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Beste Koedijkers,

Er zijn van die momenten die je als bewoner aan de 
Kanaaldijk in hartje Koedijk niet snel vergeet. Van 
die voorvallen dat je meteen om je heen kijkt of er er-
gens een verborgen camera staat. Eigenlijk te gek voor 
woorden. Niettemin ga ik toch een poging wagen om 
het op te schrijven. Het voorval heeft te maken met 
de zogenaamde Maxmania die sinds de successen van 
Max Verstappen jong en oud in de greep houdt.

Mijn buurman Cees en ik stonden op een zaterdag-
ochtend gezellig te praten toen een knaloranje BMW 
2002 pal voor ons stopte. In de auto zat een echtpaar 
op leeftijd met lichtblauwe formule 1 T-shirts. De man 
draaide het raampje open en vroeg ons de weg. Dat 
gebeurt wel vaker aan de dijk. De voetbalvelden, De  
Rietschoot, de  Lidl of eventueel de Mare ... logisch. 
Deze vraag was van een ander kaliber. Of ze voor het 
circuit van Zandvoort aan deze kant van het kanaal 
moesten blijven of naar de overkant moesten en hoe 
ze daar dan konden komen. Buurman Cees en ik vie-
len even stil. Dit hadden we nog nooit meegemaakt. 
In hartje Koedijk de weg vragen naar het circuit van 
Zandvoort. Ongelooflijk. We hebben de dame en heer 
de weg gewezen met de toevoeging dat ze nog wel een 
poosje onderweg zouden zijn. Pas toen de knaloranje 
BMW 2002 wegreed, barstten we in lachen uit. Ons 
realiserend dat we vergeten waren iets belangrijks terug 
te vragen. Namelijk waar ze vandaan waren gekomen. 
Dat zal dus altijd een mysterie blijven. Veel leesplezier 
ook deze maand.

Rien Berends
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In 1826 kostte een doorvaart nog minimaal vijf cent

de Vlotbrug
Door Rien Berends

Koedijk kent diverse markante gebouwen en plekken. Het zwarte Zwitserse kerkje met klokkentoren, het 
oude Raadhuis, café de Bonte Koe, de Kanaaldijk en molen de Gouden Engel. Maar het meest typerende 
en markante is toch wel de Koedijker vlotbrug. Een van de nog vier nog in werking zijnde vlotbruggen 
over het Noord-Hollands Kanaal. En tegelijk ook de oudste vlotbrug.

KonIng WIllem I
Na het vertrek van Napoleon uit ons land (1813) be-
sloot de nieuwe vorst, Koning Willem I, tot het graven 
van het Noord-Hollands Kanaal dat zou lopen tussen 
Den Helder en Buiksloot ten noorden van Amster-
dam. De koopvaardij in Amsterdam wilde wel meebe-
talen aan het project, maar stelde daarvoor de eis dat 
de breedte van het kanaal 37 meter moest worden en 
een diepgang aankon van 4,9 meter. 

Jan blanKen

In 1819 werd begonnen met de aanleg van het kanaal 
onder leiding van waterbouwkundige Jan Blanken. 
Vijf jaar later, in 1824, werd het kanaal in gebruik ge-
nomen. De vele vlotbruggen die in het kanaal werden 
gelegd zijn ook een vinding van Blanken.

De bouw van de vlotbrug in Koedijk werd op 24 no-
vember 1821 aanbesteed. 

Markant in Koedijk

De vlotbrug in Koedijk van cultuurhistorische waarde (foto hp) 
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Zeeschepen

De eisen waren: de mogelijkheid van doorvaart voor 
de grootste zeeschepen en vrije passage van de zwaarste 
rijtuigen. Op 31 augustus 1822 was de brug klaar.  Ja-
renlang staken ook auto’s hier het kanaal over. Slecht 
lezende, luie, of niet oplettende vrachtwagenchauf-
feurs zorgden af en toe voor behoorlijk wat averij. Met 
als gevolg dat de brug nu uitsluitend met tweewielers 
of lopend gebruikt kan worden.

ZestIen Vlotbruggen

De vlotbruggen hadden en hebben het grote voordeel 
dat de passerende schepen hun masten niet hoefden 
te strijken. Toch zorgden zij wel voor enige vertraging 
van de doorvaart. In totaal hebben er zestien vlotbrug-
gen in het kanaal gelegen.

VerschIllende tarIeVen

Voor het passeren van de brug golden in 1826 verschil-
lende tarieven. Schepen zonder mast vijf cent, met 1 
mast acht cent, met twee masten 15 cent en met drie 
masten twintig cent. In de nacht werden de bedragen 
met vijf cent verhoogd. Waarschijnlijk waren de tarie-
ven eerst hoger, want het stadsbestuur van Alkmaar 
had daarover in 1825 geklaagd. Nu is de doorvaart gra-
tis, maar is er ’s nachts geen doorvaart meer mogelijk.

Klapbrug en haaldraden

Zoals de naam al aangeeft, drijft de brug als een vlot op 
het water. De verbinding met de oever wordt gemaakt 
door een klapbrug (de Koebrug), die beweegbaar aan 

de oever is bevestigd, waardoor het zich kan aanpassen 
aan het wisselende waterpeil. Wanneer de brug wordt 
geopend, trekken ‘haaldraden’ met behulp van een ge-
leidewerk het vlotgedeelte naar de kant, waarbij het 
onder de klep rolt en onder de koebrug schuift. 

De brug werd met de hand bediend met behulp van 
twee windasstellingen. Sinds 1986 is de bediening elek-
trisch en werkt het oorspronkelijke vergrendelings-
mechanisme hydraulisch. Ook werden er, om aan het 
drukker en zwaarder wordende verkeer tegemoet te 
komen, extra pontons onder de vlotten aangebracht. 
Hierdoor werd het draagvermogen vergroot tot twee 
ton.

Van hIstorIsch belang

Vanwege de constructie en gebruikte materialen is de 
Koedijker vlotbrug van technisch-historische waarde. 
Daarnaast is het, als onderdeel van het ambitieuze wa-
terstaatkundige project van koning Willem I, ook van 
cultuurhistorische waarde. De koning maakte op 21 
juli 1821 samen met Jan Blanken een inspectiereis langs 
de werken van het nieuwe kanaal. Zo werden Alkmaar 
en Koedijk ook bezocht. Even voorbij de kerk was een 
tent geplaatst met daarin tekeningen en kaarten van de 
kanaalwerken.

Markant in Koedijk

Willem I (foto gemaakt in het Rijksmuseum A’dam/hp)

Jan Blanken (foto wikipedia)
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Richard Groot, keurslager
Wc Daalmeer, Johanna Naberstraat 55, Alkmaar
Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl

IEDERE MAANDAG
Gepaneerde schnitzels van  
Heyde Hoeve varkensvlees

 4 stuks 500

IEDERE WOENSDAG
Half om half gehakt

 500 gram 300
 

Mager rundergehakt

500 gram 350

IEDERE DINSDAG
Hele warme grillworst

 per stuk 200
  

IEDERE DONDERDAG
Dubbele puntendag

Kogelbiefstuk

                   3 stuks 795
 

IEDERE VRIJDAG & ZATERDAG

Shoarmavlees

               500 gram 375+ GRATIS 
KRUIDEN

De lekkerste 
grillworst van 

Alkmaar!

Bloembinderij Jaap Schipper

Dagelijks verse aanvoer van snijbloemen
Voor al uw rouwwerk en speciale boeketten

Bel voor uw bestelling 072-5126117

Bloemenkiosk
iedere vrijdag en zaterdag
Winkelcentrum Daalmeer

(Naast snackbar Kitsy)

Saskerstraat 99
1831 CZ  
Koedijk

Fax 072-5206820Mobiel
06-21861261
06-49100741
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200 Zonnepanelen op daK rIetschoot?
Door Arjen Slooves

De komende herfst gaan we weer energiek aan de slag voor een groen Koedijk. Wat hebben we tot nu toe 
bereikt? Voor de vakantieperiode zijn de eerste energie-bijeenkomsten in de Rietschoot gehouden. De 
opkomst was in tegenstelling tot de eerder gehouden energiemarkt klein te noemen. Voor de hand ligt dat 
besparen op energie meer relevant is in de winter dan in de zomer. Immers in de zomer staat de verwarming 
op nul en is het ‘s avonds gewoon lekker lang licht. 

Toch gaan energieverbruikers niet allemaal op nul, 
denk maar aan de elektrische BBQ of grilplaat, koel-
kast, vriezer, ventilatoren, wasmachine, sluipverbruik 
van diverse apparaten en het steeds weer opladen van 
de E-bike. Bovendien wordt er in de zomermaanden 
steeds meer geklust, elektrisch klussen tegenwoordig, 
want een schroef wordt er meestal elektrisch inge-
draaid. Laat staan dat de houten blokschaaf nog uit de 
gereedschapskast komt. Een mooie zomervakantie en 
een zonnige maand september hebben er voor gezorgd 

dat onze accu’s weer 100% zijn opgeladen. Op zon-
ne-energie dat weer wel. Met een kleine, maar enthou-
siaste groep vrijwilligers wordt nu verder gewerkt aan 
een verduurzaming van Koedijk. Deze bijeenkomsten 
hebben geleid tot een aantal duurzame ideeën. Zoals 
onder meer het plaatsen van ruim 200 zonnepanelen 
op het dak van de Rietschoot.  Dit kan een enorme 
boost in de energiebesparing in Koedijk opleveren met 
alle voordelen voor de gebruikers en niet te vergeten 
het milieu. >

Groen Koedijk

Denk maar aan de elektrische BBQ
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

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

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

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl
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Zelfs duurzame evenementen zoals een ijsbaan op 
zonne-energie of een straat-ledverlichting tijdens de 
dagen in december passeerden de revue. Alle ideeën 
worden onderzocht en een aantal zullen mogelijker-
wijs worden uitgevoerd. Dit gaat stapsgewijs. Eerst zal 
er een wijkonderzoek over duurzame energie worden 
gehouden. Met de uitkomst hiervan zullen de verdere 
stappen worden gezet naar een groen Koedijk. 

ZonWIJs

De zongroep, een werkgroep van AlkmaarEnergie was 
ook gedurende de zomermaanden actief om de moge-
lijkheden voor “zonwijze energiedaken” te onderzoe-
ken op diverse gebouwen in Alkmaar. Zoals de daken 
van gemeentelijke gebouwen zoals sportzalen. Zo zijn 
we voor de vakantie begonnen met het uitwerken van 
concept oplossingen. Vervolgens zal de samenwerking 
met de eigenaar worden vastgelegd. De tijd breekt 
voor ons aan om gezien de ontwikkelingen ons te ver-
poppen van Zonwerkgroep naar Zon Coöperatie Alk-
maar om de deelname door bewoners in de zonwijze 
daken te realiseren. Ook de gemeente Alkmaar heeft 

na een haalbaarheidsstudie al een aantal daken van ge-
meentelijk vastgoed voorzien van zonnepanelen. Mede 
door het meerjaren-onderhoudsprogramma van deze 
gebouwen, waarbij vervanging van de dakbedekking 
binnen een aantal jaar op de agenda staat, zijn er nog 
genoeg daken over om getransformeerd te worden tot 
zonwijze energiedaken. Het initiatief met de bewoner-
sonderneming De Rietschoot voor de het verduurza-
men van wijkcentrum hoort daar ook bij. 

besluItVormIng

De komende maanden vind hierover besluitvorming 
plaats. Voor De Rietschoot wil de coöperatieve vereni-
ging samen met de Bewonersonderneming een haal-
baarheidsonderzoek voor het verder verduurzamen 
van de Rietschoot voorleggen bij de Gemeente. We 
houden u hierover in de Coedijcker Ban op de hoogte.

Wilt u meer weten of wilt u zich aansluiten bij de activi-
teiten van AlkmaarEnergie? Kijk op www.alkmaar-ener-
gie.nl of stuur een email aan info@alkmaar-energie.nl

Groen Koedijk

200 zonnepanelen op het dak van De Rietschoot?
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nIeuWs huIsartsenpraKtIJK KoedIJK 
Herfstvakantie

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is 
wegens vakantie gesloten van: 7 oktober t/m 21 okto-
ber 2016 De waarneming wordt in die week gedaan 
door Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, telefoon 
072-5612598

Griepprik

De data van de griepvaccinaties voor 2016 zijn als 
volgt: Dinsdag 1 november van 16:00-18:30, Woensdag 
2 november van 16:00 tot 17:30, Noteer deze data al-
vast in uw agenda.

ledenaVond KVg
Ledenavond Koedijker Vrouwen Gilde, dinsdag 11 ok-
tober 2016, aanvang 20.00 uur in de Rietschoot.

Marianne Buisman verzorgt de presentatie: “Voorbij 
de Einder”. Pittige moide en stoere joôs in West-Fries-
land. Vooral over de vrouwen door de jaren heen in 
West-Friesland. Tijdens de presentatie neemt Mari-
anne ons mee op een reis door de tijd vanaf de 11e 
eeuw t/m de turbulente 20ste eeuw. Oude en nieuwe 
afbeeldingen gaan vergezeld van de muziek uit de ver-
schillende perioden.  De geschiedenis van West-Fries-
land, onbekende gebeurtenissen en anekdotes blijken 
leuker te zijn dan menigeen dacht. Introducees betalen 
€ 4,00. Het Koedijker Vrouwen Gilde wordt onder-
steund door Stichting ’t Zuydoutaerlandt.    

sInterKlaas Komt naar KoedIJK
Vol verwachting kijken we er al weer naar uit. De aan-
komst van Sinterklaas bij de molen Gouden Engel in 
Koedijk vindt op zondag 13 november plaats. De boot 
zal omstreeks 13.00 uur aanleggen, waarna de Sint in 
de koets door ons dorp naar de Rietschoot zal gaan. 
Daar begint het Sinterklaasfeest om 14.00 uur. Een uur 
lang wordt het weer een groot spektakel in het ont-
moetingscentrum. 

Voorverkoop van toegangskaarten is op dinsdagavond 
8 november en donderdagavond 10 november van 
19.00 uur tot 20.00 uur in Speeltuin de Jeugdhoek. De 
prijs voor leden van de speeltuinvereniging is €2,00 en 
voor ouders die het feest willen bijwonen €2,50. Ben je 
geen lid, dan kosten de kaarten €3,00.

Kijk voor meer informatie op de website van Speeltuin 
de Jeugdhoek (www.speeltuindejeugdhoek.nl) of op 
de website van de Rietschoot (www.rietschoot.nl)

De moeite waard

Sint Nicolaas komt aan in Koedijk (2015/foto HP)
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stellIng Van amsterdam
Nieuws van de Historische Vereniging Koedijk 
Lezing door Peter Schat Op maandag 17 oktober 2016, 
zaal open 19:30 aanvang 20.00 uur, in de Molenschuur 
bij “De Gouden Engel” Kanaaldijk 235-236 te Koedijk

De Stelling van Amsterdam was bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog het modernste verdedigings-
werk ter wereld. Tegelijkertijd bleek het concept - een 
cirkel van forten die achter een watervlakte middels 
flankerend granaatvuur een ondoordringbare ‘muur’ 
van vuur en staal kon optrekken - verouderd. Het ver-
haal achter de kringstelling wordt toegelicht met ar-
chieffoto’s, tekeningen en foto’s van de huidige situatie.  
De verscheidenheid aan stellingonderdelen -varië-
rend van de forten tot kruitmagazijnen, kazernes en 
drinkwaterinstallaties- is groter dan op het eerste ge-
zicht lijkt. De onbekendheid met de historie van deze 
objecten vormt een bedreiging voor het behoud. Niet 
alleen de forten zijn in 1996 op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO geplaatst, maar ook verbindende ele-
menten als liniedijken, opstelpunten voor geschut, 
sluizen, duikers en andere vergeten of minder zicht-
bare bouwwerken maken deel uit van dit monument 
van wereldallure. Peter Schat, journalist van profes-
sie, is voorzitter van de Stichting MEGA (Militair 
Erfgoed Groot-Amsterdam). De stichting verzamelt 
en verspreidt kennis over militair erfgoed in de regio 
Groot-Amsterdam om zo bij te dragen aan het behoud. 

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.

afsluItIng JubIleumJaar aurora
Op 5 november 2016 verzorgen het Grootorkest Au-
rora en BOA te Koedijk, in samenwerking met mu-
ziekvereniging Eensgezindheid te Heiloo, voor een 
spetterende muzikale afsluiting van het 125-jarig jubi-
leum met het thema: Aurora Airlines, een reis rond de 
wereld met Aurora en Eensgezindheid!

De respectievelijke dirigenten Simon Boerke en Alwin 
van Halm hebben samen met de muziekcommissies 
een internationaal muzikaal programma samengesteld. 
U hoort muziek uit Zimbabwe, Rusland, Turkije, 
Mexico, Antarctica, Japan ………, het wordt genie-
ten! Overdag repeteren ’s morgens de beide jeugdor-
kesten en ’s middags de beide grootorkesten. Het resul-
taat gaat u ’s avonds horen. Komt u ook? Locatie: De 
Rietschoot, Saskerstraat 22, Koedijk Datum: zaterdag 
5 november 2016 van 20.00 tot 22.00 uur Entree: € 9. 
Kinderen t/m 12 jaar € 4,50. Donateurs gratis Web-
sites: www.aurora-koedijk.nl en www.mv-eensgezind-
heid.nl

VrouWen Van nu - KoedIJK
Op 18 oktober komen de Vrouwen van Nu - Koedijk 
weer 20.00 uur bij elkaar in de Rietschoot voor een ge-
zellige West-Friese avond met “Verhâle en Roime om 
effies bai te Gloimen”. Trijnie Bakker (column West-
fries in de Coedijcker Ban!) verzorgt deze avond. Vrou-
wen van Nu hoopt op een leuke opkomst en als andere 
vrouwen uit Koedijk, of omgeving, ook zin hebben 
om te komen, dan zijn ze welkom. De avond kost voor 
niet-leden € 5,00 of.....u levert uw cadeaubon in, die 
u op de gezellige Uitmarkt van de Rietschoot hebt ge-
kregen. Graag tot ziens en meer info bij Trijnie Bakker, 
secretaris Vrouwen van Nu - Koedijk

De moeite waard

Fort Pampus onderdeel van de stelling van A’dam (Wikipedia)
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Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV   
Fluorietweg 19 d
1812 RR Alkmaar
Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

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

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

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars

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

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

GEZICHTSBEHANDELING 75 MIN. 
DETOX FALL CARE TREATMENT 

nu voor € 69,50 - incl. Detox acai masker 
*JANSSEN COSMETICS producten

CitySpa
All People
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‘n mooIe bInnenKomer
In vroeger toide hew ik heêl wat kere achter de naai-
mesien zeten. Ik maakte ‘n zoôt jurkies, jassies en aâr 
goed voor moin moide en voor moin kwam d’r oftig 
´n nûwe bloes of zuks onder ’t mesien vedaan. Déér 
was ik wel pittig bedreven in. ‘t Gnappe ofwerken 
ging ok wel goed, maar ik was oigenlijk nag nooit an 
´n lange broek voor m’n oigen begonnen, wel voor 
m’n moide. Ik had nou ien keer wat breiere heupe as 
are vrouwe en nei verhouding was m’n middel den 
weer wat dunder as de petrône angave. D´r most al-
toid wel wat an vertekend worre.                 

Opheden ken je klere in alle mate en kleure koupe, 
vezelf. D’r benne winkels zat en ok ‘t hêle jaar deur 
is d’r wel erges uitverkoup, dat zelf wat make is nou 
gien meer nôdig. Vroeger was dat aars. Veul roike 
mense hadde ‘n thuisnaaister. Arme vrouwe maakten 
de klere meist zelf en zôas ik al zai, zô’ntje was ik ok. 
D’r speulde toendertoid nag wat aars ok: Moin knip 
was niet altoid an de goeie maat, zien, dat ik most op 
slot toch zelf lange broeke in die grôte maat make. 

Ik hew ‘n gnap petroon uitzocht en hier en deer 
wat bai- en oftekend. Ik had ’n mooie lap groene 
baby~rib kocht en zô hew ik ‘t hêle zoôtje knipt en 
dein. Ik kwam d’r al gauw achter, dat ‘t nag heêls 
niet makkelijk was. Je kenne bai je aigen nou ien 
keer niet goed bekoike, hoe of zuks staat en of ’t wel 
gnap past en zuk. 

Ik wou die broek op Sunteklaaseivend graag dreige, 
dat hai most ‘n paar dage tevoren wel ofmaakt wor-
re! Ik weet nag, dat ik dat op ien december doen 
wou. Ien van moin buurvrouwe had pittig koik op 
’t zelf make van kleiding en dat kwam mooi uit. 
Ik docht, kom ik gane maar ’s efkes bai heûr om 
reid vrage te gaan. Om ́ m beter ofspelde te kennen, 
trok ik m’n broek buitenste binnen an en ik biende 
nei d´r toe. Buur was in de keuken. Ik stoof nei 
binnen en viel maar metien met de deur in huis en 
zei: “Heu Nel, ken jij efkes nei de pasvorm van deu-
ze broek koike?” Ze most al bar lache en zai: “Nôh 
nei,  nou efkies niet oor, want ik ben jarig vedaag, 
zien!” Ik zai: “Nôh, den gaan ik maar weer!” Maar, 
nei, oor, niks d´r van! Ik most ‘n koppie meedoen. 
“Gaan de kamer maar in!” Nôh, vooruit den maar! 
Al pratendevort ging ik nei binnen en jawoôr, zat 
deer toch ‘n hêle brat an femilie, ’n kamer vol. Ik 
kon wel deur de grond zakke! Dat was ‘n mooie 
binnenkomer, met de broek zo aarsom an ´t gat!. Ik 
verskoôt bar, maar ik most wél efkes zitte gaan. Ik 
werd zô roôd as ´n biet en ik belandde op ‘t uiterste 
puntje van m’n stoel. Ik hew die mense in de gau-
wighoid nag wel fullesetéerd, maar ik wou oigenlijk 
´t liefst gauw weer nei huis toe vliege, maar nei oor, 
bai dat bakkie most ok nag ‘n taartje en onderwoil 
begon iederien m’n´t hemd van ´t loif te vragen.  

Ik voelde m’n oigen doôdongelukkig, maar: as de 
noôd ´t hougst is, den is de redding vlakbai. Wat 
denk je dat ‘r beurde? Stuift d’r in ienen toch ‘n are 
buurvrouw in heur ouwe pyjama de kamer in. Die 
had uitsleipen en ze had efkes wat suiker nôdig voor 
d´r bakkie koffie! Dat ´t kon nag veûl ergerder! Ie-
derien most bar lache, vezelf! Deuze binnenkomer 
kwam voor moin percies op toid, want ik was gelóik 
uit ´t zicht. Dat was best gaan!.

aed bIJ bonte Koe
Op initiatief van de Bewoners Belangenvereniging Ka-
naaldijk Koedijk is er aan de buitenmuur van café de 
Bonte Koe een AED (defibrillator) geplaatst.

De AED zit in het meldsysteem en de afdeling WMO 
en Volksgezondheid van de Gemeente Langedijk heeft 
er een onderhoudscontract voor afgesloten.

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

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

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

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

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling
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eenaKtermIddag
Op 30 oktober om 14.30 wor-
den er in De Rietschoot 3 een-
akters gespeeld. De spelers zijn: 
Lenie de Kuijer, Marina Mooij, 
Jan Dekker, Gerda Raat, Astrid 
Ufkes, Astrid Miedema, Ca-
rin Brouwer. Het geluid wordt 
verzorgd door Arjan Tiebie. De 

eenaktermiddag wordt georganiseerd in samenwerking 
met de bewonersonderneming De Rietschoot.  Het 
wordt een middag met een lach en een traan. De een-
akters duren per eenakter 30 minuten. Vorig jaar is er 
voor het eerst een eenaktermiddag georganiseerd. De 
bezoekers en de spelers waren razend enthousiast. Het 
initiatief uit 2015 vroeg om herhaling. 

De eenakters die gespeeld worden zijn: 'Hoera een 
vriend', 'Bloemen voor mevrouw Hopkins', 'Blauwe 
bruiden'. De entreeprijs bedraagt 5 euro,we hopen op 
een volle zaal

oude dorpsfoto’s geZocht
Voor een boek over de uiterlijke veranderingen in 
Koedijk in de laatste honderd jaar ben ik op zoek naar 
oude foto’s van huizen (met name langs de dijk) en 
andere karakteristieke panden (zoals het Verenigings-
gebouw). De kwaliteit maakt niet zoveel uit, evenmin 
als de datum van de opname. Ik kom ze graag ophalen 
en breng ze na gebruik ongeschonden terug, ook als 
het er maar één of twee zijn. 

Eventuele plaatsing geschiedt met volledige bronver-
melding. Stuur uw reactie naar roel@gigaboek.nl of 
bel me op 06 51071243.

als het beestJe maar een naam heeft
Op zondagmiddag 2 oktober organiseert de Partij voor 
de Dieren Alkmaar e.o. in Wijkcentrum de Eenhoorn 
in het kader van Dierendag een informatieve lezing 
met als titel ‘Als het beestje maar een naam heeft’. Spre-
ker is drs. Maarten Reesink, werkzaam bij de afdeling 
Media en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam.

In de media worden dieren op een bepaalde manier neer-
gezet. Waarom gebeurt dat op de manier zoals dat ge-
beurt? Hoe beïnvloedt dat hoe we zelf over dieren denken? 

Maakt het uit of een dier een naam heeft? Waar-
om hebben we eigenlijk überhaupt huisdieren?  
Maarten Reesink zal deze en andere vragen o proberen 
te beantwoorden. 

Hij is een van de oprichters van omroep Piep!, tegen-
woordig op het web te vinden via PiepVandaag.nl. 
Vanaf 14.00 uur ben je welkom bij Wijkcentrum De 
Eenhoorn, Verdronkenoord 44, Alkmaar. De lezing is 
van 14.30 tot 16.00 uur en daarna is er nog tot 17.00 
uur gelegenheid tot napraten. De lezing wordt gehou-
den in de Fideliszaal op de 2de verdieping (lift aanwe-
zig). In verband met de koffie en thee stellen we het 
op prijs als je van te voren even laat weten met hoeveel 
personen je komt, via alkmaar@partijvoordedieren.nl. 
Toegang is gratis.

beZorgIng coedIJcKer ban
Op de oproep om te laten weten of je , als vrijwilliger, 
De Coedijcker Ban zou willen bezorgen hebben tot nu 
toe vijf lezers gereageerd.De gedachte is om een aantal 
lezers de Coedijcker Ban in hun directe omgeving te 
laten bezorgen. Met vijf vrijwilligers lukt dat niet. U 
kunt zich in oktober nog aanmelden.

De moeite waard

...maakt het uit of een dier een naam heeft (foto hp)
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speel padel bIJ tc daalmeer
Nadat in 2014 de accommodatie van Tenniscentrum  
Daalmeer in vlammen opging is er met man en macht 
gewerkt aan de wederopbouw van het pand. Sinds een 
jaar beschikt de vereniging over een splinternieuwe ac-
commodatie met een moderne kantine en een tennis-
hal met 3 banen. 

Op het buitenterrein beschikt de vereniging over nog 
eens 7 kunstgrasbanen. Drie van deze banen zijn aan 
vervanging toe en hoewel de vereniging op dit mo-
ment sterk groeit, heeft het bestuur van de vereniging, 
samen met het bestuur van de tennishal, besloten een 
‘nieuwe sport’ te introduceren op 2 van de 3 verouder-
de tennisbanen. Op deze banen worden in september 
2 padelbanen aangelegd. Padel is op dit moment de 
snelst groeiende sport in Europa en vindt zijn oor-
sprong in Mexico. Padel is een mix van tennis, squash 
en beachball. Het spel wordt gespeeld op een veld van 
10 bij 20 meter, bij enkelspel is dit 6 bij 20 meter. 

Terreinen hebben 3 meter hoge betonnen of glazen 
wanden (achterwand). Aan beide laterale zijden is er 
een 6 meter lange rastering (metaal), waarbij na het 
stuiteren van de bal de wanden ook mee mogen doen. 
Het is een zeer dynamisch spel dat complementair is 
aan tennis, maar makkelijker om te leren. Nederland 
telt op dit moment zo’n 20 padelbanen, maar in ònze 
regio is er nog geen mogelijkheid deze sport te beoe-
fenen. Dichtstbijzijnde plaatsen om padel te spelen 
zijn Amsterdam of Wervershoof. De KNLTB heeft de 
sport inmiddels omarmd en werkt samen met de Ned. 
Padelbond. Vanaf dit jaar vinden de 1e competities en 
toernooien plaats onder auspiciën van de KNLTB.

De banen worden op 1 oktober opgeleverd, waarna de 
officiële opening van de banen bij TC Daalmeer op 
zondag 9 oktober op grootse wijze worden gevierd. 
Daarna is het voor een ieder mogelijk om een baan per 
uur en/of een heel of half seizoen te huren. Ook het 
materiaal kunt u huren bij de vereniging. Meer infor-
matie hierover kunt u vinden u op de website van TC 
Daalmeer. www.tcdaalmeer.nl

op ZoeK naar het Verleden
Ook dit najaar heeft het Regionaal Archief Alkmaar 
weer een reeks inspirerende introductiemiddagen, 
workshops en spreekuren. Deze zijn geschikt voor zo-
wel de geïnteresseerde beginner als de meer gevorderde 
onderzoeker. Een deel hiervan is zelfs gratis.

Vanaf september is er elke maand een introductiemid-
dag voor geïnteresseerden die nog niet zo bekend zijn 
met het doen van archiefonderzoek. U krijgt antwoord 
op de vraag hoe u informatie vindt over uw voorou-
ders, de plek waar u woont of een historische gebeur-
tenis. Elke maand is er een spreekuur voor mensen 
die behoefte hebben aan deskundige begeleiding bij 
hun (voorouder)onderzoek. Wilt u leren oud schrift 
te lezen? Dat kan ook met de speciale cursussen voor 
beginners en gevorderden.

Het volledige aanbod met informatie over de inhoud, 
data en eventuele kosten is te vinden op archiefalk-
maar.nl/cursus. Vooraf aanmelden altijd noodzakelijk 
via archiefalkmaar.nl/aanmelden of 072 - 850 82 00.

Het Regionaal Archief Alkmaar bewaart archieven van 
de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Hel-
der, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Lange-
dijk, Schagen en Texel.

De moeite waard
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Ondernemer van de maand
Mitchell Kooij: ‘Mooi en dankbaar werk’

tattoo mItta
Door Rien Berends/foto’s Hans Petit

‘Achter elke tatoeage gaat een verhaal schuil. Dat is het mooie van dit vak. Soms is het gewoon fun, maar 
vaak heeft het een specifieke reden. Meestal leuk, af en toe ook moeilijk. Maar wel altijd boeiend.’

Mitchell Kooij (22) laat als voorbeeld de tattoo op zijn 
linkervoet zien. Een omgekeerde pijl (arrow). ‘Die heb 
ik bij mezelf gezet. Als symbool van vriendschap. Daar 
is mijn tattoo loopbaan mee begonnen.’

Koedijk is dus wel degelijk een tattooshop rijk. Eerst 
inpandig bij Salon Deborah en sinds een aantal maan-
den heeft Tattoo Mitta van Mitchell Kooij een fraaie, 
eigen praktijkruimte op vrijwel dezelfde plek aan de 
Kanaaldijk 193. ‘Ik heb bewust voor deze werkplek ge-
kozen en niet in het centrum van Alkmaar. Daar is 
de concurrentie behoorlijk groot. Wilde ik niet tussen 
zitten. En ik woon in Alkmaar-Noord, dus vlak bij. 

Als iemand me belt en ik ben niet in de praktijk maar 
thuis dan kan ik heel snel op de werkplek zijn om een 
tatoeage te zetten.’

In de genen

Tekenen en ontwerpen zit bij Mitchell in de genen. 
‘Mijn vader kon ook goed tekenen en ik deed van-
af mijn vierde niet anders. Ik wist ook al snel dat ik 
modeontwerper of binnenhuisarchitect wilde wor-
den. Ik ben nog steeds meer creatief ingesteld dan 
een denker. Geef me pen en papier en ik ga tekenen.’  
De geboren en getogen Alkmaarder besloot na zijn 
nuttige opleiding detailhandel verder te gaan in de 
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modeopleiding bij het ROC RAI in Amsterdam. ‘Dat 
was overigens een meer op de verkoop gerichte oplei-
ding en ik wilde graag verder in het ontwerpen. Dat 
werd me, gelet op mijn portfolio, afgeraden. Ik kreeg 
het advies om te gaan studeren voor grafisch ontwer-
per. Die studie heb ik net afgerond en komt me inder-
daad goed van pas in het tattoo werk.’

famIlIe

Op zijn zestiende verjaardag liet Mitchell zijn eerste 
tattoo zetten. ‘Dat was een familietatoeage die ik van 
mijn oudere broer kreeg. Met de bedoeling deze tradi-
tie voort te zetten. Ik heb dus zelf deze tattoo bij mijn 
jongere broertje gezet. Op het moment dat de tatoea-
ge bij mij werd gezet, was ik direct gefascineerd door 
de manier waarop dat ging. Ik kon het goed volgen, 
maar ik was ook geraakt door de hele sfeer waarin 
het gebeurde. Ik wist meteen dat ik dit werk als 
kunstenaar ook wilde gaan doen. Paste precies 
in het plaatje.’

Vanaf die eerste familietatoeage was Mit-
chell er voortdurend mee bezig in zijn 
hoofd. Keek naar talloze films, vroeg om 
adviezen bij deskundigen en bleef maar 
oefenen. ‘Eerst op papier en daarna op 
oefenhuiden. Dat is nuttig, maar heeft 
zijn beperking. Na het zetten moet je de 
stugge huid snel weg doen want het gaat 
stinken. Het vervolgproces kun je dus niet 
ervaren.’ En dus ging hij op zoek naar proef-
personen. Twee goede vrienden waar hij de 
vriendschapspijl mocht zetten. ‘Dat was best 
superspannend. Maar ik had er meteen het vol-
ste vertrouwen in. Gewoon doen.’

regels

Om een tattoo shop te beginnen moet je wel aan 
allerlei regels voldoen. Vooral op het gebied van hy-
giëne. ‘Er is wel degelijk sprake van een keuring door 
de GGD. Dan komen ze bij je kijken. Ook hoe je 
in de praktijk werkt. Dus je moet bij een proefper-
soon een tattoo zetten. Kijken ze op welke manier 
je dat doet en welke producten je gebruikt. Je 
wordt dus zowel theoretisch als praktisch ge-
test. Ze letten niet op het ontwerp of wat dan 
ook. Of je goed bent in creatief opzicht. 

Na de certificering en goedkeuring ben ik begonnen 
met het zetten van kleine tatoeages. Dat werd mijn 
eerste specialisme. Vooral om het strakke lijnwerk 
verder te ontwikkelen. Daarna zijn er de grote projec-
ten bij gekomen, zoals een hele arm. Dat noemen we 
sleeves. Inmiddels is mijn specifieke stijl opgebouwd 
uit dot work (punten) en black work dat bestaat uit 
veel zwart/wit met fijne lijnen.’

logo

Achter het logo en de naam Tattoo Mitta gaat uiter-
aard ook een verhaal schuil. ‘Mijn bijnaam was al heel 
snel Mitta. Dus lag Tattoo Mitta voor de hand. >

Ondernemer van de maand
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De afbeelding toont een gebit van een skelet met de 
grip en naald van de tatoeagemachine. Ik heb iets met 
doodshoofden. Ze staan overal in mijn praktijkruim-
te. Vaak mooi beschilderd. Ik weet eerlijk gezegd niet 
waar dat vandaan komt. Het is er gewoon. Om die 
tekening is een mandala afgebeeld dat symbool staat 
voor het werk dat ik doe.’In de wereld van tatoeages 
speelt de social media een belangrijke rol. ‘Ik krijg veel 
werk via facebook en instagram. Maar ook dankzij de 

mond-tot-mond reclame. Mensen komen dan zomaar 
bij me binnen. De één met een specifiek idee of ont-
werp en de ander nog blanco. Vaak gaat het om een 
herinnering aan een dierbare die is overleden. Dan zet 
ik teksten met een symbolische afbeelding. Dat is heel 
mooi en dankbaar werk.........

Het maakt mijn vak extra boeiend. De verhalen die de 
mensen dan vertellen.’

columnIsten geZocht
De Coedijcker Ban is op zoek naar vrijwilligers die 
regelmatig een stukje voor de Coedijcker Ban willen 
schrijven. Dat is nodig om de continuïteit van ons 
maandblad te kunnen garanderen. 

Je kunt schrijven over iets waar je enthousiast over 
bent: sport, toneel, kunst, muziek. Je hoeft niet iedere 
maand iets te schrijven, eens per twee of drie maanden 
is ook oké. 

Bewonersonderneming De Rietschoot stelt alle be-
langstellenden in staat om een workshop Journalistiek 
Schrijven te volgen. Het volgen van de workshop ver-
plicht je tot niets.  Pas na de cursus beslis je of het iets 
voor je is. De cursusdatum is nog niet vastgesteld.  

Degenen die zich hebben ingeschreven krijgen zo 
spoedig mogelijk bericht. Spijt dat je je nog niet hebt 
ingeschreven? Je kunt je nog tot 15 oktober aanmelden 
op de website: www.coedijckerban.nl

Ondernemer van de maand

Mijn specifieke stijl is opgebouwd uit dot work  en black work dat bestaat uit veel zwart/wit met fijne lijnen
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 hondsbossche ZeeWerIng
Tekst en foto Hans Petit

Ben je er al geweest, bij de ‘nieuwe’ Hondsbossche Zeewering? Als dat niet zo is, wordt het echt tijd om in de 
auto, of op de fiets of scooter te stappen. Je kent het niet meer terug. Camperduin is omgetoverd tot een prachtig 
natuurgebied met een mooi breed strand. Toen ik er onlangs op een warme dag was, was het gezellig druk. Er is 
ruimte om -betaalbaar- te parkeren Voor fietsers en scooterrijders is er voldoende parkeergelegenheid.

In plaats van het asfalt is er een mooi duingebied aangelegd. De ontwerpers hebben goed nagedacht over hoe 
bezoekers het best kunnen genieten van de fraaie omgeving. Een fietspad brengt je door de fraaie duinen naar 
Petten. Voor wandelaars en ruiters zijn aparte paden aangelegd

Aan de weg van Camperduin naar Petten vind je het natuurreservaat “De Putten”. Dit reservaat is in het midden 
van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten die zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche 
Zeewering, die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. “De Putten” bevat brak wa-
ter: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel 
voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Bij een van die putten is de foto hierboven 
genomen. Drie Grote Sternen, een ervan heeft een zojuist gevangen vis in zijn bek. Een prachtige plaats om 
een mooie foto te maken (je moet dan wel een telelens hebben), of gewoon om te kijken (verrekijker)… alleen 
luisteren naar het geluid is ook al zeer de moeite waard.

Beeldbericht
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samen eten In de rIetschoot
Voor € 7,50 kunt u op de tweede en de vierde dins-
dag van de maand genieten van een overheerlijk 
driegangenmenu. Op de website van De Rietschoot 
kunt u binnenkort zien hoe het menu is samenge-
steld. In oktober kunt u samen met buurtgenoten 
komen eten op 11 en 25 oktober. Het diner begint 
om 18.00 uur. 

Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aan-
meldt, zodat De Rietschoot voldoende ingrediën-
ten kan inkopen. Aanmelden kan bij de bar, bij een 
van de medewerkers, via telefoon 072 – 561 55 95 of 
via e-mail info@rietschoot.nl

Kluscafé KoedIJK
Zaterdag 1 oktober (deze maand de eerste zaterdag 
van de maand) zitten de vrijwilligers weer voor u 
klaar om uw kapotte apparaten, fietsen en kleding 
voor u te repareren. Elke tweede zaterdag van de 
maand zit het klusteam van 14.00 tot 16.00 uur in 
de Rietschoot voor u klaar. Ook verlenen de vrijwil-
ligers hulp voor het gebruik van uw tablet, smart-
phone en social media. Kleding scoort bijna 100% 
(ritsen worden niet vervangen) en bij apparaten kan 
60% weer gemaakt worden. Ook heeft het klusteam 
tot nu toe vrijwel elke fiets weer rijklaar gekregen. 
De reparaties zijn gratis, maar eventuele onderdelen 
dient u zelf aan te schaffen.

cult’uurtJe
Koedijks  Cult’uurtje 
weer van start met 
Limmer Jazz Combo 
Zondag 9 oktober 
wordt het nieuwe 
Koedijks Cult’uur-
tje seizoen geopend 
met het Limmer Jazz 
Combo. Het Lim-
mer Jazz Combo is een 6-mans combo dat van alle 
jazz-markten thuis is. Mainstream, oude stijl, bossa, 
het staat allemaal op het repertoire. Het combo be-
staat uit ervaren muzikanten. Het optreden van dit 
combo biedt gevarieerde jazzmuziek met veel zang.

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m 
maart is er een Koedijks Cult’uurtje, waarbij de 
muzikanten zeer verschillend zijn. Het kan een 
koor zijn, een duo of een band. Van jazz tot coun-
try, sing-a-songwriter, Iers, Duitse schlagers, etc. De 
optredens beginnen om 15.00 uur en duren tot on-
geveer 17.00 uur. De entree is € 2,50. Noteer alvast 
in uw agenda: Zondag 13 november: Moederleet. 
Zondag 11 december: Dark Rosie.  

KInderspelen: monsterfeest
Na de Zomerspelen en de Uitmarkt Koedijk gaat 
De Rietschoot gewoon doorknallen met een Mon-
sterfeest in de herfstvakantie! Dinsdag 18 oktober 
is iedereen van 10.00 tot 15.00 uur welkom in De 
Rietschoot om te komen spelen of om te helpen. 
Kom jij ook verkleed als monster? Leeftijd: 5-11 jaar. 
Kosten: € 3,00.
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halloWeen dIsco
Een spannende disco, helemaal in de sfeer van 
Halloween, en een optreden van de Witches. 
Muziek, dansen, vrienden en gezelligheid. DJ 
Davidoff en zijn crew verzorgen 8 keer per jaar 
op de laatste zaterdag van de maand een spette-
rende disco show van 19.00 tot 23.00 uur in de 
Rietschoot. De Rietschoot is rolstoeltoegankelijk 
en goed te bereiken met het openbaar vervoer. 
Connexxion lijnen 2,3 en 4 hebben hun eind-
bestemming op loopafstand van De Rietschoot.  
De toegangsprijs bedraagt € 2,50 (begeleiders hebben 
gratis toegang). Wanneer: zaterdag 29 oktober, 19.00 
tot 23.00 uur, Entree: € 2,50 (begeleiders gratis)

eenaKtermIddag
Na een succesvol optreden in 2015 kunt u zondag 30 
oktober weer gaan genieten van een eenakter-mid-
dag en -avond. Er zijn 3 eenakters uitgekozen, stuk 
voor stuk vol humor, de repetities zijn gestart. Dat 
wordt genieten en lachen. De toneelgroep heeft er 
zin in en met de toevoeging van enkele leden van 
toneelvereniging De Roos, belooft dit weer een 
spektakel te worden. LEUK! Theater uit de wijk, 
goed en verzorgd toneelspel, gezelligheid en humor. 
Dit mag u niet missen. Wanneer: zondag 30 oktober 
2016, van 14.30 tot 17.00 uur  Entree:€ 5,00 

WIntermarKt/KunstmarKt
Zondag 20 november organiseert de bewonerson-
derneming van 10.00 – 16.00 uur een Wintermarkt 
én een Kunstmarkt. Het is te veel om op te noemen 
wat er allemaal aangeboden zal worden. Het aan-
bod is heel gevarieerd en het wordt supergezellig.
Nieuwgierig geworden? Noteer alvast de datum in 
uw agenda en bezoek onze Winter- en Kunstmarkt 
op zondag 20 november van 11.00 tot 16.00 uur. De 
toegang is gratis. Het laatste nieuws over de Winter- 
en Kunstmarkt kunt u volgen op onze website en 
Facebook account. Wilt u uw hobby of creativiteit 
zelf aan de bezoekers laten zien, informeer dan naar 
de mogelijkheden voor het huren van een eigen 
kraam, en stuur een mail naar info@rietschoot.nl. 
Wanneer: zondag 20 november, 10.00 tot 16.00 uur 
Entree: gratis

openIngstIJden

Maandag 08.30 - 24.00 uur
Dinsdag 08.30 - 24.00 uur
Woensdag 08.30 - 24.00 uur
Donderdag 08.30 - 24.00 uur
Vrijdag 08.30 - 24.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zondag Op aanvraag
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Op zoek naar wijkbewoners met lef
pIet VerWeel, VoorZItter beWonersondernemIng

Tekst en foto Hans Petit

Piet Verweel wordt per 1 oktober voorzitter van Bewonersonderneming De Rietschoot. Hij volgt Marga 
Riekwel op die tot 1 oktober, naast penningmeester, voorzitter a.i. was. Op 3 september opende Piet met 
zichtbaar plezier de eerste Koedijker Uitmarkt. Hij kondigde meteen zijn komst als voorzitter van de Be-
wonersonderneming aan en introduceerde vervolgens burgemeester Bruinooge. De Coedijcker Ban nam 
de kans waar om even met Piet te praten over zijn ervaring en zijn plannen.

erVarIng

De bewonersonderneming heeft met Piet een erva-
ren bestuurder aangetrokken. Piet is vice-voorzitter 
van de WMO raad (Alkmaar), voorzitter bij Wonen 
Plus (Zaandam/Waterland), voorzitter van de raad van 
toezicht bij twee zorgboerderijen en bestuurslid bij de 
ledenvereniging van Evian. Een indrukwekkende lijst.  
Is er met zoveel taken wel ruimte voor het bestuurs-
werk bij De Rietschoot?

25 uur per WeeK

Piet is ervan overtuigd dat de functie bij De Rietschoot 
goed past in zijn agenda. ‘Met het werk voor De Riet-
schoot erbij schat ik in dat ik voor al mijn bestuurs-
werk zo’n 25 uur per week nodig heb. Ik vind het fijn 
om bezig te zijn. Vakantie is leuk op zijn tijd, maar 
ik heb er geen behoefte aan om steeds maar weer op 
reis te gaan. Een hele dag op de bank achter de gera-
niums is ook geen aanlokkelijk perspectief ’ Bezig zijn 
met maatschappelijk belangrijke zaken is voor Piet, die 
met pensioen is, een zinvolle bezigheid. ‘Daar valt het 
besturen van een bewonersonderneming zeker onder’.

‘Als je de Rietschoot al regelmatig bezoekt 
en je kent in je buurt mensen die eenzaam 
zijn, neem ze dan eens mee’

beWonersondernemIng 
Onmiddellijk rijst de vraag of de nieuwe voorzitter be-
kend is met het begrip ‘bewonersonderneming’. Dat 
is hij: ‘Prachtig de filosofie achter de bewonersonder-
nemingen maar het is niet eenvoudig er inhoud aan te 
geven. De belangrijkste vraag is hoe krijg je de steun 
van de wijkbewoners. 

Feitelijk, zegt Piet, gaat het om eigenaarschap. De 
bewonersonderneming is van de wijk, van zijn bewo-
ners!’ Hoe voor elkaar te krijgen dat de gemiddelde 
Koedijker dat ook zo ziet, is een van de opdrachten 
waarvoor de voorzitter zich gesteld weet.

op ZoeK naar mensen met lef

Het begint met goed communiceren, de juiste snaar 
raken waardoor wijkbewoners met lef zich medever-
antwoordelijk gaan voelen voor de bewonersonderne-
ming. Piet onderstreept dat die mensen met lef geen 
bestuurslid hoeven te zijn. ‘Het bestuur moet niet te 
groot worden, het moet slagvaardig blijven.’ Voor de 
mensen die mee willen doen ziet Piet deeltaken, bij-
voorbeeld bepaalde klussen doen in werkgroepen. 
Geen lange vergaderingen, maar gewoon doen.

maatschappelIJKe releVantIe

Bewonersondernemingen moeten een belangrijke rol 
spelen in de wijk. Piet denkt daarbij aan het bieden 
van ondersteuning aan mensen die om wat voor reden 
dan ook even in de min zitten Bijvoorbeeld mensen 
met een burn-out of met een lichte depressie. 

Als je lotgenoten kunt ontmoeten in het ontmoetings-
centrum zou dat kunnen helpen bij een sneller herstel. 
Zulke activiteiten kunnen ondersteund worden door 
professionals of door vrijwilligers die over bepaalde 
vaardigheden beschikken.

adVIes aan Iedereen: KIJK eens om Je heen

Als je de Rietschoot al regelmatig bezoekt en je kent in 
je buurt mensen die eenzaam zijn, neem ze dan eens 
mee. Breng ze in contact met het ontmoetingscentrum. 
Die eerste stap is voor veel mensen vaak moeilijk.

Bewonersonderneming De Rietschoot
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Bewonersonderneming De Rietschoot
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Scenic’s

Merken modelbouwpakketten

M
B

C
MODELBOUWCOMPANY

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

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

Merken modelbouwtreinen

De Hertog 10, 1831 EK Koedijk| 072-5825562
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het oostWIJK

Door Jacob de Maijer

Deze keer 2 foto’s beide van “ het Oostwijk “. Nu Burgemeester Kooimanstraat. De eerste foto (links), genomen 
vanaf de brug,  dateert van 1922  en laat de eerste woningbouw zien. 10 woningen voor woning bouwvereniging 
“ Goed Wonen “. Het pad, zo werd de straat genoemd, nog onverhard, een grindpad. Pas in 1948 werd “het 
Oostwijk” van straatstenen voorzien. Van de mensen die erop staan, zijn er bij mij, maar een paar bekend. Dat 
zijn geheel links Piet Hart met zijn vrouw Dientje en hun tweeling Lies en Alie. Piet Hart was een van de ini-
tiatiefnemers van de woningbouwvereniging en de bouw van deze eerste 10 woningen. Hij was een prominent 
dorpspoliticus met vele initiatieven voor het welzijn van de “gewone mens”. Hopelijk zijn er onder de oudere 
lezers mensen die er meer herkennen. Wij horen dat graag van u. Wel is gedeeltelijk bekend welke families er in 
de begin tijd woonden. Dat zijn de families F. Hart , F van Meurs, Bloothoofd, P.A. Ploeger, P. van Essenveld, 
Wijbrand Jongsma, P. Koning en  C. Hartog

De tweede foto laat zien dat er woningen bij gekomen zijn, 18 stuks, deze zijn in 1927 gebouwd, de foto is dus 
gemaakt na 1927 en is genomen vanuit het oosten, richting de brug. De  jonge boompjes van  de eerste foto 
zijn al aardig gegroeid, het ziet er uit als een laantje. De bomen hebben er niet heel lang gestaan want die zijn 
in de 2e wereldoorlog allemaal ( illegaal ) omgezaagd voor brandhout. Na de oorlog 1946-47 werden er op een 
boomplantdag nieuwe boompjes geplant door de schoolkinderen, ik was een van die kinderen. Bij de wortels 
van de boompjes, werd een fles met de naam van het kind wat de boom plante, in de grond achtergelaten. Mijn 
boom stond voor ons huis toen Koedijk 209, nu Schoolstraat 6. Het toeval wil dat ik nu ook weer op kanaaldijk 
209 woon. 

Nostalkiek

Hopelijk zijn er onder de oudere lezers mensen die meer herkennen....
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- *

APK keuring 
plus een 

kleine onderhoudsbeurt 
€ 100,-*

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl

Autobedrijf De Hertog Airco Service voldoet aan alle strenge milieueisen opgedragen 
door het ministerie van VROM  / STEK aanwezig , 20 jaar airconditioning ervaring 

*Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest. Geldt niet voor auto’s ouder dan 25 jaar!

GRATIS ACCUCONTROLE 
KLAAR TERWIJL U WACHT

* maximaal 4 liter bulkmotorolie, exclusief MPM oliesoorten exclusief olie�lter
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Tijdens de Slag bij Bergen sneuvelden 1785 soldaten

VlaKbIJ rusland
Auteur: Hans Faddegon/foto's Hans Petit

Pak de fiets en rij over de Rekervlotbrug. Neem vervolgens de wat slingerende, maar doorgaande route via 
de Baakmeerdijk en de Kerkedijk tot aan de Russenweg, vlakbij het centrum van Bergen. Daar staat een 
Russisch monument op een klein heuveltje. Het heeft de vorm van een Russisch Orthodox Kruis, waar-
onder een Russische tekst staat. Eigenlijk is het vlakbij. Het bijzondere is dat het stukje grond officieel 
Russisch grondgebied is. Rusland is vlakbij Koedijk! 

De tekst op het monument betekent: “Ter eeuwige na-
gedachtenis aan de Russische krijgers, gevallen bij Ber-
gen op de achtste en eenentwintigste september van 
het jaar 1799”. Wie deze gebeurtenissen in een westers 
geschiedenisboek opzoekt, ontdekt dat deze data daar 
negentien september en twee oktober zijn. Dat komt 
omdat de Russische kalender in die tijd nog de Juli-
aanse kalender was, terwijl wij al meerdere eeuwen de 
Gregoriaanse kalender gebruiken. 

slag bIJ bergen

Tijdens de Slag bij Bergen vielen 1785 soldaten. Bij het 
monument liggen ongeveer 560 Russische soldaten be-
graven. Bij Bergen aan Zee ligt het Russenduin. Het is 
een duin als een soort grafheuvel, waar ook ongeveer 
600 Russische soldaten begraven liggen. Ook die plaats 
is makkelijk te vinden, want bovenop dat duin staat het 
hotel-restaurant Huize Glory, met de hoge uitkijktoren 
die vanaf meerdere plekken in de duinen zichtbaar is. 

Cultuur

De tekst op het monument betekent: “Ter eeuwige nagedachtenis aan de Russische krijgers.............
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callantsoog

De veldslag vond plaats tijdens de strijd tussen het 
revolutionaire Frankrijk, dat later onder leiding van 
Napoleon grote delen van Europa veroverde, en de 
Europese bondgenoten Groot-Brittannië, Oostenrijk 
en Rusland. Deze oorlogen werden de coalitieoorlo-
gen genoemd. Tijdens de tweede coalitieoorlog van 
1799 tot 1802 viel een Brits-Russisch invasieleger op 27 
augustus 1799 bij Callantsoog Noord-Holland binnen. 
Hoewel ze op 30 augustus bij Den Helder de Bataaf-
se Vloot veroverden en op 3 oktober Alkmaar bezet-
ten, werden ze uiteindelijk toch verslagen door het 
Frans-Bataafse leger tijdens de slagen bij Bergen op 19 
september en bij Castricum op 6 oktober. Op 10 okto-
ber 1799 ondertekenden de strijdende partijen, tijdens 
een bestand, de Conventie van Alkmaar. Een overeen-
komst, zodat de Brits-Russische troepen terug konden 
keren naar hun eigen land. De Bataafse Republiek was 
tijdens die oorlogsjaren de naam van het grootste deel 
van het huidige Nederland, dat toen onder gezag van 
Frankrijk viel. Nederland droeg toen de naam Batavia, 
naar de oorspronkelijke Germaanse bevolking tijdens 
de Romeinse tijd: de Batavieren.

russIsch onderZoeK In 1901
Pas aan het begin van de twintigste eeuw, in 1901, werd 
door de Russische attaché in Nederland begonnen met 
onderzoek naar die oorlog. Het leidde tot het plaatsen 
van het monument, dat op 30 september 1901 ingewijd 
werd en waarbij het grondstuk aan Rusland geschon-
ken werd.

bIJZondere KruIsVorm

Als we nu naar het monument kijken, valt de bijzonde-
re kruisvorm op. Een Russisch-Orthodox kruisbeeld. 
De verticale marmeren balk is het beeld van de levens-
weg die naar boven gaat. De horizontale balk stelt het 
aardse dagelijks bestaan voor. De kortere horizontale 
balk die daarboven hangt, is het beeld van de beperkt 
waarneembare hemelse wereld van de engelen. De en-
gelen symboliseren de invloed van God in de hemel op 
het aardse leven hier. 

Aan de onderkant van het kruis hangt een schuine balk. 
Wat betekent die schuine balk? Jezus Christus hangt 
symbolisch aan het kruis als beeld van de lijdensweg 
tijdens het leven. In het originele Bijbelverhaal hangen 

links en rechts van Christus nog twee andere personen. 
De linker persoon spot met Jezus, terwijl de rechter 
persoon Jezus vraagt om hem naar de hemel te leiden. 
Deze twee personen symboliseren onze twijfel over 
het leven: Heeft het leven geen, of uiteindelijke toch 
wel betekenis? Dit positieve denken komt overeen met 
het hogere deel van de schuin oplopende balk, aan de 
rechter onderkant van het kruis. Het negatieve denken 
met het lagere deel aan de linkerkant.

golgotha

Het kruis staat op een soort heuveltje dat het Bijbel-
se Golgotha voorstelt. Het is de naam van de plaats 
waar het kruis stond. Het woord Golgotha betekent 
schedel. Zo symboliseert het heuveltje de menselijke 
bewustwordingsmogelijkheid van de betekenis van het 
kruis. 

huIZe glory op het russenduIn

Zo, nu heeft u een indruk van de betekenis als u het 
bijzondere Russische monument gaat bekijken. Wat 
dacht u, daarna, van een tochtje naar Huize Glory op 
het Russenduin? Weet u dat het tegenwoordig niet 
meer nodig is om daar de toren te beklimmen om de 
zee te zien? Aan de westkant zijn namelijk veel bomen 
verwijderd, zodat de zee nu prachtig zichtbaar is wan-
neer u daar op het terras zit. Aanbevolen!

Cultuur

Huize Glory
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Voor al uw verspreidingen: reclame, kranten,
postbezorging, pakketten en overige post

Snelle en professionele 
bezorging staan
bij ons voorop

Wij staan 24 uur 
per dag 
voor u klaar

Voor verdere informatie 
kunt u bellen naar:
072-5121636
06-36364667
06-36364890

GigaTrans Kamerlingh Onnesstraat 17-19 1821 BP Alkmaar
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Nieuwe seizoen op Uitmarkt Koedijk geopend door burgemeester
samen sterKer door samenWerKIng
Op zaterdag 3 september heeft burgemeester Piet Bruinooge de Uitmarkt Koedijk officieel geopend. Sa-
men met 35 verenigingen/partners, raadsleden en alle bezoekers werd een knallende start gegeven aan het 
nieuwe seizoen. 

De hal en de zalen waren gevuld met kleurrijke in-
formatiestands, ballonnen, raadsleden in gesprek met 
wijkbewoners, spetterende optredens, petitfours en 
vrolijke bezoekers en standhouders. Er waren work-
shops en demonstratiesporten, om bij aan te schuiven 
of mee te doen. Met de heerlijke nazomerzon was het 
goed toeven op het nieuwe terras. Even uitblazen, ge-
nieten van een drankje, luisteren naar muziek of in de 
rij staan voor een heerlijk ijsje.

geslaagd eVenement

Al met al een zeer geslaagd evenement voor zowel De 
Rietschoot, het stadsbestuur, de standhouders als de 
wijkbewoners.

gondelVaart

Bewonersonderneming De Rietschoot  deed mee met 
Minecraft. Er was keihard gewerkt en daarna zaten de 
bouwers aan de lunch. Plotseling kwam er een wind-
vlaag, een krakend geluid en het gehele decor van 
Minecraft, onze boot, viel om. Wat een geluk, dat 
wij nog zaten te eten. Alleen onze enige timmerman 
zat op de boot, maar hij kwam met de schrik vrij, zon-
der letsel.

De schrik zat er goed in. Kunnen we nu nog wel mee-
doen?  Maar er werd meteen gehandeld. De buren 
kwamen aansnellen om te helpen en er werden hulp-
troepen ingeschakeld. Van de bouwgroep Hans Bloot-
hoofd kwamen meerdere sterke mannen ons helpen. 
Samen met nog meer familie van onze bouwers werd 
het decor weer opgebouwd. 

Dit is nu samenwerking op en top. Elkaar helpen. Sa-
men sterker! Dankzij alle hulp konden we meevaren, 
want anders was dit echt niet mogelijk geweest. Dank 
jullie wel allemaal.

Bewonersonderneming

Burgemeester Piet Bruinooge opent de Uitmarkt (foto hp)

Indrukwekkende dansvoorstelling tijdens de Uitmarkt (foto hp)
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Het maken bijzondere wenskaarten.

de passIe Van dIana
Door Rob westhof, fotografie Henk Veenstra

Het ontvangen van een kaartje via de post neemt steeds meer af, wijzen de cijfers van Post NL uit. Ook 
de jaarlijkse explosie van kerstkaartjes neemt af. In plaats daarvan versturen we onze wensen via e-mail, 
whatsapp en Facebook. Kortom we versturen steeds meer digitaal. Toch blijft het ontvangen van een tast-
bare kaart, bij wat voor gelegenheid dan ook, een moment waarop er een glimlach om je mond verschijnt. 
Er heeft namelijk iemand aan je gedacht, iemand uit je familie of vriendenkring heeft de moeite genomen 
om speciaal voor jou een mooie kaart uit te zoeken en te versturen. Deze persoonlijke aandacht geeft een 
prettig gevoel bij de ontvanger en kan nooit worden overtroffen door welk digitaal gebeuren dan ook.

het KaartJes paradIJs

Er is een ruim aanbod van leuke kaarten en u zult daar-
uit, na een poosje wikken en wegen, altijd een goede 
keuze kunnen maken. Maar zeer speciale kaartjes, de 
foto’s illustreren dat, worden gemaakt door Diana Pe-
ters-Petkova. Afkomstig uit Bulgarije waar zij geboren 
is in het stadje Oryahovo. Zij is in 2007 in Neder-

land komen wonen en woont hier samen met haar 
echtgenoot Michiel Peters, die de naam ‘Het Kaartjes 
Paradijs’ heeft bedacht. Onder deze naam presenteert 
Diana haar kaartjes.

op marKten en braderIeën 
‘De kaarten die ik maak zijn beslist geen standaard 

Met hart en ziel
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kaarten’ begint Diana haar verhaal. Ik luister naar wat 
mijn klant wil en met de spulletjes die ik voor mij heb 
liggen, maak ik dan iets unieks en persoonlijks. Mijn 
ideeën kan ik volop kwijt in mijn werk. Geen kaart is 
hetzelfde en geloof me, als ik aan het werk ben, dan 
word ik er zelf ook echt blij van. Ik zing volop tijdens 
mijn werk. Het is heerlijk om op die manier creatief 
bezig te zijn. 

Overal haal ik mijn inspiratie vandaan, maar mijn 
grootste bron is toch wel mijn geloof. Ik probeer een 
persoonlijke boodschap in mijn kaarten te leggen, zo-
dat de ontvanger zeker geraakt zal worden bij het zien 
van de wenskaart. Een persoonlijke benadering vind ik 
zo belangrijk. Een digitaal internetkaartje zal dit naar 
mijn mening nooit kunnen overnemen. Om dat per-
soonlijke contact met klanten te behouden sta ik liever 
op markten en braderieën, dan dat ik via een webshop 
mijn kaarten verkoop. 

De gesprekken die ik heb op deze markten zijn altijd 
prettig te noemen. Natuurlijk heb ik ook met men-
sen te maken die, om wat voor reden dan ook, in een 
mindere fase van hun leven zitten. Door mijn werk 
probeer ik deze mensen te bemoedigen, een hart onder 
de riem te steken en op zo’n moment is mijn zakelijke 
kant niet aanwezig. Ik vind dat dan minder belangrijk. 
Ik wil er dan een klein beetje toe bijdragen om het goe-
de gevoel bij de persoon in kwestie te doen terugkeren.’

een goed geVoel

‘Ik heb plannen voor het geven van workshops, maar 
die moet ik nog uitwerken. Natuurlijk is het belangrijk 
om te leren hoe je een wenskaart maakt, de kleuren, de 
vormen en de techniek. Maar het maken van een kaart 
vanuit je hart is het belangrijkste dat ik wil doorgeven 
aan de cursisten. Het hoeft beslist geen dure hobby te 
zijn. Met een kleine materiaalinvestering kun je maan-
den voort, dus om het geld hoef je het echt niet te 
laten. Verder is het belangrijk dat je de tijd neemt om 
iets moois te maken en ja, ik blijf het herhalen, leg je 
gevoel in je werk.’

dromen realIseren

‘In mijn branche heb ik collega’s, maar ik zie hen be-
slist niet als concurrenten. Als we bij elkaar zitten, 
wisselen we toch ook leuke ideeën uit en dat doe je 
niet als je elkaar als concurrenten beschouwt. Je talent 
kun je op deze manier ook nog meer ontplooien. In 
de toekomst hoop ik een bedrijfje te hebben met een 
aantal werknemers, die dan kaarten kunnen maken 
met een aparte vormgeving. Ik wil graag dat zij zich 
ook ontwikkelen en hun dromen volgen en realiseren. 
Om dat waar te maken, volg ik een van mijn favoriete 
lijfspreuken: “Don ’t tell me I CAN, and don ‘t tell me 
don ’t, cause I will”. Als ik de passie en het verlangen 
in mijn hart heb om mijn dromen te volgen en iets 
te bereiken, ga dan niet in de weg staan, want ik ben 
koppig genoeg om ze te willen realiseren!’

‘Ik hoop op waardering en erkenning van mijn werk, 
maar dat moet zeker niet ten koste gaan van het plezier 
en de blijdschap die ik ervaar bij het creëren van een 
wenskaart. Zolang ik ervan geniet, blijf ik wenskaarten 
maken.’e-mailadres: diana.peters.petkova@gmail.com

Met hart en ziel
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Fermenteren maakt het voedsel extra gezond

fermenteren
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Sinds enige tijd is het helemaal in om voedsel te fermenteren. Dat lijkt nieuw, maar is het niet. Wij zijn 
bekend met zuurkool, wat in feite gefermenteerde witte kool is. Andere producten die we kennen en die 
gefermenteerd zijn, zijn kaas, yoghurt, wijn, salami was oorspronkelijk een gefermenteerde worstsoort.

Ooit is dit fermenteren begonnen om voedsel langer 
houdbaar te maken, zodat je in tijden van schaarste, 
zoals lange winters, ook groente en fruit tot je beschik-
king had. In de oudheid fermenteerden de Romeinse 
legers vlees en vis in speciaal daarvoor ontworpen pot-
ten en vaten, die de legers vervoerden op door ossen 
getrokken karren. Dit diende als voedsel voor de legi-
oenen die door de hele toen bekende wereld ten strijde 
trokken. 

extra geZond

Naast het voordeel van het langer houdbaar maken 
van voedsel kent fermenteren nog andere voordelen. 
Fermenteren maakt het voedsel extra gezond, hierover 
verder in deze column meer. Het is tevens een goede 
manier om ten tijde van veel aanbod voedsel houdbaar 
te maken voor consumptie later. Iedere moestuinbe-
zitter kent het probleem dat je ineens van bepaalde 
groenten heel veel hebt. 

Gezondheid

Jam maken is een andere manier om fruit te conserveren
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Je kunt dit onmogelijk allemaal opeten wanneer het 
gewas rijp is om te oogsten. Fermenteren kan dan uit-
komst bieden. 

WecKflessen

Vroeger maakten mensen bepaalde groenten in. De 
ouderen onder ons kennen de bekende weckflessen. 
Groenten werden gekookt in luchtdicht afgesloten 
weckflessen en vervolgens koel bewaard. Bijna ieder 
huis had een kelder die vol stond met weckpotten met 
groenten en fruit, bedoeld voor gebruik in de winter 
als het aanbod schaars is.

Jam

Jam maken is een andere manier om fruit te conserve-
ren, het nadeel hiervan is dat er heel veel suiker, mini-
maal 50% aan te pas moet komen om het te conserve-
ren. Fermenteren heeft deze nadelen niet. Je kunt de 
groenten en het fruit ongekookt verwerken. 

Het proces van fermenteren berust op de vorming van 
melkzure bacteriën, die ontstaan tijdens dit proces. Zij 
gebruiken een deel van de suikers uit de groenten of 
fruit en zetten die om in melkzuur, wat conserverend 
werkt. In dit proces worden door de melkzure bacteri-
en allerlei enzymen, antioxidanten en vitamines ge-
vormd. Daardoor verrijkt fermenteren de betreffende 
groente en of fruit. 

geschIKte groenten

Groenten die zich goed lenen voor fermentatie zijn de 
wat stevigere groenten zoals alle koolsoorten, wortels, 
bietjes en andere knollen en rapen, venkel en courget-
tes. Groene bladgroenten zoals sla, andijvie, spinazie 
e.d. zijn niet geschikt, die lossen op in het proces. Het 
is eenvoudig om te doen en niet tijdrovend. 

nIet IngeWIKKeld

Wat heb je nodig? Glazen potten met deksel en weck-
beugel zijn het handigst. Verder een groente naar keu-
ze, Keltisch zeezout, himaylazout of een andere goede 
zoutsoort. Het zout zorgt er voor dat alleen de melkzu-
re bacteriën kunnen groeien en geen slechte bacteries-
tammen, schimmels of gisten. Snijd de groenten fijn. 
Bij kool kun je de fermentatie versnellen door de kool 
eerst met schone handen te kneuzen in een schaal, 
voeg de juiste hoeveelheid zout en wat water toe 

zodat de groente onder water staat. Evt. iets zwaars 
er op doen, zoals een steen of klein potje gevuld met 
water om te zorgen dat de groente onder water blijft 
staan. Deksel afsluiten en laten fermenteren op kamer-
temperatuur. Dagelijks het deksel even openen, door 
de fermentatie ontstaat koolzuur, dat moet af en toe 
afgevoerd worden, anders wordt de druk in de pot te 
hoog. Na één of meer dagen zie je dat de vloeistof wat 
troebel begint te worden, er ontstaat wat schuim en 
luchtbelletjes, de fermentatie is op gang. 

Per groentesoort verschilt het nogal hoe lang het duurt 
voor het goed is. De omgevingstemperatuur speelt 
hierbij een belangrijke rol, hoe warmer hoe sneller het 
gaat. De fermentatie te stopt als je de pot bewaart op 
een temperatuur onder de 10 graden. 

Gefermenteerde groenten eet je - het best koud- als 
vervanger van gekookte groenten, als bijgerecht, door 
een salade of tussendoor.  Op internet is een heel scala 
aan smakelijke recepten te vinden en er worden zelfs 
weer speciale zuurkoolvaten aangeboden, voorzien 
van alle benodigdheden.  Gefermenteerd voedsel is le-
vend voedsel. Rauwe groenten hebben in tegenstelling 
tot gekookte groenten een hoge energetische waarde. 
Deze wordt versterkt door de aanwezigheid van de 

Gezondheid

Venkel: geschikt voor fermenteren
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melkzure bacteriën, enzymen en vitaminen die door 
deze levende organismen gevormd worden. 

geZonde darmflora en fermenteren

Melkzure bacteriën spelen een belangrijke rol bij het 
tot stand brengen en houden van een gezonde darm-
flora. 80% van ons immuunsysteem zetelt in de darm. 
Een gezonde darm, darmflora en spijsvertering zijn 
daarom essentieel voor onze gezondheid en afweer. De 
darm is voor ons wat de wortels zijn voor een boom 
of plant. Onze darminhoud, dus de voeding en darm-
flora, is wat de aarde is voor de plant of de boom. 
Ook de aarde bestaat uit voedingstoffen en allerlei 
micro-organismen, die in evenwicht leven met elkaar, 
met de aarde en alles wat er op en in groeit. 

Zo zou het idealiter gesproken ook in onze darm moe-
ten zijn. Melkzure bacteriën zijn voor de darmen, wat 
pionierplanten, zoals koolzaad en de berk zijn voor 
braakliggend land. Zij koloniseren de darm en maken 
deze ook geschikt voor andere noodzakelijke micro-or-
ganismen in de darm.  Een regelmatige aanvoer van 

melkzure bacteriën draagt dus bij aan herstel en on-
derhoud van een gezonde darmflora. Gefermenteerde 
groenten bevatten melkzure bacteriën en helpen daar-
om bij goed onderhoud van je darmen. Onderzoeken 
van de laatste jaren tonen niet alleen aan dat een goede 
darmflora belangrijk is voor ons immuunsysteem en 
het daarmee het voorkomen van infecties en auto-im-
muunziektes, maar ook bij psychische klachten zoals 
bijvoorbeeld depressies en angsten.  

bIJVangst

Door groente te fermenteren heb je het hele jaar door 
de beschikking over groenten die de juiste bacteriën 
en vitamines bevatten. Het Centrum voor Voedings-
geneeskunde Nederland maakte in zijn laatste nieuws-
brief melding van een onderzoek waaraan 12.385 men-
sen in Australië deelnamen. De conclusie was: Het 
eten van 8 kleinere porties groenten en of fruit per dag 
zorgt voor een toename van het geluksgevoel. De mate 
van welbevinden ligt ook voor een groot gedeelte in de 
voedingskeuze.

Gezondheid
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cola KIp
Recept en foto Arno Doejaaren

IngredIënten

Drumsticks, 200 gr. bruine suiker, handje grof zeezou, 
4 eetlepels mosterd, 8 eetlepels ketchup, 200 ml cola.

bereIdIng

Verwarm de oven voor op 175 graden. Kook de drum-
sticks 30 minuten in ruim water. Giet af en leg ze in 
een ovenschaal. Bestrooi met de bruine suiker en het 
zeezout. Roer de mosterd, ketchup en een scheut cola 

door elkaar en giet over de drumsticks. De rest van de 
cola toevoegen en zet de ovenschaal circa 45 minuten 
in de oven tot de saus is ingedikt. Lekker met salade 
en patat

naaldenKoKer met bIJZondere naald

Tekst en foto Jacob de Maijer

Van de familie Proot uit Bergen kregen we een paar jaar 
geleden onder andere deze naaldenkoker met inhoud. 
De naaldenkoker heeft ooit toebehoort aan Immetje 
Kroon de vrouw van Jochem Helder, familie van de 
Koedijker meelmolenaars Bos. De koker is van gedre-
ven zilver met voorstellingen van een man en vrouw 
hand in hand zittend en aan elkaar geketend met een 
ketting. Verder een spelend kind met bloemmotief in 
de hand. Een andere voorstelling 1vrouwenfiguur met 
spelend kind naast iets, lijkend op een harp, aan de 
andere zijde een vrouwenfiguur lezend in een boek, de 
Bijbel? Volgens een van de mensen van de archeologi-
sche dienst stamt de koker uit de periode 1750 - 1760. 
Verder heeft het een merkteken met 4 sterretjes wat ik 
nog niet heb kunnen achterhalen, maar stamt uit de 
tijd van voor 1812, toen in Franse tijd, de zilvermerken 
werden ingevoerd. Zeer waarschijnlijk is de naalden-
koker een huwelijks geschenk geweest voor Immetje 
Kroon en Jochem Helder. In de afsluitdop staan haar 
initialen I K.

De inhoud van de koker is een bijzondere naald, de 
punt is hartvormig  en niet scherp de zijde met het 
oog van de naald is afwijkend van vorm het is meer 
bladvormig met v- vormige opening met daarboven 

een holte van rond 3,5 millimeter, als een schepje. Wij 
van de inventarisatiecommissie namen aan dat het een 
borduurnaald was. Maar toen de archeoloog er naar 
keek zei hij direct dit is een oorsmeerlepeltje. Hij pak-
te een boek en vond bijna direct ons voorwerp daarin 
afgebeeld. Hij legde uit dat dergelijke lepeltjes werden 
gebruikt tijdens het borduren. De oorsmeer werd ge-
bruikt om de punt van een rafelende  draad glad te ma-
ken om deze in het oog van een fijne naald te steken. 
Deze lepeltjes werden tijdens het borduren rechtop in 
de te borduren stof gestoken zodat het steeds bij de 
hand was, het hartvormige puntje zorgde dat het er 
niet uit viel. Het lepeltje heeft het zilvermerk van het 
2e gehalte en de letters AS2. AS is waarschijnlijk de 
producent, ook deze is nog niet teruggevonden. 

Historische Vereniging

Koken
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Op zoek naar uw
eerste koopwoning?

Kom langs voor een hypotheekgesprek waar
we echt de tijd voor nemen

Maak kans op een interieur-advies*

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

* D
ez

e 
ac

tie
 v

an
 R

eg
io

Ba
nk

 lo
op

t v
an

 19
 s

ep
te

m
be

r t
ot

 1 
no

ve
m

be
r 2

01
6.

 V
ra

ag
 o

ns
 n

aa
r d

e 
vo

or
w

aa
rd

en
 o

f k
ijk

 o
p 

re
gi

ob
an

k.
nl

/v
oo

rw
aa

rd
en

.



41

Bouwgroepen en dorpsbewoners schieten te hulp
WaarIn een “KleIn” dorp groot blIJKt te ZIJn  

Zaterdag 20 augustus, het hoogtepunt van de jaarlijk-
se Gondelvaartfestiviteiten. Weerberichten die weinig 
goeds voorspelden. Aanvankelijk werd er veel regen 
voorspeld, maar langzaam maar zeker werden de re-
genkansen minder en zou het droog blijven. Helaas 
bleef er een bijna stormachtige zuidwestenwind waai-
en. 

Tijdens het opbouwen van de gondels waaide menig 
decor om. Het was super om te zien hoe bouwgroepen 
en dorpsbewoners de gedupeerde gondelbouwers met 
raad en daad bijstonden. Het leek op een gegeven mo-
ment wel of heel Koedijk aan het bouwen en decors 
redden was. 

Toen de gondels stormproef waren, deed zich een an-
der probleem voor. De slepers durfden niet van zuid 
naar noord te varen. Waarom niet, vroegen velen zich 
af? Allereerst zijn de gondels groot en voor de wind uit 
waait de dekschuit met sterke wind voorbij de sleper. 
De sleper kan alleen maar heel hard varen om de boot 
in bedwang te houden. Verder is er een onderstroom van 
zuid naar noord Met deze wind was varen van zuid naar 
noord geen optie. 

Zaterdagmiddag 16.50 uur. Spoedoverleg met de 
schippers en het bestuur. Of we gaan niet varen, of 
we gaan van noord naar zuid, de oude route. Er werd 
unaniem besloten dat ze van noord naar zuid zouden 
gaan. De afzetposten werden geïnformeerd en via de 
social media werd de informatie gedeeld. Sommige 
botenbouwers moesten even een knop omzetten, maar 
er kon veilig gevaren worden en dat komt op de eerste 
plaats. 21.15 uur klonk het startschot. 

Volgens de jury en de krant was het een gondelvaart 
van hoge kwaliteit. Met als winnaar bij de vakjury de 
Koekoeksklok en bij de publieksjury Frozen. De ex-
tra attracties, zoals de historische tractoren, de kleine 
kunstmarkt en de flyboarder bleken gezellige en spec-
taculaire toevoegingen voor ons unieke evenement. 

Het bestuur van de gondelvaart is trots en dankbaar 
voor de hulp van veel vrijwilligers. Bent u enthousiast 
geworden en wilt u bijvoorbeeld volgend jaar met een 
groep een boot bouwen of de commissies ondersteu-
nen in hun werkzaamheden? Neem dan contact op met 
secretaris@gondelvaartkoedijk.nl of bel 0627244725

Gondelvaart 2016

winnaar bij de vakjury de Koekoeksklok (foto Henk Wilbrink)
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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
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Uitnodiging

Een echte Alkmaarse traditie. Rond en op 8 oktober vieren we de overwinning 
in 1573 op de Spaanse overheerser. Herdacht wordt dat Alkmaar op 8 October
ontzet werd. De festiviteiten staan elk jaar in het teken van herdenken en vieren. 

Elk jaar loopt Rollebol kindercentra samen met de kinderen met veel plezier mee in de jeugdoptocht,
die wordt georganiseerd door de 8 oktober vereniging. Dit jaar valt 8 oktober op een zaterdag. Maar
ook dit jaar willen wij 8 oktober niet ongemerkt voorbij laten gaan en lopen we graag mee in de
jeugdoptocht. 

10.15 – 11.15 uur - Jeugdoptocht ‘Muziek verbindt’
Vertrek vanaf Nassauplein, Route: Nassauplein – Van der Meijstraat – Lindenlaan – Varnebroek -
Kennemerstraatweg – Ritsevoort – Koorstraat – Langestraat – Mient (westzijde) – Waagplein

Het thema dit jaar is ‘Muziek verbindt’. Kinderen maar ook zeker ouders mogen
verkleed komen passend bij het thema, bijvoorbeeld als je favoriete popster. We
gaan bij voldoende opkomst  in een mooi versierde Rollebol trein aan de optocht
deelnemen. 

Om 9.30 uur verzamelen we bij BSO Holderdebolder (Koornlaan 23 in Alkmaar). 
De optocht start om 10.15 uur op het Nassauplein en eindigt om 11.15 uur op 
het Waagplein. Rondt 12.00 uur zijn we weer terug bij BSO Holderdebolder.

Voor ieder kind van Rollebol kindercentra is er een 
leuke verrassing, dat wordt weer echt gezellig!

www.rollebol.nl
Centrale administratie: Kennemerstraatweg 13 - 1814 GA  Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

Binnenkort is het weer 8 oktober
en dat betekent Alkmaar ontzet!  

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V2_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V2  16-09-16  11:30  Pagina 1
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KoKen
Ingrediënten 2 bananen, 3 eetlepels pindakaas , 100 ml 
melk, 2 eieren, 50 gr havermout, 1 theelepel bakpoeder, 
Fijngehakte pinda’s (optioneel) 

bereIdIng

Mix alles (behalve pinda’s) in een blender of keu-
kenmachine door elkaar tot een beslag. Je kunt ook 
eventueel de banaan met een vork prakken en met een 
garde mengen met de rest van de ingrediënten. Verhit 
een beetje boter in een pan en schenk een beetje beslag 
hierin in 2 hoopjes (of 1 grote, of meerdere kleine). 
Laat aan de overkant wat aanbakken en wacht met 
omdraaien tot er luchtballetjes aan de bovenkant te 
zien zijn. Bak ook de andere kan nog 2 a 3 minuten. 
Schep er op het laatst eventueel wat extra pindakaas 

op, deze gaat door de warmte iets smelten. Maak het 
feestje compleet met wat fijngehakte pinda’s

Jeugdpagina

Noor gaat voor het eerrst naar groep 3 op de basis-
school. Daar leer je lezen en schrijven. Na de eerste 
dag op school vraagt haar pappa wat ze geleertd heeft. 
Noor: "Ik heb al leren schrijven". "En wat heb  je ge-
schreven?"vraagt pappa. Noor: "Dat weet ik nog niet 
ik leer morgen lezen".

Twee katten lopen door de woestijn, zegt de ene kat 
tegen de ander: "Wat een grote kattenbak hè

Wat is heel groot maar weegt niets (zie blzd 47)
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Jeugdpagina

Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Di 4-10-2016 Meidenmall: groep 8 only              11 t/m 12 15:30/17:30
Do 6-10-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 7-10-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 7-10-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  11-10-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 13-10-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 14-10-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 14-10-2016 Party Mall 13 t/m 18 20:00/23:30
Di   18-10-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 20-10-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 21-10-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 21-10-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   25-10-2016 Meidenmall: Thema 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 27-10-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 28-10-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 28-10-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/22:30

K=E H=G V=G/T=D-B
Rebus

Kleurplaat
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Klaas Bootpad 4-6, 1827 CX Alkmaar
Tel. 072 582 3741 | www.tcdaalmeer.nl

SPEEL NU PADEL  
BIJ TC DAALMEER!

TC DAALMEER: HET TENNIS- EN PADELCENTRUM VAN ALKMAAR

UNIEK IN 

ALKMAAR!

Speciale Padelrackets  
zijn bij de club te huur!

HOU JIJ WEL VAN ’N POTJE TENNIS MAAR DAN ANDERS? DAN IS DIT JE KANS! 
Want bij TC Daalmeer worden 2 echte Padelbanen aangelegd. Padel is op dit moment 
de snelst groeiende sport in Europa en is een mix van tennis, squash en beachball. 
Het spel wordt gespeeld op een veld van 10 bij 20 meter en heeft 3 meter hoge  
glazen achterwanden en aan beide lange zijden een 6 meter lange metalen rastering, 
waarbij na het stuiteren van de bal de wanden ook mee mogen doen. Het is een zeer 
dynamisch spel en makkelijk om te leren. 

De OFFICIËLE OPENING van de banen is op zondag  
9 OKTOBER om 14.00 uur en zal worden gevierd met o.a.  
clinics en een demonstratie door professionele Padelspelers. 
Inschrijven voor een les of clinic kan via www.tcdaalmeer.nl  
of telefonisch: 072 582 3741. Het is mogelijk om een baan  
per uur en/of een heel of half seizoen te huren.
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oplossIngen

Rebus: Eind goed al goed. Puzzel de 7 staat er maar 1 
keer in Raadsel: De schaduw van een olifant.

rectIfIcatIe
Per abuis is in het septembernummer is de advertentie 
van De Bonte Koe van vorig jaar geplaatst. De Bonte 
Koe leverde wel de goede advertentie aan.

rondJe raad
Wij kijken heel positief terug op de Uitmarkt/Rondje 
Raad van 3/9. De Uitmarkt was voortreffelijk georga-
niseerd; dat maakte het voor ons heel gemakkelijk om 
Rondje Raad te organiseren. Over de opkomst niet te 
klagen. De publiciteit heeft zijn werk gedaan. Hoewel 
een aantal inwoners specifiek langs is gekomen voor de 
raad, is het merendeel van de bezoekers met de poli-
tiek in aanraking gekomen dankzij de quiz/consump-
tie en dat is prima. Het feit dat men hierdoor merkt 
dat de raad heel benaderbaar is, in de samenleving 
staat, er echt voor de inwoners is, is al winst.  Ik denk 
dat de meesten met een positief gevoel over de raad 
naar huis zijn gegaan en dat is echt wel eens anders 
als het de politiek betreft. Ik wil jou en je team nog-
maals heel hartelijk bedanken voor alle inzet, klasse!   
 
Sacha Zuiderduin raadsgriffie Alkmaar

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)
Wie heeft voor mij nog bladen betreffende Meer-
lingen Magazines van NVOM. Tel.nr: 072-5623871 
of e-mail: annekewessemius@gmail.com

Te koop ruime hoekwoning, Hennebos 10 Koe-
dijk Grote garage Tuin op het westen Kunststof dak-
kapel incl. zonnepanelen c.v intergas 2016.Vraagprijs   
€ 242.000,- KK Tel. 072-5640951/06-46570053

colofon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) Redactie: Rien Berends (in-
houd) redactie@coedijckerban.nl Hans Petit 
(jeugdpagina/vormgeving)info@coedijckerban.nl. 
Ciska Riekwel (eindredactie).  Verkoop: Wim Smit: 
verkoop@coedijckerban.nl.   

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

Kopij november inleveren uiterlijk op 5 oktober 
2016 

De Coedijcker Ban van november wordt in de laat-
ste week van oktober bezorgd! Heeft u klachten 
over de bezorging mail naar info@coedijckerban.nl 
of bel met Wim Smit 06-43166559

geVonden 
We hebben met gondelvaart een paars sweatvest 
gevonden,merk Adidas. Fam. Molenaar Kanaaldijk 
190A tel.072 7850560



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Uw verzekeringen 
om de hoek geregeld?

Dat kan bij ons!


