben we een flyeractie gedaan voor het 
werven van nieuwe (jeugd)leden. We hebben 100 adres-
sen in de Saskerstraat bezocht, maar het uiteindelijke re-
sultaat was nihil. Op dit moment hebben we 135 leden, 
maar om een gezonde club te blijven moeten dat er toch 
wel 250 tot 300 worden. 

Het is beslist geen kostbare sport. Voor € 150,- per jaar 
ben je lid en kun je vooralsnog ook nog een racket in 
bruikleen krijgen. Het eerste jaar bieden wij een korting 
van 50% op de contributie (eenmalig). Wil je geen lid 
worden, dan zijn er ook losse uren te boeken waarvoor 
wij € 5,- vragen. Voor senioren zijn er inloopochtenden 
op de maandag, woensdag en vrijdag. Er kunnen op 
deze dagen ook gasten mee komen tennissen en voor 
deze activiteit wordt een kleine vergoeding gevraagd. 
Het tennis mag niet verdwijnen uit ons Koedijk, dus 
doen we ons best om het ledenaantal weer omhoog te 
krijgen. Ook wil ik benadrukken dat wij als club ook 
een sociale rol hebben.”.

je Bent nooIt te oud om ...
“Het tennis kent geen leeftijdgrenzen. Als het kan kun 

je doorgaan totdat je negentig bent. Het samen bezig 
zijn is belangrijk. Wij zijn beslist geen elitaire club met 
een dresscode. Het enige wat wij vragen is dat je als 
speler goed schoeisel draagt. Spelen op naaldhakken 
geeft misschien een mooi plaatje, maar is niet bevor-
derlijk voor de speler en de baan.”

onze sponsoren.
“Jaarlijks houden we ook open- en clubkampioen-
schappen die we kunnen realiseren dankzij onze 
sponsoren Specsavers, autobedrijf De Hertog en de 
Regiobank. Op de banen staan winddoeken van o.a. 
Fysiotherapie Buitenhof uit Koedijk. De naam van 
de clubkampioen komt op een mooi bord te staan en 
dat is een jaar lang in de kantine te bewonderen. Ook 
is er een samenwerkingsverband met S.V. Koedijk,  
maar daar wordt jammer genoeg weinig gebruik van 
gemaakt. Spelers van Koedijk kunnen namelijk tegen 
een gereduceerd tarief in de zomermaanden komen 
tennissen. Voetbal en tennis gaan prima samen.”

trots en BlIj met onze VrIjwIllIGers.
“Als bestuur zijn we trots op onze kleinschalige vereni-
ging maar we hebben wel de ambitie om weer groter 
te worden. Trots zijn wij ook op ons clubgebouw dat 
we in eigen beheer hebben kunnen realiseren, trots op 
de vrijwilligers in de vereniging die met elkaar ervoor 
zorgen dat wij op een mooi complex kunnen spelen. 
Voor onze vrijwilligers houden we jaarlijks een Official 
Day als dank voor het werk dat zij met elkaar verzetten 
voor de club.”

Vereniging van de maand

Jaap Lub, penningmeerster bij de KTV, in actie.

Jaap: we zijn beslist geen elitaire club ...
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sunday afternoon jazz

Beleef de jazz op 2e Paasdag, 2 april van 15.00 tot 
17.00 uur in De Rietschoot bij de Sunday After-
noon Jazz. De gepassioneerde jazzmuzikanten van 
The Woodwind Jazz Collection nemen u mee naar 
de tijd van de New Yorkse ondergrondse jazzclubs 
uit de jaren ’30 – ’40 van de vorige eeuw. Ook 
maakt de groep muzikale uitstapjes naar blues, rock 
en zelfs funk. Geniet van de swingende en meesle-
pende jazzklanken Gratis toegang.

KoedIjKs cult’uurtje : sandra mooy

Op zondag 8 april staat Sandra Mooy op het po-
dium met prachtige liedjes. Sandra Mooy is een 
allround zangeres met een breed meertalig reper-
toire dat varieert van mooie gevoelige songs tot 
swingende dansmuziek en Nederlandstalige mee-
zingers. Sandra weet een breed publiek te bereiken 
met een uitgebreid en zeer aansprekend repertoire. 
Een repertoire dat varieert van country, rock ’n roll, 
swingende dansmuziek en prachtige ballads, in het 
Engels, Nederlands, Spaans en Indonesisch.

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m 
maart is er een Koedijks Cult’uurtje waarbij de mu-
zikanten zeer verschillend zijn. De optredens begin-
nen om 15.00 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur. 
De entree is € 2,50.

nIeuw: Gouden cult’uurtje

Het Koedijks Cult’Uurtje is al jaren een begrip in Koe-
dijk. Het team achter het Cult’Uurtje heeft speciaal 
voor De Hofstaete een seniorenprogramma opgezet: 
Gouden Cult’Uurtje. Elke 3e donderdagmiddag van 
de maand een gezellig en muzikaal programma voor 
senioren in De Hofstaete. Gouden Dagen schenkt 
gratis koffie, gesponsord door AH de Mare.

Op donderdag 19 april van 14.00 tot 15.30 uur treedt 
het Schlagerkoor uit Schagen op in De Hofstaete. 
Het koor zingt Duitstalige nummers uit de jaren 
60/70. Een lust voor het oog en oor met liedjes  
van Jurgen Marcus, Heino, Conny Francis, Conny 
Froeboess en vele anderen. Entree: € 3,00, inclusief 
gratis koffie en deelname loterij.

dIsco Voor mensen met én zonder BeperKInG

Zaterdag 28 april van 19.00 tot 23.00 uur is het 
Oranje-Disco in De Rietschoot, kom jij meefees-
ten? Ben jij ook zo’n discoganger, kom dan langs! 
Entree € 2,50. Begeleiders hebben gratis toegang. 
Informatie: info@rietschoot.nl of 072 – 561 55 95.

De Rietschoot is zeer rolstoeltoegankelijk en goed 
te bereiken met openbaar vervoer. Connexxion lijn 
2, 3 en 4 hebben hun eindbestemming op loopaf-
stand achter De Rietschoot. Ben jij ook zo’n disco-
ganger, kom dan eens langs op zaterdagavond!

KnutselmIddaG Voor KInderen

In april worden er twee supergezellige knutselmid-
dagen georganiseerd met verschillende knutselthe-
ma’s. Woensdagmiddag 4 april is het thema ‘Mon-
ster’ en op 11 april ‘Regenboog’. Kom jij van 13.00 
tot 15.00 uur knutselen in De Rietschoot? Geschikt 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. Bij-
drage materialen: € 1,50. Aanmelden kan via activi-
teitrietschoot@hotmail.com. 

jonG en oud VersIeren cupcaKes

In De Hofstaete gaan wij samen met kinderen heer-
lijke cupcakes versieren. Het belooft een gezellig 
middag te worden waarbij jonge kinderen van de 
leeftijd 9-10 jaar aan een oudere worden gekoppeld 
zodat zij samen gezellig cupcakes en een knutsel-
werk kunnen versieren/maken. Doet u mee op 
donderdag 5 april van 13.30 tot 16.00 uur? Kosten: 
€ 2,00. Aanmelden bij de bar in de zaal van De 
Hofstaete.

toneelVerenIGInG de roos Bestaat 150 jaar

Dit jaar bestaat toneelvereniging De Roos uit Koe-
dijk 150 jaar! Een jubileum dat De Roos niet zomaar 
voorbij laat gaan en viert met een avondvullend 
blijspel, waarbij humor en hilarische momenten de 
boventoon voeren. Kom naar de jubileumvoorstel-
ling op vrijdag 13 april en/of zaterdag 14 april om 
20.00 uur in De Rietschoot. (Zie .pagina 15).

Kluscafé KoedIjK

Wat doet u met een kapot apparaat, fiets, houten 
meubelstuk of kleding? “Weggooien, want een 
nieuwe is goedkoper dan repareren.” Dat is zon-
de en niet alleen om het geld, maar ook door de 
(onnodige) belasting van het milieu. Het KlusCafé 
Koedijk zit zaterdag 14 april tussen 14.00 – 16.00 
uur voor u klaar om u te helpen met repareren. U 
kunt ook terecht net vragen over uw tablet, smart-
phone en social media. De reparaties zijn gratis en 
eventuele onderdelen dient u zelf aan te schaffen.

KlarIet Bolle’s ‘zorGwerKtafel‘
Heeft u een vraag op het gebied van (jeugd)zorg, 
(vrijwilligers)werk, schulden, eenzaamheid of an-
derszins? Kom dan naar de Zorgwerktafel. Klariet 
biedt u kosteloos een luisterend oor en helpt u bij 

het helder krijgen van uw vraag. Samen met u be-
kijkt Klariet de mogelijkheden om die stappen te 
zetten om verder te kunnen. De Hofstaete: Woens-
dag 4 april, van 10.00 tot 11.00 uur. De Rietschoot: 
Woensdag 2 mei, van 10.00 tot 11.00 uur.

samen eten In de rIetschoot

Samen eten verbindt. Gezellig met z’n allen aan 
tafel, naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en 
gezond te eten. Dat kan in De Rietschoot! Elke 2e 
en 4e dinsdag van de maand kunt u ‘Samen Eten’ 
en voor € 7,50 genieten van een overheerlijk drie-
gangenmenu. Op dinsdag 10 en 24 april begint het 
diner om 18.00 uur. Graag van tevoren aanmelden 
bij de bar bij één van de medewerkers, via telefoon 
072 – 561 55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl. 

modeshow

Modehuis Vander Klooster bestaat 40 jaar en daar 
willen zij een feestelijk tintje aan geven. Op zater-
dag 28 april kunt u een uitgebreide modeshow voor 
de nieuwe generatie 55+ bijwonen. De senioren van 
nu zijn modebewust en actief. De modeshow be-
gint om 10.15 uur. Er is een aansluitende verkoop 
van 13.00 tot 15.30 uur. Gratis koffie met petit fours 
en een loterij.

Gouden BloKje om In de wIjK

“Gezellig samen een blokje om met (wijk)bewoners 
van Senioren Wijksteunpunt De Hofstaete. Ge-
woon even naar buiten, door de wijk wandelen, >> 

Foto Peter Jansen

Sandra Mooy (foto aangeleverd)

Schlagerkoor (foto aangeleverd)
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een blokje om, frisse neus halen en de stramheid uit 
de spieren halen.” Dat was de Gouden Wens van me-
vrouw Kleimeer: een senioren wandelclub. Loopt u een 
keertje mee met de gouden wandelclub? We lopen niet 
hard, niet ver en niet lang. Met rollator, scootmobiel of 
booster kunt u gewoon meedoen. Er is begeleiding. Na 
de wandeling drinken we nog een kopje koffie of thee. 
Doet u mee? We starten op maandag en woensdag om 
10 uur vanaf Wijksteunpunt De Hofstaete.

KlaVerjassen In de rIetschoot

Elke 1e en de 3e zondag van de maand wordt er van 
13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur geklaverjast in De 
Rietschoot. Er wordt niet ‘met het mes op tafel’ 
gespeeld. Kom zondag 1 en 15 april langs, probeer 
het eens, u bent van harte welkom, het zal u niet 
tegenvallen. Kosten € 3,50 incl. koffie/thee/choco-
lademelk en een bitterbal.

KlaVerjassen In de hofstaete

Gezelligheid is troef met klaverjassen in De Hofstae-
te. Kom langs en leg elke woensdagmiddag vanaf 
13.30 uur een kaartje. Kosten: € 2,50. Voor meer in-
formatie bel met de heer G. Potkamp: 072-5621556.

BInGo In de hofstaete

Speel bingo met leuke prijzen voor slechts € 2,50. Om 
de week organiseert De Hofstaete een bingo. Donder-
dagmiddag 12 en 26 april van 14.00 – 16.00 uur. 

Bron van vitamines en mineralen

VoorjaarsKruIden
Door Marieke Kraakman

Futloos en moe? Pluk eens een voorjaarskruidje. Brandnetel, madeliefje, zevenblad, paardenbloem of 
kleefkruid, in april zijn ze er allemaal weer. Ze horen tot de zogenaamde voorjaarskruiden en bevatten 
vaak veel vitamines en mineralen. Na de winterperiode helpen ze ons om weer op krachten te komen. Ze 
reinigen en stimuleren het lichaam en zorgen ervoor dat jij je weer fit voelt. 

paardenBloem

Van de paardenbloem kun je bijna alles eten. Het 
jonge blad is lekker in de sla. Molsla, noemden ze het 
vroeger. Ken je die naam nog? Steek de wortels uit met 
een onkruidsteker en haal net als bij peentjes het kopje 
en kontje eraf. Voorzichtig raspen en uiteraard afspoe-
len onder de kraan. Bakken in een grillpan met olie en 
wat kruiden – en lekker opeten. 

Voor de twijfelaars: het is echt smakelijk. Bereiden in 
de oven is ook mogelijk. Als de paardenbloem bloeit, 
kunnen de gele lintbloemetjes een salade prachtig op-
fleuren.

madelIefje

Het madeliefje, Maria-bloempje of meizoentje bloeit 
het hele jaar door, als het niet vriest tenminste. In mei is 
dit kruidje het meest ‘krachtig’. Ik maakte vroeger heel 
wat kransjes van madeliefjes. Nu weet ik dat je de bloe-
metjes prima in een salade kunt eten. Of pluk de witte 
lintbloemetjes en voeg ze, samen met de lintbloemetjes 
van de paardenbloem, eens door het cakebeslag. Een 
echte lente-cake, dat staat vrolijk! Thee, gezet van made-
liefjes smaakt ook goed. Het stimuleert de doorbloeding 
en ontkrampt. Fijn als je spierpijn hebt na het tuinieren.

zeVenBlad

Zevenblad, de meeste tuiniers haten het! Terwijl dit 
kruidje met zijn vijf, zeven of negen blaadjes lekker 
is als je het bereid als spinazie, roerbakt in de wok of 
er een groene smoothie mee maakt. Zevenblad bevat 
vitamine A en C en de mineralen calcium, kalium, 
magnesium en silicium, dus het vult eventuele tekor-
ten in het lichaam weer aan. Het is toch grappig dat we 
spinazie in de winkel halen, terwijl we het misschien 

wel gezondere zevenblad uit willen roeien? De leukste 
uitspraak over zevenblad vind ik deze: ‘If you can’t beat 
it, eat it!’

druKKe weGen

Let op, pluk geen kruiden langs drukke wegen, op 
honden-uitlaatplekken of ergens waar veel katten hun 
behoefte doen. Spoel het geplukte kruid thuis voor ge-
bruik sowieso goed af onder de kraan. 

Verkeershinder op 8 april
dIjKloop KoedIjK

De verschillende afstanden voeren de deelnemers aan de  
Dijkloop door de straten van Koedijk, over de Kanaaldijk 
en door het Geestmerambacht. Om het verkeer in goede 
banen te leiden en om de veiligheid van het evenement te 
waarborgen zet de organisatie verkeersregelaars in.
• Het gebied rondom De Rietschoot is start/finish- 

en verzamelterrein. De opbouwwerkzaamheden 
starten om 07.00 uur. Het is dan niet mogelijk 
de De Rietschoot met andere voertuigen dan 
bedoeld voor de organisatie te bereiken, Om ca. 
14.30 uur zal het gebied rondom De Rietschoot 
weer vrij zijn.

• De Landman, vanaf de Saskerstraat tot de Ka-
naaldijk van 10.45 – 14.30 uur afgesloten

• Kanaaldijk, vanaf Laan van Brussel tot aan het 
Vlasgat van 10.45 uur -14.30 uur afgesloten.

• Saskerstraat, vanaf Kerkelaan tot aan De Land-
man van 10.45 – 14.30 uur afgesloten.

• Achtergraft, vanaf De Landman tot aan de Nau-
ertogt van 10.45 – 14.30 uur afgesloten.

• Nauertogt, vanaf De Kanaaldijk tot aan de N245 
van 11.45 – 14.30 uur afgesloten.

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

Agenda In de ban van de kruiden
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Het madeliefje, Maria-bloempje of meizoentje Dijkloop 2017 (foto HP)
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Nieuw in Koedijk
aamazInG foodcar
Door Eva van Baar, foto aangeleverd

Vandaag ben ik te gast bij Marjon en Trudy, The Moodsisters. Samen runnen ze de Aamzing Moodcar. Marjon 
is horecamanager geweest van Resto van Harte en ze is er nog steeds troubleshooter en invalkracht. Trudy heeft 
een eigen schoonheidssalon gehad en is de ondernemende kracht achter het geheel. Marjon is van de babbel, 
Trudy van de cijfertjes, vertellen ze zelf. Ze vullen elkaar prima aan. Na een aanloop van investeren en naamsbe-
kendheid opbouwen worden ze nu overal gevraagd. Ze vinden het heel belangrijk dat iedereen dus ook mensen 
met een smalle beurs kan genieten van hun smulkar, en ze passen daarom daar waar nodig de prijzen aan.

De Aamazing Moodcar is een ijscokar waar je ook 
terecht kunt voor andere dingen die je in een goede 
stemming brengen: koffie, oliebollen, erwtensoep, ap-
peltaart, suikerspinnen, bonbons. Ze hebben 14 sma-
ken ijs. Ik heb van hun malaga-ijs mogen proeven, 
heerlijk! Ook voor kinderfeestjes kun je aankloppen 
bij de dames: kinderen mogen bijvoorbeeld zelf hun 
wafels bakken.  

suIKerVrIj

Voor mensen die niet op goede voet staan met zoet is 
er ijs en zijn er bonbons zonder toegevoegde suikers.  
Aamazing de Moodcar heeft veel voor mensen met een 
allergie of voedselintolerantie, er hangt een allergenen-
lijst in de kar. Ik raak steeds verder in de ban. 

Je hoeft alleen die vrolijke roze kar maar te zien met 
die vrolijke vriendinnen ervoor, om er zin in te krijgen.

waar en wanneer

IIn januari en februari was er een winterstop, maar ze 
zijn nu weer volop bezig om in maart verder te kun-
nen met het ijs en het andere lekkers. Op Facebook 
kun je precies bijhouden waar ze staan. In juli is er 
het Sociale Foodfestival waar de Moodsisters aan mee 
zullen doen. Verder zijn er vaste dagen dat ze op vaste 
standplaatsen staan. Donderdag bij garage de Hertog, 
vrijdag in Schoorl, zaterdag en zondag bij tuincentrum 
Schoutenbos in Warmenhuizen. In juli en augustus is 
er een braderie in Groet, daar zijn ze ook.

exposItIe annemarIe Kuster
Het werk van Koedijker kunstschilder Annemarie ken-
merkt zich door veelzijdigheid. Tekeningen, schilderij-
en, assemblages en poëzie gaan grenzeloos relaties aan 
met belevenissen en artistieke vrijheden van de kun-
stenaar. Het prikkelt de toeschouwer en gaat voorbij 
aan vanzelfsprekendheid. Met collagetechnieken en 
mixed media als basis voor haar werk én haar bijzon-
dere kleurgebruik laat zij zich leiden door wat uit  haar 
handen voortvloeit. Alleen het vertrekpunt binnen elk 
thema staat vast: de verbinding met de mens. Haar po-
ezie is al even kenmerkend. Meestal tedere, niet licht-
voetige, maar wel licht humoristische gedichten. Op 
deze expositie ziet u vooral de collage/acrylschilderijen 
uit de afgelopen jaren U kunt het werk van Annema-
rie Kuster ook huren. Voor meer informatie neemt u  
contact op via e-mail: annemariekuster13@gmail.com 
mobiel: 0627205056, website: annemariekuster.exto.nl

Het werk van Annemarie is tot 16 mei te zien bij Wbc-
Kunst  Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. De openings-
tijden  zijn maandag tot en met vrijdag van 10 – 17 uur.

d’r werd ’n poppIe Brocht.
DDe kloinste joôsies weten ‘t opheden al gauw as  
d’r ’n nûw poppie  in huis baikomme zal. Ze wete 
meist ok weer ze vedaan komme en ze wete ok be-
dat  al, hoe of ze in moeders buk bedaard benne. En 
d’r wordt hullie al gauw verteld wat voor soort of ‘r 
demie in ’t wiegie legge zal. Ze magge ok ammaar 
hullie moeders buk wel ’n beetje aaie of zoene of d’r 
op tekene of zuk of zuk. Vroeger was dat toch wel 
wat aars. Ik was voif en ’n half en ienling in ‘t gezin. 
Moin moeder was nagal stevig an de maat en omdat 
ik hêlegaar van niks wist en ok al op skoôl zat, zag ik 
zômaar niet dat d’r buk lenigiesan wat dikker werd. 

’t Vertellen ging zô: Moin moedder vroeg op ’n ze-
kere dag: “Zou je nag ’n broertje of zussie wulle?”  
Ik zai: “Ja, vezelf!” Ze vroeg m’n ok, wat of ik den 
hewwe wou. Ik zai geloik: “n Zussie!” Ik zag moin 
al  speûle met zo’n pittig kloin moidje. Déér had 
ik best zinnighoid an! ’n Paar dage ternei mocht ik 
inienen te warskip bai m’n oom en tante. Ik mocht 
deer ’n nachie sleipe, maar weerom, dat ik wist echt 
nag niet! Ik vond ’t wel genoeglijk ‘oor! ’t Ware pit-
tige mense, weer ik groôt van hield. De are dag, 28 
mai 1957, was ’t mooi weer en tante en ik stonde 
buiten, achter ’t hekkie van de teûn, effies in ’t sont-
je te spragen, toen d’r ’n grôte groene ôto de streit 
deur ging. Die had ik welderes zien, want die was 
van ôze dokter en die was al ’n paar keer bai oôs 
in huis weest. Moin tante zai toen inienen: “Koik 
deer gaat de dokter. Die gaat vast ’n poppie bai je 
moeder brenge!” ’s Middes kwam vader m’n halen 
en jawoor, tante had geloik: Thuis lag d’r n’ kloin 
nûw poppie in de wieg. Ja, ’t was spoitig genog ’n 
joônje en tot op vedaag de dag, zien ik, as ik deer in 
de buurt van dat hekkie ben, in gedachte ámmaar 
nag ‘n grôte groene ôto raaien, weerin op de voor-
bank, geneven de dokter, ’n heêl kloin bloôt joônje 
zit. Moidjes kreeg ik later zelf en nei ’t kroigen van 
die drie moide, weet ik  ondehand wél dat poppies 
op ’n hêle are menier bai hullie vader en moeder 
ofleverd worre. 

De moeite waard

Ze hebben 14 smaken ijs, heerlijk

lakeside 2 Gebroken Zon(footo aangeleverd)
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Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend

Markante Koedijker
Gezondheid
West-Fries
Jeugdpagina
Mijn Koedijk/Alkmaar
Oud en Nieuw
Beeldbericht
Ondernemer van de maand
Vereniging van de maand
De moeite waard
Cultuur
Agenda
Met hart en Ziel
Historische vereniging
Nostalkiek
Koken
Kruidenrubriek

Vul de enquête voor 12 april in!
welK cIjfer KrIjGt de coedIjcKer Ban Van u?
De redactie van de Coedijcker Ban is benieuwd naar uw mening. De Coedijcker Ban heeft een oplage van 2200. 
Het zou fijn zijn als al onze lezers en lezeressen de moeite nemen om de enquête in te vullen. Het kost u een paar 
minuten. Vul de vragen voor 12 april in, haal de middenpagina uit de Coedijcker Ban en geef hem af of stuur 
hem op naar De Rietschoot, Saskerstraat 22 1831 CR Koedijk of ga naar de website coedijckerban.nl en vul de 
enquête digitaal in (via de QR-code hierboven komt u rechtreeks bij het vragenformulier).

Vraag 1: Wat vindt u van de verdeling advertenties/artikelen (1=slecht, 10= uitmuntend)

Vraag 2: Hoe beoordeelt u de vormgeving in het algemeen? (1=slecht, 10=uitmuntend)

Vraag 3: Hoe beoordeelt u de fotografie, het beeldmateriaal (1= slecht, 10=uitmuntend)

Vraag 4: Hoe beoordeelt u de rubrieken die regelmatig terugkeren in de Coedijcker Ban. Zet een kruisje 
onder de waardering die het best past. Heeft u geen mening over een bepaalde rubriek dan vult u niets in!

Enquête Coedijcker Ban

Vraag 5: Wat mist u in de Coedijcker Ban, of wat vindt u juist heel goed?

Vraag 6: Welk cijfer geeft u de Coedijcker Ban? (1=slecht, 10= uitmuntend)

Vraag 7: Vindt u dat de Coedijcker Ban in de toekomst niet gedrukt maar digitaal zou moeten verschijnen?

Ja Nee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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De lunchroom bij V&D, wat een belevenis

helma de Groot
Tekst en foto’s Marijke de Jong

Helma de Groot (48), werkzaam bij de Woonstichting Langedijk, is een rasechte Koedijkse, geboren op de Ka-
naaldijk nummer 126. Zij woont samen met haar partner Bouke, dochter Angèl en zoon Thom aan de Achter-
graft. Naast haar werk bij de woonstichting doet ze nog wat administratie voor het loonbedrijf van manlief.

mIjn Buurt

“Ik ben opgegroeid in dit oude deel van Koedijk. Toen 
ik 21 was, ben ik naar Amerika uitgevlogen, eerst als au 
pair en later heb ik nog tweeënhalf jaar child care ge-
studeerd aan de universiteit van Virginia. Ik heb daar 
negen jaar gewoond. Ik had eigenlijk niet het idee dat 
ik ooit terug zou komen in Koedijk. Toen dat uitein-
delijk toch het geval was, kwam ik Bouke tegen, de 
vlam sloeg over en ik ben niet meer weggegaan.”

mIjn laGere school

“De Zandloper” met meester Piet. Hij was streng maar 
rechtvaardig. Ik heb leuke herinneringen aan de gymlessen 
in de oude, houten gymzaal. 

Hij is inmiddels afgebroken. Ik voel nóg de splinters van de 
vloer onder m’n voeten.”

1e Keer naar alKmaar

“Je kwam eigenlijk het dorp niet uit in die tijd. Op 
de fiets naar Alkmaar gaan was voor mij en mijn 
drie oudere broers een dagje uit. Ik was een jaar of 
elf.  Wat een belevenis! Een hapje en een drankje in de 
lunchroom van V & D.”

faVorIete KledInGwInKel

“Sorry, die is niet in Koedijk of Alkmaar. Maar dat is Bjoe-
ties in het oude centrum van Heerhugowaard. Het is een 
klein boetiekje dat gerund wordt door twee vriendinnen. 

Ze zijn nooit opdringerig en altijd eerlijk als iets niet past of 
niet staat. Dat vind ik fijn. Meestal slaag ik hier wel.”

dIeren In KoedIjK

“Hier in het natuurgebied krioelt het van de honden. 
Ik houd heel erg van beesten maar al die uitlaatservices 
die hier de hondjes komen uitlaten, dat hoeft niet voor 
mij. Ze lopen allemaal los en springen tegen je op of 
komen blaffend op je af. Daar houd ik niet zo van.” 

Boodschappen

“Doe ik bij de Jumbo in de Daalmeer. Ik weet precies 
waar alles staat en het is een ruim opgezette winkel. Ik 
vind het gewoon een fijne winkel. Voor een vergeten 
boodschap ga ik naar de Lidl in de Saskerstraat.”

mIjn Kapper

“Rowena op de Stroet in Sint Maarten is al jaren mijn 
thuiskapster. Zij is een jonge, vlotte meid, altijd blij en 
ze knipt heel erg goed.”

café

“Ik houd niet zo van cafés, dat laat ik aan Bouk over. Ik 
heb kroegen van jongs af aan gemeden. Dat is gekomen 
omdat het er altijd blauw stond van de rook. Ik kan daar 
niet tegen. Hield er altijd een keelontsteking aan over.”

huIsarts

“Dat is dokter van Nieuwkerk van de huisartsenpost 
in de Daalmeer. Daar zitten we met z’n allen, maar 
gelukkig lopen we er de deur niet plat.

rIjp Voor de sloop

Het voormalige huis van Wempe verderop aan de Kanaal-
dijk, richting Schoorldam. Het staat al jaren leeg en de 
schuren zijn oud en vervallen. Het zou enorm opknappen 
als er eens iets nieuws zou komen. Een leuk bedrijfje of zo.” 

faVorIete restaurant

“Steak in Alkmaar. Ze hebben een heerlijke salades met 
van alles erop en eraan. Daar ben ik gek op. Natuurlijk 
vergezeld van een malse, sappige biefstuk. Heerlijk!”

een aVond stappen met….   
“Onze vrienden. Lekker keuvelen en een wijntje drin-
ken. Maar dat kan ook gewoon bij iemand thuis zijn. 
Dan heb je ook een gezellig avond.”

KerK

“Ik heb niets met kerken, ik ben niet gelovig, maar de 
Grote Kerk in Alkmaar vind ik wel heel mooi. Zo impo-
sant en overweldigend. Ik was laatst met m’n moeder naar 
een muziekuitvoering en dat klonk daar bijzonder goed.” 

dIt Kan Veel Beter

“De Nauertogt is een donker gat als ik ’s morgens 
vroeg met de auto naar mijn werk rijd. Die scholieren 
fietsen allemaal op de rijweg i.p.v. op het fietspad. Het 
liefst nog met z’n drieën naast elkaar en zonder licht. 
Je schrikt je dood als er in de mist ineens een kind voor 
je opduikt. Ik wou dat dat eens ging veranderen, want 
dat loopt een keer fout af.” 

laatste Keer het dorp uIt

“Twee jaar geleden, tien dagen in mijn eentje naar 
Amerika. Om mijn vriendinnen daar te bezoeken. We 
hebben leuke uitstapjes gemaakt, lekker relaxed. Het 
was erg leuk om ze allemaal weer eens te zien.“

Beste pleK om te relaxen

“Hier buiten in m’n achtertuin. Lekker in je ochtend-
jas in een luie stoel als het zonnetje op komt. Genieten 
van het prachtige uitzicht en onze kippies en paardjes 
om me heen. Wat wil je eigenlijk nog meer? 

Lekker keuvelen en een wijntje drinken met vrienden, gewoon bij iemand thuis.

Foto boven: de Grote Kerk, foto onder de Nauwertocht
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Co de Rijcke: “Ik voel me soms net Dagobert Duck.”

Van aannemer tot archeolooG 
Door Ciska Riekwel, foto’s Hans Petit

Co de Rijcke (1937) heeft van 1968 tot 1991 in Koedijk gewoond, samen met zijn vrouw en kinderen. Hij 
was heel betrokken bij het dorp. Hij stond aan de wieg van de Rietschoot en ook van het nieuwe complex 
van SV Koedijk. 

Hoe is dat zo gekomen?
“Een groepje mensen, bestaande uit de dames Klara 
Butter-Bokma en Lies Smit-Hart en de heren Barten, 
Gerard Kuit, Bob Meijer, Frans Riekwel, Storm, Piet 
Mulder en Piet Vingerling, richtte eind jaren zestig van 
de vorige eeuw de Welzijnscommissie op. Ze hebben 
mij destijds gevraagd om er ook bij te komen. De com-
missieleden wilden ook na de annexatie (1972) invloed 
uitoefenen op het beleid van de gemeente Alkmaar ten 
aanzien van het oude dorp Koedijk. Het doel was: In 
overleg treden met de gemeente Alkmaar om zo namens 

de bevolking inspraak te krijgen bij de totstandkoming 
van de nieuwe wijken en de voorzieningen die er in Koe-
dijk zouden komen. Twee jaar later ging de commissie 
over in Stichting Dorpsgemeenschap Koedijk (SDK). 

De Welstandscommissie en de Stichting Dorpsge-
meenschap hebben veel bereikt voor het dorp. De 
samenwerking met de ambtenaren en het gemeentebe-
stuur was goed. De plannen van de gemeente voor een 
nieuw te bouwen dorpshuis – het houten verenigings-
gebouw en de kleuterschool voldeden niet meer aan 

de eisen – werden afgekeurd. De Welstandscommissie 
hield een enquête onder de bewoners en de verenigin-
gen van Koedijk om te inventariseren wat hun wensen 
waren. Helaas bleken die plannen te duur, maar een 
ambtenaar attendeerde de commissie op een landelijke 
prijsvraag voor de mooiste plannen voor de bouw van 
een dorpshuis. De hoofdprijs was: ƒ 500.000,- sub-
sidie en die werd gewonnen door Koedijk. Landelijk 
werden er drie architectenbureaus aangewezen om de 
plannen gestalte te geven. De bevolking mocht kiezen 
welk ontwerp de voorkeur had. Gelukkig zaten de 
Koedijkers op één lijn met de welstandscommissie en 
zo kon er dus gebouwd gaan worden.

Vanuit de welstandscommissie zat ik ook in het bestuur 
van het dorpshuis en was ik secretaris van S.V. Koe-
dijk. Om te zorgen dat er een goede sportzaal kwam, 
moesten we wel aan kunnen tonen dat die rendabel 
zou zijn en daarom moesten er zoveel mogelijk sport-
verenigingen gebruik van gaan maken. Mede om die 
reden zijn Tennisvereniging Koedijk en de handbalver-
eniging destijds opgericht. Door constructief overleg 
met de gemeente Alkmaar en de sportverenigingen van 
Koedijk is het gelukt om een prachtige sportzaal bij De 
Rietschoot te realiseren.

Later kwamen daar ook de sportvelden en de kantine 
van S.V. Koedijk bij. Er werd een stichting opgericht 
voor de handbal en de voetbal, een overkoepelen-
de vereniging, uniek voor die tijd, bestaande uit een 
hoofdbestuur en een aantal onderbesturen. De kan-
tine van het sportcomplex is voor een redelijke prijs 
gebouwd, mede dankzij de inzet van een groot aantal 
vrijwilligers zoals onder andere Adrie Riekwel, Dick 
van Dijk en Piet Stam. Ook Lies Smit-Hart en de he-
ren Storm en Vingerling hebben in die tijd veel voor 
Koedijk tot stand gebracht.”

Waarom ben je teruggegaan naar Hoogwoud?
Mijn schoonvader stopte met boeren, maar wilde wel 
graag in de boerderij blijven wonen. Ik had destijds, sa-
men met mijn zwager Henk Visser, een aannemersbe-
drijf in Koedijk. Mijn schoonouders wilden dat wij de 
boerderij zó zouden verbouwen, dat er drie woningen in 
kwamen. Het was een rijksmonument, dus het was niet 
eenvoudig om hiervoor vergunning te krijgen, maar in 
samenwerking met een architect is het uiteindelijk toch 

gelukt. Jannie en ik, mijn schoonouders en mijn zwager 
Louw Glas gingen er wonen. Toen Louw vertrok, zijn 
Fred (zoon) en Yolanda in die woning getrokken.” 

Ben je hier ook actief in het verenigingsleven? 
“Ja, ik zit in de werkgroep van de historische vereni-
ging hier: ‘Stichting Hoochhoutwout’. Ik schrijf regel-
matig in het blad van de stichting, onder andere over 
de geschiedenis van mijn familie en over de bodem-
vondsten die ik hier op mijn erf opgegraven heb.’

Waarom ben je met de opgravingen begonnen?
Er kwam een jongen met een metaaldetector langs die 
vroeg of hij bij ons op het erf mocht zoeken. We stuit-
ten toen op een soort braadpan en de jongen zei dat 
we verder moesten graven, want hij vermoedde dat er 
wel meer te vinden was. Ik heb nog gevraagd of hij 
mee wilde doen, maar dat sloeg hij af. Gelukkig maar, 
achteraf gezien, want anders hadden we de buit moe-
ten delen. 

Ik heb zelf een heel straatje uitgegraven op de plek 
waar vroeger een sloot was. Op zo’n twee meter diepte 
vond ik massa’s aardewerk en tegels. Je mag eigenlijk 
zelf niet graven, maar ik heb iemand van de archeo-
logische dienst uitgenodigd en sinds die tijd werken 
we samen. 

Ik heb ook Majolica gevonden. Dit is een grof en broos 
soort keramiek, gemaakt van gebrande klei, met een 
bonte beschildering van glazuur. De oudste vondsten 
dateren uit de tweede helft van de 16e eeuw. 

Omdat ze zo diep lagen, zijn ze goed bewaard geble-
ven. Het aardewerk is van binnen- en buitenlandse 
oorsprong. Het Noord-Hollandse slibaardewerk be-
staat uit vrij grove gebruiksartikelen die versierd zijn 

Oud & Nieuw

De eerste vondst: een soort braadpan.

Co de Rijcke: De oudste vondsten dateren uit de tweede helft van de 16e eeuw.
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Oud & Nieuw
met een patroon van wit- of geelbakkend slib. Ik heb 
ook een prachtige groene vuurklok gevonden, bijna 
nog helemaal gaaf. ’s Avonds werd die in de schouw 
geplaatst om de boerderij te beschermen tegen brand 
en om het vuur niet helemaal uit te laten gaan. 

De vondsten zijn uniek en er is vanuit het hele land 
veel belangstelling voor. Er komt ook een boek uit, 
geschreven door Pieter Jan Tichelaar uit Franeker. Mo-
menteel is er een grote expositie in het museum: “In 
’t Houten Huis” in De Rijp. Tichelaar heeft jarenlang 
onderzoek gedaan naar majolica en dit onderzoek is 
de leidraad voor deze expositie. Veel van mijn bodem-
vondsten zijn daar te zien.”

“Ik heb drie jaar gegraven, maar niet in de winter. Jannie 
en mijn enthousiaste zus Gré hebben de spullen schoon-
gemaakt en ik heb de borden en kannen zelf gerestau-
reerd door de stukken aan te vullen met gips en daarna 
bij te schaven. Daar heb ik les in gehad, maar ik restau-
reer niet de beschilderingen. Dat doet een man uit Delft 
in ruil voor wat tegeltjes.  

In Museum De Turfschuur in Kolhorn, waar ik be-
stuurslid van ben, staan ook wat spullen van mij.”

“Een regelmatige bezoeker van onze boerderij was 
Minze van den Akker, een verzamelaar van Fries aarde-
werk dat hij tentoonstelde in zijn eigen ‘Harlinger Aar-
dewerk Museum’. Hij was vooral zeer geïnteresseerd 
in een bord met de afbeelding van een Fries paard. Ik 
verkoop eigenlijk nooit iets, maar hij deed op een ge-
geven een aanlokkelijk aanbod daar zijn we toen op 
ingegaan. 

Minze is in mei 2016 overleden en op de overlijdens-
kaart stond een foto van dit bord. Zijn familie kon  
het museum niet in stand houden en het aardewerk 
werd via een veiling verkocht. Ik heb het bord online 
teruggekocht! 

Het is wel jammer dat er zoveel aardewerk naar het 
buitenland is gegaan. Ik begrijp niet dat de provincie 
Friesland het niet gekocht heeft. Zoiets moet toch ei-
genlijk in Friesland blijven.”

Het was een heel interessante middag. Co de Rijcke is 
een boeiend verteller, of hij nu over zijn opgravingen 
praat of herinneringen ophaalt aan zijn vrijwilligers-
werk in Koedijk. Ik heb ademloos naar hem geluisterd.

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
Een unieke vondst: de groene vuurklok, bijna helemaal gaaf

Detail van het bord met een Fries Paard
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Gezondheid
Je kunt er maandenlang last van hebben!

hooIKoorts
Door Lisette Eigenraam, huisarts in Koedijk

Nog nauwelijks hersteld van de griepepidemie die velen van u heeft geveld, staat de volgende aandoening 
alweer voor de deur om ons van klachten te voorzien. Van gemiddeld genomen februari tot en met diep in 
oktober kan dit fenomeen zorgen voor een veelheid aan klachten. Niezen, loopneus, jeuk in neus, mond, 
keel, ogen, tranen en moeheid: u begrijpt het, dit gaat over hooikoorts. Alhoewel deze vorm van “koorts” 
ongevaarlijk is, kan het wel heel veel hinder met zich meebrengen. En duurde de griep soms weken, van 
hooikoorts kun je zelfs maandenlang hinder hebben.

Hooikoorts wordt veroorzaakt door een allergie voor 
specifieke stuifmeelkorrels van grassen, planten of bo-
men. 

De stuifmeelkorrels staan bekend als pollen. Deze 
pollen komen via de lucht in aanraking met uw ogen, 
mond, neus, keel of luchtpijp en hierdoor worden de 
slijmvliezen geprikkeld. 

afweerreactIe

Maar waarom heeft de ene persoon hooikoorts en de 
ander niet? Iemand met hooikoorts reageert, als hij of 
zij in aanraking komt met de pollen, met een heftige 
afweerreactie. Bij deze reactie komt er histamine vrij 
uit mestcellen. Als reactie hierop zwellen de slijmvlie-
zen op en gaan deze ook meer slijm produceren. Of je 
wel of geen hooikoorts krijgt, hangt voor een deel af 

van je erfelijk materiaal. Hooikoorts komt vaker voor 
in families waar hooikoorts, astma, en/of eczeem voor-
komt. Hooikoortsklachten worden het meest gezien 
tussen 5-45 jaar, met een piek tussen 15-24 jaar

onderzoeK

In het algemeen is het niet nodig om met onderzoek 
vast te stellen of er sprake is van hooikoorts. Vaak zijn 
de klachten al zo duidelijk, dat een onderzoek niets 
toevoegt aan de behandeling. Enkel als de uitslag con-
sequenties heeft voor werk, hobby of bijvoorbeeld uw 
huisdieren is het mogelijk om verder onderzoek te 
doen. Dit kan middels bloedonderzoek. 

fruIt, Groente en noten

Mensen met een pollenallergie kunnen ook reageren 
op bepaalde fruitsoorten, groenten of noten. Dit heet 
een kruisreactie. Het immuunsysteem kan dan geen 
onderscheid maken tussen eiwitten van het allergeen 
omdat ze erg op elkaar lijken. Bijvoorbeeld: het appel-
allergeen lijkt op het allergeen van de berk. Mensen 
die allergisch zijn voor berkenpollen, reageren dan ook 
vaak op appels. De klachten hierbij kunnen zijn: tinte-
lingen en irritatie in de mond. 

VerlIchten Klachten

Gelukkig zijn er, in tegenstelling tot bij griep, diverse 
mogelijkheden om de klachten van hooikoorts te ver-
lichten. 

Op droge en zonnige dagen kan het uitmaken wat 
meer binnen te zijn en ramen en deuren gesloten te 
houden. Tegenwoordig is het via een app of teletekst 
per dag mogelijk om te zien of er veel of weinig pollen 
in de lucht zullen zijn. 

Naast het vermijden van prikkels, kan het helpen om 
bij een loopneus, irritatie of niezen gebruik te maken 
van een anti-histamine neusspray. Deze is verkrijgbaar 
bij de drogist of apotheek. Deze neusspray kunt u zo 
nodig gebruiken. 

neusspray op recept

Als er meer sprake is van een verstopte neus, dan helpt 
een corticosteroïd neusspray beter. Deze is enkel via 
uw huisarts verkrijgbaar. Een corticosteroïde neus-
spray moet dagelijks gebruikt worden om er baat bij 
te hebben. Ook is het goed er rekening mee te houden 
dat deze spray even tijd nodig heeft om in te werken en 
dus niet gelijk klachten verlicht. 

Xylomethazoline neusspray (bekend als Otrivin) is 
niet geschikt bij hooikoortsklachten. Als er neusver-
stoppingsklachten zijn, kan deze neusspray wel helpen. 
Het gebruik moet echter na 7 dagen worden gestaakt 
in verband met de kans op afhankelijkheid. 

ooGKlachten

Indien er oogklachten zijn (jeuk, branderig, tranen, 
roodheid) kan een anti-histamine oogdruppel gebruikt 
worden. Veel mensen hebben bij hooikoortsklachten 
ook baat bij een anti-histamine tablet. >>

Soort pollen Bloeiseizoen Voedingsmiddel

Graspollen April t/m  
half oktober

Bijvoetpollen Augustus

Berkenpollen April t/m mei

Timothee gras-
pollen

Mei t/m sep-
tember

Van hooikoorts kun je maandenlang last hebben
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Deze zijn, net als de oogdruppels, via de drogist of 
apotheek te verkrijgen. Deze tabletten kun je zo nodig 
gebruiken. 

desensIBIlIsatIe Kuur

Mensen die langdurig klachten hebben en waarbij de 
reguliere medicijnen niet helpen, kunnen kiezen voor 
een desensibilisatie kuur. 

Deze behandeling is mogelijk voor een enkele pollen-
soort, bijvoorbeeld boom- of graspollen. Ook bij een 
huisstofmijt- of wespenallergie kan een dergelijke kuur 
de hooikoortsklachten doen verminderen. Een desen-
sibilisatiekuur houdt in dat je je lichaam langzaam on-
gevoelig maakt voor de stof waar je op reageert. De 
kuur duurt gemiddeld 5 jaar. De hooikoortsklachten 
zullen gedurende de kuur steeds meer afnemen. De 
kuur wordt gegeven middels injecties. 

Het stofje waar u allergisch voor bent, wordt opgelost 
in een vloeistof en vlak onder de huid gespoten. Het is 
belangrijk om de intensieve kuur jarenlang volhouden. 
In de instelfase wordt eerst wekelijks en daarna maan-
delijks vloeistof ingespoten. De kuur werkt helaas niet 
bij iedereen. Als er na 2 jaar geen effect merkbaar is, 
wordt de kuur gestopt. <<

Gezondheid

Het kan helpen gebruik te maken van een neusspray
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Grapjes op het feest van de bewustwording

pasen op 1 aprIl

Door Hans Faddegon

In de Coedijcker Ban van februari dachten wij na over de betekenis van het carnavalsfeest. Het carnavals-
feest als een oorspronkelijk kerkelijk feest dat eindigde bij de vooravond van het vasten. De kerkelijke 
periode van dit vasten duurt veertig dagen en gaat vooraf aan het paasfeest. Het getal veertig wijst daarbij 
als oorspronkelijk Bijbels symbool op de tijdelijkheid van het menselijke leven. Zo toont het carnaval eerst 
de belevenis van het aardsgerichte leven, en daarna de mogelijkheid om bewust te worden dat het leven 
een doel heeft. 

Dat bewust worden komt tot uitdrukking in het vas-
ten, het begrensde eten en drinken als beeld van het 
relativeren van het aardse leven. En tenslotte komt 
daarna tijdens het paasfeest het verborgen doel van het 
leven naar voren: Na het vertrek, het sterven, komt de 
opstanding. Dat is in de eerste plaats de bewustwor-
ding van de terugkeer naar het hemelse thuis waar de 

mens oorspronkelijk vandaan komt. Om dat te begrijpen 
biedt het paasfeest het beeld van de levensloop van Jezus. 
Want de leiding van Jezus over het menselijke leven wijst 
tegelijk ook op het verloop van het menselijke leven.

Dit jaar vindt Pasen plaats op 1 april. De dag 1 april is be-
kend als dag van grappen en elkaar voor de gek houden. 

oorspronG 1 aprIl

Waar komt die gewoonte om elkaar op 1 april voor 
de gek te houden eigenlijk vandaan? Meestal wordt 
de oorsprong in de zestiende eeuw verondersteld. 
Waarschijnlijk is het een gevolg van de invoering van 
de Gregoriaanse Kalender in het jaar 1582 door Paus 
Gregorius XIII. Voor die tijd werden Oud- en Nieuw 
Jaar in de Rooms Katholieke landen acht dagen lang 
van 25 maart tot en met 1 april gevierd. Maar sinds de 
invoering van deze nieuwe kalender begon het nieuwe 
jaar op 1 januari. En als gevolg van de beperkte com-
municatie in die tijd duurde het nogal lang voordat 
iedereen dat aanvaardde. Dus vierden diverse mensen 
het nieuwe jaar ook nog vaak op 1 april. Door ande-
ren werd dit als een verkeerde gewoonte gezien en dus 
plaagden zij op 1 april degenen die zich nog niet aan-
pasten. Zo werden er vele grappen gemaakt en in die 
tijd ontstond de gewoonte om elkaar op 1 april voor de 
gek te houden.

Pasen is het feest van de bewustwording van 
het levensdoel. 

julIaanse Kalender

Deze aanpassing van de oorspronkelijke Juliaanse 
kalender was echter nodig omdat die niet voldoende 
overeenstemde met het jaarlijkse zonnejaar. Deze Ju-
liaanse zonnekalender werd lang geleden ingevoerd 
door de Romeinse keizer Julius Caesar.

leVensdoel

Tegenwoordig is 1 april een leuke grappendag die oor-
spronkelijk wijst op het serieus nemen van de kalen-
der. En zo trekt Pasen dit jaar op 1 april de bijzondere 
aandacht om serieus genomen te worden. Want Pasen 
is het feest van de bewustwording van het levensdoel. 
Dat komt tot uitbeelding in de kruisdood en de op-
standing van Jezus. 

symBolIeK Van het KruIs

Het kruis wijst daarbij met de horizontale balk op het 
aardse bestaan. En daar zijn de handen van Jezus aan 
vastgenageld wat wijst op de beperktheid van het ac-
tief kunnen zijn tijdens het aardse leven. Tegelijk wijst 
de verticale balk van het kruis op de bewustwordings-
mogelijkheid van de bestaande relatie tussen hemel en 
aarde. 

Daarom zijn Jezus voeten daar ook aan vastgenageld 
als aanwijzing dat de aardse levensweg begrensd is. 
Zijn hoofd is echter niet vastgenageld want het geeft 
een beeld van de vrijheid van denken.

Het ei is het symbool van het tijdelijke ver-
blijf van de mens op aarde.

eIeren

Met Pasen worden veel eieren versierd en gegeten. Het 
ei is het symbool van het tijdelijke verblijf van de mens 
op aarde. De vorm van het ei toont ook de begrensd-
heid van het leven hier en de doorbraak van het kui-
kentje is dan uiteindelijk het beeld van het definitieve 
vertrek naar de hemel. Daarom is de blijde boodschap 
van Pasen ook: Vrolijk Pasen!

Cultuur

Met Pasen worden eieren versierd én opgegeten (foto Hans Petit).

Het kruis wijst met de horizontale balk op het aardse bestaan.
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Nieuwsgierig geworden? Kom Tilley bekijken in ons museum 
in de Molenschuur.

tIlley
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Heeft u wel eens van een Tilley gehoord? Nee? Nou wij 
ook niet, dus waren we nogal verrast toen Piet Vries 
met een aardige hoeveelheid spullen kwam die van zijn 
ouders en grootouders zijn geweest. Daarbij waren een 
oude hoge zijden, een zijden bolhoed en zijden petjes 
die mogelijk zijn geweest van Jan Otto de schuitenma-
ker, de overgrootvader van Piet. De hoeden en petjes 
hebben we nog niet tentoongesteld, daar moeten we 
eerst een plaatsje voor vinden.

petroleumstraalKachel

Maar er was ook een straalkachel op petroleum bij, 
van het merk Tilley.. De straalkachel verkeerde in de-
plorabele staat onder andere door een breuk van een 
porseleinen kousje waarop alles zo’n beetje vast hoort 
te zitten. De restauratiecommissie heeft een kunstwerk 
verricht met gips en lijm en het kousje hersteld, waar-
door alles weer vastgezet kon worden. Verder werd al-
les opgepoetst zodat hij tentoongesteld kan worden.

Kostenplaatje 
Electrische straalkachels kwamen en komen veel voor, 
maar stroom was vroeger ten opzichte van petroleum 
duur. Dit kan dus mogelijk de aanschaf van deze Tilley 
verklaren. Piet Vries kon zich niet herinneren dat het 
kacheltje stonk als het in gebruik was. Maar zeker is dat 
wanneer dit kacheltje brandde, de verbrandingsgassen 
in de ruimte bleven waarin het kacheltje zich bevond. 
Het was naar mijn mening dus niet zo’n fijn ding.

handleIdInG

Plezierig is dat bij de straalkachel nog de complete han-
deling aanwezig is. Daaruit kun je opmaken dat er twee 
belangrijke onderdelen aan ons kacheltje ontbreken. Zo 
moest er een tochtscherm bij zitten, dat moest worden 
geplaatst alvorens hij wordt aangestoken en een spiritus-
schoteltje met aansteekpit. Onder het kousje van gaas 
moet namelijk dit schoteltje zitten waarin spiritus moet 
worden gegoten, dat moet worden aangestoken d.m.v. 
de pit. Dit om het gaasje te verhitten. 

Op de petroleumtank zit een pompje waarmee de 
petroleum met enkele pompslagen onder druk wordt 
gebracht en in het brandertje wordt geperst. Door het 
verhitte gaasje wordt de petroleum vergast. Dit petro-
leumgas gaat daarop branden en onderhoudt de druk 
in het tankje. 

Als hij eenmaal goed brandt, wordt het windscherm 
voorzichtig weggenomen en doet de glimmende scho-
tel achter de brander de warmte uitstralen. Buiten de 
rookgassen was het dus ook nogal omslachtig om het 
gewenste resultaat ‘bijverwarming’ tot stand te brengen.

reactIe op artIKel ‘Butterwarremer’
Van Jacob Bruin kreeg ik een opgetogen reactie op 
de butterwarremer. Jacob heeft op internet gespeurd 
en vond via ‘Inventum oude artikelen’ een plaatje met 
daarop onze boterverwarmer (inclusief snoer!).

Lezing Historische vereniging Koedijk 
het daalmeerpad

Lezing door dhr. Klaas de Graaf Op maandag 16 
april 2018 aanvang 20.00 uur in de Molenschuur 
bij molen De Gouden Engel, Koedijk.

Het Daalmeerpad, bij oudere Koedijkers beter bekend 
als “De zeven bruggetjes”, was vóór de verkaveling in 
de jaren ’70 het fiets- en voetpad tussen Koedijk en 
Sint Pancras. Het liep dwars door het “Rijk der 1000 
eilanden”. Links en rechts van het pad lagen de akker-
tjes en weilanden. 

Met hun akkerschuiten voeren de tuinders en boeren 
naar hun werk en aan het einde van de dag werden de 
producten, meestal kool, met de “koolvlet” mee naar 
huis genomen. Om met hun lading onder de brugge-
tjes door te kunnen varen, waren deze extra verhoogd. 
Fietsers moesten daarom flink aanzetten om deze hin-
dernissen te kunnen passeren. Dit ging niet altijd zon-
der problemen, vooral na een avondje stappen of na de 
Koedijker kermis.

Eenzaam in het open land stond halverwege het Daal-
meerpad de bekende orgelzaal van Cor Booy. Bezoe-
kers van een concert gingen lopend over het pad naar 
hun bestemming. Ruim 100 jaar geleden beschikte 
Sint Pancras nog niet over een eigen huisarts. Dokter 
Melchior uit Koedijk had ook de inwoners van Sint 
Pancras in zijn praktijk. Voor spoedgevallen of beval-
lingen moest hij menigmaal lopend over het groten-
deels onbetegelde Daalmeerpad naar Sint Pancras. In 
1912 werd besloot dokter Melchior zijn praktijk in Sint 
Pancras te vestigen. Helaas, voor spoedgevallen moest 
hij toch weer over het Daalmeerpad, maar nu van Sint 
Pancras naar Koedijk.

De naam Daalmeerpad bestaat nog steeds en loopt nu 
dwars door de bebouwing van de Daalmeer, van de 
zeven bruggetjes is niets meer te herkennen. Het is een 
stukje geschiedenis wat is vastgelegd en dat tijdens de 
presentatie weer even tot leven komt.De zaal is open 
om 19.30. 

U bent verplicht u vooraf aan te melden. Reserveren 
kan bij: Ruud Schouten, telefoon: 072- 5612877 (na 
19.00 uur).E-mail: hvkevenementen@gmail.com. De 
lezing is voor iedereen toegankelijk. Toegang is gratis.

Historische Vereniging

Een van de zeven bruggetjes (foto Hist.Vereniging St Pancras)

Op internet gevonden: een boterverwarmer (foto aangeleverd)
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Een leerling van mij die je écht moet volgen: Luuk Ransijn 

anIta rol, muzIeKdocente

Door Rob Westhof, fotografie Hans Petit

Anita is een energieke vrouw die vol passie over haar werk als zangdocent en koordirigent kan vertellen.  
Wanneer je van je hobby je werk kunt maken dan ga je er voor 100 procent tegenaan en is er geen berg te 
hoog.

“Ik ben een geboren en getogen Alkmaarse en vanaf 
mijn kindertijd ben ik altijd bezig geweest met theater 
en muziek. Na mijn havo heb ik een opleiding voor re-
ceptioniste gedaan. Daarna heb ik de musicalopleiding 
gevolgd aan het Alkmaars Conservatorium

Als meisje van acht jaar ben ik begonnen bij Oberon, 
een begrip in Alkmaar. Daar heb ik van alles mogen 
doen. Het begon met een dansje in een musical, later 
heb ik choreografie gedaan, regieassistentie, regie en ik 

was regelmatig cue master bij voorstellingen in de Vest. 
Een cue master is iemand die aangeeft wanneer er een 
decor- of lichtwisseling moet komen.”

joop Van den ende

“Tijdens mijn musicalopleiding heb ik auditie gedaan 
bij Joop van den Ende. Het was voor My Fair Lady 
met in de hoofdrollen Paul van Vliet, Vera Mann en 
Piet Bambergen. Tot mijn verbazing werd ik aangeno-
men. Ik zat in een ensemble en als ensemble speel je 

verschillende rollen in de musical. Ik heb ontzettend 
veel geleerd en ook veel lol gehad. Bij scenes waar we 
lang moesten wachten, probeerden we collega’s aan het 
lachen te krijgen en soms lukte dat. Het publiek merk-
te dat niet hoor, dat er geproest werd van het lachen. Ik 
heb veel theaters gezien in die periode. Wij deden onze 
voorstellingen nog met een live-orkest. Dat is iets wat 
je tegenwoordig steeds minder ziet. Om budgettaire 
reden wordt er veel meer met muziekbands gewerkt. 
Persoonlijk vind ik dat erg jammer, omdat het de sfeer 
tijdens het optreden niet altijd ten goede komt.”

leer je noG steeds BIj

“Inmiddels doe ik dit werk zo’n 25 jaar en ja, ik ben 
altijd bezig met muziek. Zelf volg ik ook nog altijd 
lessen bij Jimmy Hutchinson in Amsterdam. De tech-
nieken die ik leer, geef ik weer door bij de lessen die 
ik geef. Het gebruik van de ademhaling, spanning en 
ontspanning bij het stemgebruik, dat zijn dingen die 
erg belangrijk zijn.”

onderwIjs

“I“Iets nieuws wat ik doe is het geven van workshops 
aan docenten. Een leerkracht verheft vaak zijn stem en 
als je daarbij niet de juiste technieken gebruikt, kun je 
stemproblemen krijgen, of je nu spreekt of zingt. In 
vier workshops van twee uur coach ik de docenten bij 
het spreken en zingen zodat ze geen keelklachten meer 
krijgen, want een docent die zijn stem kwijt is, zal 
zich ziekmelden. Deze workshops kunnen bijdragen 
aan een lager ziekteverzuim onder de docenten. Ik ben 
met een pilot begonnen op de Nicolaas Beets school 
in Alkmaar en daar komen positieve reacties op. Heel 
leuk om te doen en een gat in de markt!

youtuBe

“Tegenwoordig zingen veel kinderen mee met YouTu-
be, waardoor er ook een verkeerde techniek wordt ont-
wikkeld. Ik leer de docenten dat jonge kinderen hoger 
zingen dan volwassenen en dat het belangrijk is dat ze 
op de goede hoogte zingen. Voor de stemontwikkeling 
is dit beter.”

zInGen Is Gezond

“Het is wetenschappelijk bewezen dat zingen goed is 
voor de mens. Je benut de volledige longcapaciteit en 
het stimuleert de doorbloeding van de longen. 

Door het resoneren van de klanken gaat alles weer lek-
ker stromen en zingen is goed tegen stress.”

VoorBeeld

“Een groot voorbeeld of idool heb ik eigenlijk niet ge-
had in mijn leven. Ik rolde om het zo te zeggen in dit 
werk en ik had vertrouwen in de dingen die ik deed. 
Ik 0ntwikkelde mijzelf ook mede door de feedback van 
zowel mijn docent als ook van mijn leerlingen. 

InspIratIe

“Ik bezoek natuurlijk veel voorstellingen, waaruit ik 
ook mijn inspiratie haal. Wie ik trouwens bijzonder 
vind als componist is Sondheim, prachtige muziek. 
Hij heeft de muziek geschreven van o.a. de musical 
Sweeney Todd. Bij zo’n show zit ik met open mond te 
kijken. Genieten als alles klopt tijdens de voorstelling. 

Helaas zie ik het ook als er op het toneel dingen gebeu-
ren die niet kloppen, dan ben ik afgeleid en zit ik niet 
meer in het stuk. Eigenlijk kan ik bijna niet meer als 
een gemiddelde bezoeker naar een voorstelling kijken.

Getalenteerde leerlInGen

“Een leerling van mij die je écht moet gaan volgen,  is 
Luuk Ransijn. Deze jongen heeft zoveel talent. Hij is 
eind januari te zien geweest in de Rietschoot. Ik kijk 
dan natuurlijk ook kritisch naar zijn optreden en geef 
hem de nodige feedback, maar het is zo leuk om te 
zien hoe Luuk zich ontwikkelt. Volg hem dus!” >>

Met hart en ziel

“Het is wetenschappelijk bewezen dat zingen goed is voor de mens.”

Ik ben altijd bezig met muziek.



48 49

Als je niet dit werk had gedaan wat zou je dan voor werk 
gedaan hebben?
“Tja dan had ik waarschijnlijk nog steeds ergens op kan-
toor administratief werk gedaan. Dat heb ik trouwens 
ook een poosje gedaan. Door die ervaringen kan ik mijn 
administratie gelukkig zelf doen en bijhouden.”

Wat vindt je van Alkmaar als werkplek?
“Alkmaar is een prima stad om te wonen en te wer-
ken. Ik woon prima in de Bergerhof. Toch wil ik graag 
verhuizen naar een andere omgeving binnen Alkmaar. 
Gelijkvloers wonen lijkt me ideaal, ook voor mijn leer-
lingen, want in mijn huidige woning zijn er nogal wat 
trappetjes. Koedijk, of de Daalmeer, lijkt me prima om 
te wonen. Verder weg hoef ik echt niet. Zowel mijn 
twee jongens als ik willen in de buurt blijven wonen.”

Wat zou je anders willen of kunnen doen in je werk?
“Wat ik anders doe, is het project: ‘Laat je stem klin-
ken voor de klas!’ Dit is ook voor mij een nieuwe ont-
wikkeling, maar het ligt in het verlengde van wat ik al 
jaren doe.”

Waar ben je erg tevreden over of trots op?
“Trots ben ik in de eerste plaats op mijn twee jongens. 
Geweldige kinderen. Verder kan ik erg tevreden zijn over 
een voorstelling die perfect was. Wanneer alles klopt dan 
kan ik daar zo gelukkig van worden, het geeft een goed 
gevoel. Het werken met mensen, of ik ze nu zangles geef 
of een koor dirigeer, geeft mij voldoening. Vooral als er 
een goed resultaat is, of als we heel veel lol hebben. 

Kleine projecten vind ik ook leuk om te doen. In Aven-
horn heb ik samen met Ingrid Kluft een musicalproject 
gedaan. Ingrid heeft bij mij op zangles gezeten, van-
daar dat wij elkaar al kenden. Tijdens de voorbereidin-
gen hadden we maar twee woorden nodig om elkaar 
te begrijpen. Erg tevreden dus om op die manier met 
iemand anders samen te werken. 

Het dirigeren van een koor vind ik ook geweldig om 
te doen. Ik werk met het koor Girls & Company uit 
Alkmaar en tijdens het repeteren hebben we veel lol met 
elkaar, maar het eindresultaat is goed. Wij hebben een 
tijdloos repertoire en het koor wordt op piano begeleid 
door Luuk Ransijn.” 

Waar heb je goede herinneringen aan?
“Dat is toch wel aan mijn My Fair Lady periode. Ik 
heb veel geleerd en veel plezier gehad. Ook een schrik-
moment toen tijdens een try-out het decor instortte. 
Gelukkig verder geen persoonlijk letsel bij dit voorval, 
maar het hele decor moest wel vervangen worden. 

Verder denk ik altijd met plezier terug aan de 2-jaar-
lijkse leerlingenmiddagen, dit jaar op zondagmiddag 
7 oktober in de Remonstrantse kerk in het Fnidsen. 
Reuzetrots ben ik dan op wat er dan gepresteerd wordt 
door mijn leerlingen. Op deze middag is er ook een 
gastoptreden van Luuk Ransijn.”

Wat wil je altijd nog eens gaan doen?
“Ik blijf doen wat ik nu doe, dat is mijn kracht: Mensen 
inspireren op muzikaal gebied, de nodige feedback geven 
met een roze strikje. Uit deze interactie met mijn leerlin-
gen en koorleden krijg ik ook weer de nodige energie.” << 

Met hart en ziel

Workshops helpen leerkrachten hun stem beter te gebruiken   
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Uw makelaars
Marcus     : 06 - 51 49 19 36
Alexander: 06 - 40 89 50 50

VLIEG Makelaars
Robijnstraat 7
1812 RB Alkmaar

072 - 511 06 00
alkmaar@vlieg.nl 
www.vlieg.nl

Marcus
Didi

Alexander
Nunzia

Dave

Followers fi rst
Als eerste ons nieuwe 
woningaanbod zien? 

Volg ons op Facebook!

VLIEG Makelaars Alkmaar
VLIEG is uw specialist in verhuur, 
aankoop en verkoop van woningen. 
Bestaande bouw of nieuwbouw. En dat 
is niet alles: het grootste makelaars-
kantoor van Alkmaar e.o. biedt ook 
hypotheekadvies en verzekeringen. 
Voor uw gemak alles onder één dak.

Persoonlijk en betrokken
Bent u op zoek naar een betrokken 
makelaar die de regio als z’n broek-
zak kent? Onze klanten omschrijven 
makelaars Alexander en Marcus als 
fl exibel, snel, meelevend en deskundig. 
En ze staan alti jd voor u klaar. Ook op 
zaterdag.

‘Deskundige makelaar, snel 
verkooptraject, goede bereikbaarheid 

en prachtige woningpresentatie. 
Kortom: een aanrader!’

Familie Verburg:

9.2 Gemiddelde 
beoordeling

Makelaars Alkmaar coq au VIn 
Recept en foto Marcel Rasch

Dit is een simpel Frans boerengerecht en betekent zo-
veel als “kip in wijn”. Met wijn bedoel ik in dit ge-
val een knappe, rode Bourgogne want met een zure 
bulkwijn wordt je gerecht nou niet echt lekkerder. 
Dit gerecht is redelijk makkelijk te maken en de voor-
bereiding duurt ongeveer een half uur. Zeker in de 
winter is dit een aanrader, een echte Bourgondische 
eenpansmaaltijd. Door het sudderen (en door de wijn) 
wordt de kip zacht en mals en valt bijna van het bot. 
De combinatie van worteltjes, champignons, uien en 
krieltjes maakt het geheel tot een voedzame maaltijd. Het 
is typisch zo’n gerecht dat alleen maar beter gaat smaken 
als het een dag of twee van tevoren wordt klaargemaakt.

wat heB je nodIG: (4 personen):
• een grote, hoge braadpan
• 4 á 5 kippenbouten
• 2 flessen rode Bourgogne
• 10 sjalotten
• 1 rode ui
• 200 gr wortelen
• 8 tenen knoflook
• 250 gr champignons
• 100 gr ontbijtspek
• 1 pot gevogeltefond
• 1 zak krieltjes 450 gr
• verse takjes peterselie, tijm & rozemarijn
• 40 gr roomboter
• 1 scheut arachideolie
• peper en zout

Tips: * Zeef de saus na afloop, dan kun je ‘m invriezen 
en heb je weer een smakelijke basis voor de volgende keer. 
* In plaats van met krieltjes kun je de stoof ook met aard-
appelpuree, stokbrood, rijst of pasta serveren

Ik snijd de ingrediënten allemaal van tevoren, dan is 
het makkelijker te timen wanneer ze de pan in moe-
ten. In dit geval de bouten halveren, champignons in 
vieren delen, de sjalotten schillen en in de lengte halve-
ren, de rode ui in ringen snijden en de knoflook pellen 
en fijn snijden. 

Klaar Voor de strIjd zal IK maar zeGGen!
Verwarm in de braadpan de olie tot deze goed heet is, bak 
het ontbijtspek ongeveer 1 minuut en schep het dan uit de 
pan. Doe de boter erbij en braad de kip in een paar 
minuten rondom bruin. Dan uit de pan halen en be-
strooien met peper en zout. Bak nu de rode ui en de 
sjalotten in 2 á 3 minuten lichtbruin en voeg daarna de 
knoflook toe. 

Doe de kip, spek, gevogeltefond, tijm en rozemarijn 
in de pan en giet zoveel wijn erbij tot de kip helemaal 
onderstaat. Voeg de worteltjes toe. Breng het geheel 
langzaam aan de kook en laat het ten minste anderhalf 
uur gaar sudderen (op een petroleumstel gaat dat het 
beste!). Doe een half uur voor het einde de champig-
nons erbij en haal de takjes rozemarijn en tijm eruit.
Kook de krieltjes (of doe ze samen met de champig-
nons in de pan) en bestrooi als laatste de gehakte pe-
terselie over de kipstoof. 

Serveer de braadpan op tafel met een schuimspaan en 
schep op in een diep bord. Schenk er een glaasje van 
dezelfde wijn bij en smullen maar! 

Koken

Een echte bourgondische eenpans-maaltijd
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het armenhuIs
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Dit huis in gebouwd in 1910 en stond op de plaats waar nu de ‘bejaardenwoninkjes’ staan aan de Kanaaldijk, nrs: 
78 t/m 83. In 1975 is het gesloopt. Het waren de eerste woningwetwoningen in Koedijk. Tot 1910 stond hier een 
gebouw dat dienstdeed als ‘Armenhuis’ en daarom kreeg ook dit gebouw de naam Armenhuis. Het huis rechts op 
de foto werd bewoond door de familie S. Dekker, waar nu Jos Stam zijn bedrijf heeft. De foto is gemaakt in 1974, 
de achtersloot is niet zo lang geleden geasfalteerd tijdens de herverkaveling. Het zal een maandag geweest zijn, want 
dat was de traditionele wasdag. Dit huis werd bewoond door vijf gezinnen. 

Het voorste deel, aan de Kanaaldijk, was het magazijn van het “Witte Kruis”. Voor de jongere lezers: hier kon je 
terecht voor allerlei hulpmiddelen indien je ‘ziek of zeer’ had. Voor thuisbevalling: bedverhogers en voor mensen 
met gebroken been: krukken. Voor mensen die slecht ter been waren: een rolstoel. Een postoel voor diegene die te 
ziek was om naar de wc te lopen. In 1946 is een lijst gemaakt van de bewoners van de huisnummers 103 t/m 108. 
De bewoners waren: P. Langedijk; F. Hoppe; J. Vennik; weduwe Haringhuizen en weduwe C. Koning. In 1964 is 
er weer een bewonerslijst. De huisnummering is dan 78 t/m 83 en de volgende families woonden daar: H. Turkstra; 
J. de Maijer: R. Korver; H. Dekker en de weduwe E. Koning-Oudt. De laatste bewoners van dit huis waren W.F. 
Turkstra; H. Dekker en weduwe Koning-Oudt. Van Jacob de Maijer hoorde ik dat hij het kruisgebouw huurde om 
zijn auto te stallen. Het ‘kruisgebouw’ was inmiddels verhuisd naar het pas gebouwde bejaardenhuis ‘Zonnehof ’. 

Geraadpleegde bronnen: Uit de historie van Koedijk en Huiswaard, J.P. Geus 1990 Bewoning Koedijk, Werkgroep Koedijkerverleden. 

Pinpas nodig op de
middelbare school?

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl
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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

Rollebol Kids Run 2018

Rollebol kindercentra zet kinderen in beweging, want sport en opvang
horen bij elkaar. Ieder jaar wordt de Alkmaar City Run by night gehouden
in onze prachtige Alkmaarse binnenstad.

Onderdeel is de Rollebol Kids Run en die wordt dit jaar gehouden 
op 9 mei. Er zijn drie leeftijdscategorieën en twee 
afstanden, namelijk de 800 en 1.600 meter kinderloop.
Je krijgt een mooie medaille en als klap op de vuurpijl
is er voor ieder kind een leuke Rollebol goodie bag.

Maak je gebruik van een van onze BSO’s of TSO’s
dan is de Rollebol Kids Run gratis en ontvang je ook
nog een mooi Rollebol running shirt, maar dan moet
je wel bijtijds via onze site inschrijven. Doe dat dus
snel, inschrijven kan tot en met 23 april aanstaande.

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

Schrijf je snel in!

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  08-03-18  10:07  Pagina 1
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd

Dinsdag 3-4-2018 Meidenmall: Thema 9 t/m 13 15:30/17:30
Donderdag 5-4-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 6-4-2018 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 6-4-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 10-4-2018 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Donderdag 12-4-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 13-4-2018 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 13-4-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 17-4-2018 Meidenmall: Thema 9 t/m 13 15:30/17:30
Donderdag 19-4-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 20-4-2018 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 20-4-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 24-4-2018 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Donderdag 26-4-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 27-4-2018 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 27-4-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

Moeder: “Keesje, hoeveel keer moet ik je zeggen dat 
je niet met vuile voeten binnen mag komen?” Keesje: 
“Maar mijn voeten zijn schoon. Het zijn mijn schoe-
nen die vuil zijn.”

Doortje loopt met haar vader door de dierentuin. Ko-
men ze bij de chimpansees. Doortje: “Kijk die aap lijkt 
precies op Tante Ina!” Vader: “Foei Doortje, dat mag 
je niet zeggen.” Doortje: “Ach Papa, die aap zit zover 
weg, die verstond het heus niet.”

Opa ziet het lage cijfer dat zijn kleinzoon voor ge-
schiedenis heeft gehaald. “Toen ik nog jong was, had 
ik altijd een hoog cijfer voor geschiedenis”, bromt hij. 
“Dat zal best, opa, maar in die tijd was er ook nog veel 
minder geschiedenis!”

Jeugdpagina
Doolhof

Oplossingen op bladzijde 59
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oplossInGen

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). Èind-
redactie: Ciska Riekwel en Hans Petit(redactie@
coedijckerban.nl) Verkoop: Wim Smit: verkoop@
coedijckerban.nl. Druk: Stichting Meo. Versprei-
ding: vrijwilligers De Rietschoot. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden kopij, 
zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen. Ingezon-
den tekst kan worden ingekort. De data waarop 
kopij in 2018 moet zijn ingeleverd vindt u op de 
website coedijckerban.nl.

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



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


