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WIe zWIjgt stemt toe?
Het vijfde jaar Coedijcker Ban (CB) nieuwe stijl zit 
er op. De CB is al 30 jaar lang een begrip in Koedijk 
en directe omgeving. Een ander wijkgericht blad dat 
maandelijks wordt verspreid in Alkmaar Noord is de 
Wijkkrant Noord. In dit blad vindt u onder andere in-
formatie over de activiteiten van de wijk- en buurtcentra 
in Alkmaar Noord. U leest daar dus ook het program-
ma van ‘onze’ Rietschoot. Onlangs, tijdens een gesprek 
met vertegenwoordigers van de gemeente Alkmaar en 
de werkgroep Wijkkrant Noord, werd de suggestie ge-
daan om de CB te laten opgaan in de Wijkkrant. 

De redactie van de CB is geen partij in deze discussie. 
De Rietschoot is de uitgever van ons blad en daarmee 
feitelijk verantwoordelijk voor het (voort)bestaan van 
de CB. In het gesprek dat ik eerder memoreerde zat 
De Rietschoot niet aan tafel. Het bestuur van De Riet-
schoot weet nog van niets. Met mijn vraag aan u loop 
ik vooruit op de feiten, maar ik ben wel erg nieuwsgie-
rig naar uw antwoord op: Vindt u dat de Wijkkrant 
Noord en de CB samen zouden moeten gaan? 

Laat het weten via website van de CB www.coedijcker-
ban.nl of via een mailtje naar info@coedijckerban.nl. 
De QR code hiernaast brengt  u rechtstreeks bij het di-
gitaal formulier. Een briefje bij De Rietschoot in de bus 
doen is ook oké (zet mijn naam er dan wel op). Geldt 
bij onvoldoende respons het gezegde ‘Wie zwijgt stemt 
toe?’  Rest mij u fijne feestdagen te wensen namens het 
hele team van de Coedijcker Ban.

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

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 15 december 2018

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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50 jaar lid van Hengelsportvereniging Vislust (Koedijk|)

Kees hartland 
Door Rob Westhof/fotografie Hans Petit

Bij het aanbellen op het adres van Kees Hartland valt het naambordje van de familie in de vorm van een vis 
mij gelijk op. De hengelsport en alles wat daarbij hoort is moet een grote passie zijn van deze man, dacht 
ik daar bij de voordeur. 

Het komt niet vaak voor dat iemand 50 jaar lid is van 
een vereniging, uniek is het niet bij Hengelsportver-
eniging (HSV) Vislust, wijlen secretaris Cor Hartog 
ging Kees voor als ‘gouden’ jubilaris.

PaPlePel

“Waardoor is het vissen een deel gaan uitmaken in je 
leven”, vraag ik aan Kees. “Het vissen is mij met de 
paplepel ingegeven. Mijn vader was een bevlogen visser 

en bestuurder. Hij viste waar vis te vangen was, aan zee 
of binnenwater en hij was bestuurder bij verschillende 
verenigingen in Koedijk. Zoals zo velen was mijn vader 
tuinder in de polder Geestmerambacht. De hengels la-
gen altijd in de schuit en tijdens de schaft werd er een 
hengeltje uitgegooid om een maaltje baars te verschal-
ken. Ja toen werd er nog gevist om te eten. Na mijn 
diensttijd 1968 werd het tijd om lid te worden van HSV 
Vislust waarvan mijn vader toen voorzitter was.” 

terugblIK oP 50 jaar hsV VIslust

“In 1968 werden er nog viswedstrijden in de polder 
Geestmerambacht rond de Kleimeer en Diepsmeer 
gehouden. Je ging dan per schuit de polder in naar 
onze visstek. De technieken waren nog niet zo verfijnd 
als tegenwoordig. Een zware bamboe-hengel, dik ny-
lon draad met grote kikkers en een grote haak met een 
lekker grote wurm eraan, dat was hoe er gevist werd.” 

broodje bal

“De manier van het wedstrijdvissen is door de jaren heen 
nauwelijks veranderd bij HSV Vislust. Er zijn 7 stekken 
waar 25 minuten gevist wordt (dat was ooit 30 minuten). 
Na afloop van de wedstrijd was de prijsuitreiking en 
natuurlijk even nazitten. Broodje bal en een biertje toe 
om de wedstrijd te evalueren en dat al 50 jaar lang. In de 
beginjaren zaten we in ‘De Bonte Koe’ later in ‘Het Ver-
gulde Paard’ en tegenwoordig De Rietschoot.” Kees kan 
trouwens redelijk meekomen bij HSV Vislust eindigt hij 
steevast bij de eerste vijf in de A-poule.

de baars

“De baars is in korte tijd uitgegroeid tot een van de 
meest populaire sportvissen van Nederland. Tegen-
woordig is baarsvissen ‘in’ en er is een topcompetitie 
van 14 viswedstrijden om de titel ‘baarsvisser van het 
jaar’. “

steKcommIssIe

“Al vele jaren is er een stekcommissie die voor elke 
wedstrijd kijkt waar wat te vangen valt en dan vervol-
gens toestemming vraagt aan de HSV van dat water 
om er een viswedstrijd te mogen organiseren. Zo is dat 
tegenwoordig geregeld. Je vraagt netjes aan de buur 
HSV of je in hun water een wedstrijd mag vissen.”

PassIe Voor besturen

“Wat mij ook met de paplepel is ingegeven”, vervolgt 
Kees “Doe iets voor de maatschappij. Mijn vader Jo was 
op een bepaald moment van vijf verenigingen voorzit-
ter. Ikzelf heb het als voorzitter niet verder geschopt dan 
4 verenigingen. Een greep uit de bestuurlijke functies op 
hengelsportgebied van de afgelopen jaren: 36 jaar voor-
zitter van Hengelsport vereniging Vislust te Koedijk, 20 
jaar penningmeester HSV Langedijkersportvissers e.o., 
10 jaar penningmeester Federatie bestuur Sportvisserij 
MidWest Nederland met 110.000 leden’. 

actIVIteIten Voor de jeugd.
Kees heeft geprobeerd rond 2000 om bij HSV Vislust 
een jeugdafdeling op de kaart te zetten. Vanuit Sport-
visserij Nederland wordt dit sterk gemotiveerd en die 
biedt daar gratis cursussen voor aan. Kees heeft onder 
andere deelgenomen aan de cursus jeugdbegeleider, 
vis meester en een cursus over alle middelen die nodig 
zijn bij het vissen. HSV Vislust heeft jeugdvislessen 
georganiseerd met natuurlijk het in de praktijk bren-
gen van het vissen en niet te vergeten werd er een 
jeugdcompetitie georganiseerd waar zo’n 20 jeugdle-
den aan deelnamen. Helaas wordt het steeds moei-
lijker om de jeugd aan de waterkant te krijgen en te 
houden. Om de jeugd te bereiken moet je als vereni-
ging heel actief zijn. Op dit moment is er bij HSV 
Vislust geen opvolger voor Kees die zijn rol richting 
de jeugd kan overnemen.

VIsPas

“De grootste verandering in de hengelsport is denk ik 
de invoering van de Vispas met de gezamenlijke lijst 
van viswaters in 2012. Daarvóór werd er met visver-
gunningen gewerkt. Iedere HSV, provincie of beroeps-
visser met een eigen water gaf zijn eigen vergunning 
uit. Je had een tas vol vergunningen nodig, voor veel 
geld, om in hun water te mogen vissen. Door de fusie 
tussen NVVS (Nederlandse Verenigingen van Sportfe-
deraties) en de OVB (Organisatie ter Verbetering van 

De markante Koedijker

Kees heeft onder andere deelgenomen aan de cursus jeugdbegeleider, vismeester

Visreizen naar het Noorden Van Noorwegen (foto aangeleverd)
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de binnenvisserij) is ‘Sportvisserij Nederland’ ontstaan. 
Dit is een organisatie met verstand van vissen. Vanaf 
2013 is ‘Sportvisserij Nederland’ lid van NOC*NSF. 
Hierdoor maakt de sportvisserij deel uit van de sport-
wereld en dat betekent een nog steviger verankering 
van de hengelsport in de Nederlandse samenleving.” 
Kees zat in die tijd van verandering in het bestuur van 
federatie MidWest Nederland zodat hij ook de verga-
deringen van Sportvisserij Nederland mocht bijwo-
nen. Hij heeft dit altijd prachtig gevonden en er met 
veel passie aan deelgenomen.

Zo’n brasem die daar zwemt,
Voor jou is voorbestemd,
Zonder dat hij het nog weet.
Hij snuffelt eens aan jouw deeg en je dobbertje gaat 
bewegen,
De spanning is bijna ten top gestegen want je hebt 
beet.

Ik hoef geen bungalow,
Geen huis met patio,
Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij cadeau,
Maar er is een ding wat ik nooit zou willen missen,
Een ding wat ik nooit zou willen missen,
een ding wat ik nooit zou willen missen,vissen.
(uit het Schaep Met Vijf Poten)

VrouWen en VIssen

“Er zijn in de afgelopen 50 jaar veel hoogtepunten ge-
weest”, vertelt Kees verder. “Zoals het bestuurswerk en de 
viswedstrijden bij onze visvereniging. De oprichting van 
een afdeling vrouwen met eigen bestuur vond ik ook heel 
bijzonder. Mannen mochten niet bij de viswedstrijd voor 
vrouwen aanwezig zijn. Alleen controleur Jaap Butter was 
erbij, de vrouwen konden ook nazitten hoor!”

FeestaVonden

“De feestavonden in de jaren 70 en 80 zijn onvergete-
lijk. De grote zaal van Het Vergulde Paard werd om-
getoverd tot feestzaal. Kees’ vrouw Ineke verzorgde de 
bloemstukken waardoor het één groot feestelijk geheel 
werd. De avond begon met een vismaaltijd met ge-
bakken schol en na de vismaaltijd kon het feest begin-
nen met een liveband. Zoals wijlen Cor Hartog altijd 
vermeldde in zijn jaarverslag: “De laatste feestgangers 
vertrokken rond vier uur” en hij kon het weten.”

VIsreIzen

“Het mogen organiseren van visreizen voor negen leden 
van HSV Vislust naar het paradijs voor de sportvisser: 
het hoge Noorden van Noorwegen is ook zo’n hoog-
tepunt. Met negen personen naar Noorwegen. Samen 
reizen, vissen, eten en drinken zonder wanklank, met 
wederzijds respect en kameraadschap. Genieten van de 
overweldigende natuur en natuurlijk van de grote hoe-
veelheid gevangen vis.” Vol enthousiasme vertelt Kees 
over deze reizen. Zijn verhalen worden geïllustreerd met 
een aantal fotoboeken waarin mannen staan met gro-
te gevangen vissen. “Het thuisfront moet er natuurlijk 
geen problemen mee hebben dat je een tijdje van huis 
bent. Maar dat zit wel goed. Ik ben inmiddels 49 jaar 
gelukkig getrouwd.”

WaarderIng

In 2011 is Kees benoemd tot erelid van HSV Vislust. 
Voor al zijn maatschappelijk betrokken werk is hij in 
2012 als grote blijk van waardering door de koningin 
benoemd als Ridder in de orde van Oranje Nassau. 

Kees is na 40 jaar gestopt met zijn passie ‘besturen’ om-
dat, zoals als Kees dit zelf aangeeft, hij over de houd-
baarheidsdatum heen is. Maar als zijn gezondheid het 
toelaat zal de passie voor het vissen nooit verdwijnen. 

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

Kees eindigt steevast in de top vijf.
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Verwijderde kronen leveren € 62.045,45 op

toP-oPbrengst Voor borstKanKeronderzoeK

Sinds 2008 doneert EDM Tandartsen de opbrengst van oude kronen aan Stichting A Sister’s Hope. Erik de 
Maijer weet ieder jaar meer tandartsen te motiveren om aan hun klanten te vragen de verwijderde kroon te 
doneren aan dit goede doel. Hij doet dit tijdens cursussen, lezingen en via interviews in vakbladen. Belang-
stellende tandartsen kunnen meer over de actie lezen op  www.tandengoudvoorborstkankeronderzoek.nl 

65 tandartsen

Met de medewerking van 65 tandartsen werd dit jaar 
een topbedrag van € 62.045,50 ingezameld voor borst-
kankeronderzoek! Zondag 7 oktober overhandigde 
Erik dit bedrag aan de stichting tijdens hun Go For 
Life event in Bussum. Erik deed zelf ook mee aan dit 
event met een team van 9 fietsers en 2 wandelaars.

go For lIFe

Deelnemers aan een sportief event van A Sister’s Hope 
zijn zelf ook ambassadeurs voor de stichting. Daarom 
roept Erik jou op om volgend jaar ook mee te doen 
aan het Go For Life event. Dat vindt plaats op zondag 
6 oktober in Bussum. Je kunt kiezen uit 30km wande-
len of 80 km fietsen. Inschrijving bedraagt € 50,- pp en 
iedere deelnemer zamelt minimaal € 500,- sponsorgeld 
in. 

Kom je met een team van 10 personen, dan hoef je maar 
voor 9 personen in te zamelen. Zowel het inzamelen als 
meedoen is leuker in teamverband. Ga je ervoor met 
Go For Life? Je kunt je inschrijven via asistershope.org

huIsartsenPraKtIjK KoedIjK 
Huisartsenpraktijk Koedijk, de 
Hertog 2 te Koedijk is wegens va-
kantie gesloten van: 3 december t/m 
7 december 2018. De waarneming 
wordt in die week gedaan door 
Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 
126, telefoon 072-5612598. Houdt u rekening met het 
tijdig bestellen van uw herhaalmedicatie?

KoedIjKer VrouWen gIlde (KVg)
Dinsdag 11 december 2018 aanvang 18.00 uur in de 
Rietschoot organiseert het KVG een ledenavond. Dit 
is onze kerstavond. 

We beginnen weer met een uitgebreide broodmaaltijd. 
Daarna verzorgt zangeres Sandra Mooy deze kerstavond 
met een sfeervol en gevarieerd programma. Deze avond 
is alleen voor leden. Het Koedijker Vrouwen Gilde wordt 
ondersteund door de Stichting ’t Zuydoutaerlandt.

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

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%

Fijne feestdagen en een sportief nieuwjaar!
De moeite waard

Tandarts Erik de Maijer blij met resultaat (foto aangeleverd)

Sandra Mooij (foto aangeleverd)
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Samenwerking met Alkmaar Sport 
WandelgroeP ‘Klaar mee-looP mee’

(Persbericht) Wandelgroep Klaar Mee-Loop Mee en Alk-
maar Sport NV tekenden onlangs een samenwerkings-
overeenkomst om de Klaar Mee-Loop Mee wandelgroe-
pen een groter podium te bieden. Initiatiefneemster 
Jolanda Huiting en Alkmaar Sport hebben besloten om 
de handen ineen te slaan en zo nog meer mensen kennis 
te laten maken met wandelen in de buurt. 

Klaar Mee-Loop Mee organiseert verschillende wan-
delingen in de omgeving Alkmaar. De wandelingen 
zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd of 

fysieke en mentale gesteldheid en deze maken vanaf 
heden deel uit van het Sport Vitaal aanbod van Alk-
maar Sport.

De Klaar Mee-Loop Mee wandelgroepen, van initia-
tiefneemster Jolanda Huiting zijn in de afgelopen ja-
ren uitgegroeid tot op dit moment 10 wandelingen per 
week waar gemiddeld 80 mensen aan meedoen in de 
leeftijd van 23 tot 82 jaar oud. De wandelaars doen om 
diverse redenen mee met de wandelingen, maar dui-
delijk is dat iedereen zich heel erg welkom en gezien 
voelt. Alkmaar Sport is content met de samenwerking 
met Klaar Mee-Loop Mee. 

Coördinator Sport Vitaal Mirjam van der Welle: “wij 
zijn blij dat wij ons Sport Vitaal aanbod uit kunnen 
breiden met deze wandelgroepen en op deze manier 
meer ongebonden sporters kennis kunnen laten ma-
ken met ons beweegaanbod.” 

De wandelingen zijn heel laagdrempelig, waardoor deze 
voor iedereen toegankelijk zijn. Deelnemers kunnen 
verschillende afstanden lopen op een aantal dagen in de 
week. Deelnemers betalen €1,50 per keer en daarnaast 
is het mogelijk om een strippenkaart te kopen voor 
€15, waarbij de eerste wandeling gratis is. Deelnemers 
hoeven zich niet in te schrijven voor de verschillende 
wandelingen die Klaar Mee-Loop Mee aanbiedt. Verde-
re informatie over de tijden, afstanden en startlocaties 
vindt u op: klaar-mee-loop-mee.nl en alkmaarsport.nl/
sport-en-beweegaanbod/sport-vitaal.html.

Kerstdrive Bonte Koe.
Evenals in andere jaren wordt er rond de kersdagen 
een klaverjasdrive in De Bonte Koe georganiseerd. Dit 
jaar kunt u komen kaarten op zondagmiddag 16 de-
cember. U kunt zich vanaf 14.00 uur inschrijven. 

De klaverjasdrive begint om 14.30 uur. Na afloop is 
er weer een verloting met prachtige prijzen. U bent 
van harte welkom Schrijf u op tijd in want het aantal 
plaatsen is beperkt en echt  ... vol is vol.

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

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL? 
DÉ ANTI-AGEING SCHOONHEIDSSALON 

IN UW OMGEVING.  

Wij zijn gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen, manicure, 
pedicure, massage en permanente make up.

CitySpa
All People

De moeite waard

Vlnr: Mirjam vd Welle, Jolanda Huiting, Wouter vd Klugt
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Perkamenten oorkonde de Gouden Eeuw
bIjzondere schenKIng aan regIonaal archIeF

Persbericht Alkmaar – Het Regionaal Archief ontving 23 oktober een bijzondere schenking van de Stichting 
Langedijker Verleden. Het betreft een charter (perkamenten oorkonde) van 26 juli 1661, ondertekend door 
de beroemde raadspensionaris Johan de Witt. elf jaar voordat hij en zijn broer werden gelyncht in Den Haag. 
Het grote zegel onderaan de oorkonde is het grootzegel van de Staten van Holland en Westfriesland, de 
instantie die de oorkonde uitgaf. Door deze akte werd beslist dat Noord-Scharwoude (Noortscherwout op 
Langedijk) een jaarlijkse belasting mocht heffen op de inwoners. 

Het charter zal worden gerestaureerd door het Regionaal 
Archief en wordt opgenomen in de inventaris van het 
archief van Noord-Scharwoude. Na de restauratie kan 
iedereen het charter online te raadplegen. De Stichting 
krijgt de lijst waarin het charter werd bewaard weer terug, 
met een reproductie van het origineel. De schenkers van 
het charter, de Stichting Langedijker Verleden is opge-
richt in 1987 en onderzoekt de geschiedenis van Lange-
dijk. Het tijdschrift van de Vereniging, de Otterplaat, zal 
digitaal beschikbaar worden gemaakt in de tijdschriften-
viewer op de website van het Regionaal Archief. Daar zijn 

ook tijdschriften van andere historische verenigingen uit 
het werkgebied te bekijken en doorzoeken. 

belastIng

De belasting die in het charter wordt vastgelegd, was 
nodig omdat alle dorpen en steden binnen de West-
friese Omringdijk moesten meebetalen aan het onder-
houd van de dijk die hen beschermde tegen het water 
van de Zuiderzee. Om het geld voor het onderhoud 
bijeen te krijgen besloten de “schepenen, vroetschap-
pen en regeerders” uit Noord-Scharwoude om een 

“jaerlijcx pont ofte schelingschot” te gaan heffen op de 
inwoners. Ook nieuwe inwoners van buitenaf moch-
ten belast worden. En wie door “erffenisse ofte ander-
sints moechelijck” verrijkt werd, kon rekenen op een 
belastingverhoging die jaarlijks mocht worden aange-
past. Iedereen in Noord-Scharwoude betaalde dus mee 
aan de bescherming tegen de Zuiderzee: de vroedschap 
van het dorp kon zich “geen billicker nochte egaelder 
middel” voorstellen. 

het groot Proces

Het meebetalen aan het onderhoud van de Westfriese 
Omringdijk ging overigens niet altijd van harte. Oos-
telijk en westelijk Westfriesland hadden ruzie over de 
kosten van het onderhoud van de dijk. De Omringdijk 
beschermde het hele gebied, maar doordat de Heer-
hugowaard, Schermer, Zijpe en Wieringerwaard waren 
drooggelegd, lag het westen van het gebied bijna ner-
gens meer aan zee. Daardoor daalden de onderhouds-
kosten van de dijk – maar dat gold natuurlijk niet voor 
het oosten, dat nog volop aan zee lag. Er ontstond ru-
zie en een slepende rechtszaak over de vraag hoeveel er 
betaald moest worden. Het proces duurde van 1637 tot 
1695 en staat bekend als het Groot Proces. 

Oostelijk Westfriesland kreeg gelijk. Dat besluit was 
eigenlijk al genomen in 1650, zoals ook blijkt uit het 
geschonken charter. Noord-Scharwoude moet name-

lijk meebetalen aan het onderhoud van de Omringdijk 
langs de Zuiderzij in beheer bij het waterschappen De 
Vier Noorderkoggen en Drechterland.

De moeite waard

Het grootzegel van de Staten van Holland en Westfriesland en de handtekening van Johan de Witt. 

Arie Kaan (rechts), bestuurslid van de Stichting, overhandigde 
directeur Paul Post (links) van het Regionaal Archief Alkmaar 
het zeventiende-eeuwse charter.
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Een West-Fries maakt kennis met Ost-Fries

lüttje muus
Door Mart van den Berg

Afgelopen zomer liepen we door ‘onze’ culturele 
hoofdstad Leeuwarden; die andere culturele hoofd-
stad van 2018 was Valetta op Malta. We genoten van 
de verschillende culturele activiteiten en kunstwer-
ken. In één daarvan, een soort mega iglo van bouw-
platen, zat een restaurantje dat ons op dat moment 
erg aantrok omdat het begon te regenen. Binnen 
was het een allegaartje van meubelen en creatieve 
jeugdactiviteiten, rommelig maar gezellig.

We werden bediend door iemand met een gehoorbe-
perking en omdat wij de gebarentaal niet beheersen 
kregen we iets anders dan we besteld hadden, maar dat 
mocht de pret niet drukken; de koffie en de broodjes 
waren uitstekend.

In die koepel was ook een informatiestand van Ost- 
Friesland met folders over bezienswaardigheden en 
boeken in het Ostfries. Eén ervan was gratis. 

Ja, u snapt het al, die heb ik natuurlijk meegenomen. 
Interessant toch een West-Fries op bezoek bij de Frie-
zen en dan kennis maken met het Ost-Fries. Die op-
gedane kennis wil ik graag aan u doorgeven door een 
paar pagina’s van het boekje Lüttje Muus met u te de-
len. 

Lüttje is haar gele laarsje kwijt. De zoektocht brengt 
haar langs de speeltuin, de school, de bakker, het kerk-
hof, de boerderij, de tandarts, de kapper, de politie 
en uiteindelijk vindt Lüttje haar laarsje terug in haar 
slaapkamer als ze naar haar teddybeertje zoekt. Nu kan 
ze lekker gaan slapen. Mooie tekeningen waarop veel 
te zien is en een leuk verhaaltje!

De uitgever van Lüttje Muus heeft toestemming gege-
ven om twee afbeeldingen plus tekst uit het boekje Lüttje 
Muus in de Coedijcker Ban te publiceren/

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

Een, twee, dree, veer, fiev, sess, söven
Waar is mien gele Stevel bleven?

Söök ik hier, söök ik daar
De Stevel is weg, dat is klaar

Lüttje Muus will in ‘t Bed gahn. Se söcht na hör Teddy
Un wat finnt se? Hör gele Stevel

Een, twee dree veer, fiev, sess, söven ...
Unner ‘t Bed is mien gele Stevel bleven

Söcht hebb ik mien Teddy daar ...
Nu kan ik slapen, heel wunnerbaar.
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Drie Koedijkers spelen mee in ...
het oberuFer KerstsPel

Door Dirk Schuurman, foto Hans Petit

Op 20 december wordt het Oberufer kerstspel opgevoerd in de Lukaskerk. Dit bijzondere kerstspel heeft 
zijn wortels in de volksspelen rond 1600 die toen werden gespeeld door de vaak arme boerenbevolking. Er 
was niet perse relatie met een kerk of geloofsstroming. Door het spelen van het verhaal van de geboorte 
van het kindje Jezus ervoeren de spelers een diep-religieuze ervaring. Daar weinigen in die tijd lezen of 
schrijven konden werd het kerstspel, honderd jaar lang, mondeling van vader op zoon doorgegeven.

herontdeKt

In het dorp Oberufer in Bratislava werd het kerstspel 
nog elk jaar gespeeld Karl Julius Schröer, cultuuron-
derzoeker die daar in 1862 toevallig aanwezig was, was 
onder de indruk van de devotie die het kerstspel bij de 
spelers en toeschouwers opriep. 

rudolF steIner

Schröer schreef alle teksten op en liet ze aan Rudolf 
Steiner lezen. Steiner, grondlegger van de Antroposo-
fie, zorgde er vervolgens voor dat het kerstspel jaarlijks 
zou worden opgevoerd. Sinds die tijd wordt het spel 
-met name in antroposofische kringen- wereldwijd ge-
speeld. De teksten zijn inmiddels in allerlei talen ver-
taald. Die vertalingen zijn meestal in de oude landsta-
len waardoor de boodschap van tijdloze waarheid in de 
moderne wereld wordt gebracht.

sPel In alKmaar

Het spel dat in Alkmaar gespeeld wordt is in het 
Oud-Nederlands vertaald en wordt opgevoerd door 12 
leden van de Christengemeenschap, precies op dezelf-
de manier zoals dat ruim 400 jaar geleden gebeurde. 
Het is daarmee geen gewoon toneelstuk over de ge-
boorte van Jezus. Het zijn vooral de beelden, de geba-
ren en de liederen die hun werk doen. 

marIa en jozeF

Wij zien een zachte lieve Maria met een wat moppe-
rige maar liefdevolle Jozef. Er zijn de herders die met 
kleine grappen en jolijt op het veld de verkondiging 
van de Engel Gabriël horen. Na de geboorte van Jezus, 
als ze het kindje bezoeken zijn ze in stille aanbidding 
en raken ze intens bewogen door het wonder dat zij 
zien. 

sPIegel

Daarnaast zijn er de drie waarden van de herbergen 
waar Jozef en Maria onderdak willen vinden. Alle drie 
wijzen ze op hun eigen wijze Maria en Jozef de deur 
waardoor ze in een stal moeten overnachten waar het 
kind geboren wordt. In de herbergiers kunnen wij de 
wat meer donkere zijden van onszelf herkennen die 
van hoogmoed, haat en afwijzing. Door het spel te 
zien, de Oudhollandse taal te horen en de zang te on-
dergaan kunt u ervaren hoe als het ware het kerstkind 
in onszelf opnieuw geboren wordt. Waardoor in ons 
stille innerlijk het kerstlicht gaat stralen

20 december
Lukaskerk Oude kanaaldijk 9
Aanvang 19.30 uur- ca. 20.30 uur
Geschikt voor kinderen vanaf zes jaar 
Toegang: vrijwillige bijdrage

Uw partner in Staal, RVS en Aluminium

Voor zowel bedrijven als particulieren

Ook voor uw eigen ontwerp, kunt u bij
Wiko Staalbouw terecht

Kanaaldijk 39, 1832 AB Koedijk
Tel: 072-561 39 75

Email: info@wiko-staalbouw.nl
Website: www.wiko-staalbouw.nl

Gespecialiseerd in
Trappen

Hekwerken
Constructiewerken

De moeite waard
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Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op
�ne-art papier
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Nog ooit naar de poolgebieden “De natuur is daar fascinerend….”

marIjKe de jong
Door Rob Westhof, fotografie Hans Petit

Marijke de Jong (58) is inmiddels een paar jaar redactielid van de Coedijcker Ban. Om haar een beetje 
beter te leren kennen een interview in de stijl zoals Marijke dat graag doet. Marijke woont samen met 
Marcel (van de kookrubriek!) aan de Kanaaldijk. In het dagelijks leven werkt zij al 36 jaar met plezier bij 
het Ministerie van Financiën. 

Ik voel mij Koedijker/ Alkmaarder omdat..
... ik met veel plezier aan de Kanaaldijk woon. Achter heb-
ben we een prachtig uitzicht over de Kleimeer. Het is altijd 
genieten van het uitzicht. Maar ik voel mij toch ook nog 
Alkmaarse. Ik ben geboren en getogen in Bloemwijk. Ik 
kijk met een goed gevoel terug op mijn jeugd. Elke winter 
schaatsen en na het schaatsen thuis je handen warmen bij 
moeder met een kop warme chocolade melk, heerlijk.

Leuke herinneringen heb ik aan?
Mijn lagere schooltijd op de Rk meisjesschool Sint Agnes 
in de Koornlaan. Nu heet deze school ‘De Kring’. Aan 

de overkant was de jongensschool Sint Aloysius. Door de 
schoolhekken stonden meisjes en jongens dan naar elkaar 
te gluren weet ik nog. Een belachelijke situatie eigenlijk. 
Mijn klas was trouwens de laatste klas waarin meisjes en 
jongens gescheiden les kregen. In borduren was ik niet zo 
handig. Het gebeurde regelmatig dat ik mijn werkje aan 
mijn kleding vastnaaide. Niet mijn hobby.

Speelt de ‘kerk’ nog een rol in je leven?
Nee, ik ben katholiek opgevoed. We gingen naar de 
Joseph kerk aan de Nassaulaan. Als kind kwam ik er 
graag, maar nu heb ik niets meer met de kerk.

Mijn favoriete gebouw is?
Dat is ook een herinnering uit mijn jeugd. Het Kruit-
huisje op het Bolwerk vond ik als kind een spannend 
gebouwtje. Ik dacht dat er allemaal bommen in lagen 
opgestapeld. Leuk dat er nu een galerie in zit en vol-
gens mij is er ook een terrasje bij. 

De laatste keer was ik Koedijk uit omdat?
Mijn partner Marcel zit op de grote vaart, voor zijn 
werk was hij afgelopen september op de Azoren. De 
bemanning werd daar afgelost. Ik ben er toen heen ge-
vlogen. Wij hebben een bungalowtje geboekt in Ponta 
Delgada op het eiland Sao Miguel en we hebben daar 
een weekje heerlijk vakantie gehad.

Mijn favoriete kapper is?
Cosmo in Alkmaar. Ik word daar goed en gezellig ge-
holpen met een kopje koffie of iets sterkers erbij. Echt 
fijne mensen bij Cosmo.

Als ik uitga dan ga ik naar?
Naar café Bruintje (Ritsevoort, hoek Vrouwenstraat). 
Wij vinden het daar erg gezellig. Het was de stamkroeg 
van Marcel. Als we een borreltje halen dan gaan wij 
daarheen. In Koedijk doen we dat bij de Bonte Koe. 
Ook heel gezellig.

Een avondje uit met?
George Clooney. Deze man wordt alleen maar knap-
per ook al wordt hij ouder. Hoe ouder hoe mooier, ha 
ha, sorry Marcel.

Mijn favoriete restaurant is?
Dat is De Dertien Balcken op het Zevenhuizen. In 
mijn staptijd kwam ik daar al. Toen was het een gezellig 
kroegje dat meedeed aan de jazz-weekenden. Nu ga ik 
daar lekker eten met goede herinneringen aan vroeger.

Mijn plek om goed te relaxen is?
Dat is in onze camper. Zodra we op reis gaan dan komt 
er rust en kan ik enorm genieten van het reizen. Het 
maakt dan niet uit of we naar België gaan of naar Frank-
rijk ik geniet van de vakantie! We kijken onderweg veel 
in brocanterietjes naar ouderwets speelgoed bijvoorbeeld. 
Marcel is nu op zijn schip, in zijn vrije tijd, een oude 
trapauto aan het opknappen. Die kochten we op een 
antiekmarkt in Nantes.

Van Persie had als kitten eenzelfde kuif als  de voetballer!

Van boven naar beneden: Cosmo, Café Bruintje (foto’s HP) en 
de Joseph kerk (foto Marijke de Jong)
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Mijn hobby’s zijn?
Ik mag graag oude meubeltjes of spiegels opknappen. 
Van twee oude nachtkastjes heb ik met de hulp van een 
bevriende timmerman een  werkhoekje voor mijzelf ge-
maakt. Zulke dingen vind ik leuk om te doen. Lezen 
doe ik ook veel en dan vooral Nederlandse literatuur van 
bijvoorbeeld Joost Zwagerman. Een thriller van Camil-
la Läckberg is ook heerlijk om te lezen. Op Marktplaats 
koop en verkoop ik ook boeken en ik kom bij kringloop-
winkels door het hele land. Meestal zoek ik naar (oude) 
Nederlandse literatuur, oud serviesgoed, kastjes.

Mijn mooiste project was/is?
Wij hebben een heuse wijnkelder onder ons huis ge-
bouwd en verzamelen graag wijn uit diverse wijnstre-
ken. Er liggen wijnen uit de Elzas, de Loirestreek, de 
Bourgogne allemaal lekkere bewaarwijnen. De kelder 
is zo groot dat we ook wel eens een fustje bier hebben 
liggen van Bruintje dat moet rijpen. 

Aan ons zelfgebouwde barretje in de kelder zitten we 
dan wel eens gezellig een wijntje te drinken.

Mijn favoriete vervoermiddel is?
Dat is mijn elektrische fiets, een Koga. Ik houd niet 
van zelf  autorijden daarom doe ik alles op mijn elek-
trische fiets. Naar mijn werk reis ik met het openbaar 
vervoer. Ik ga op de fiets naar het station.

Onze huisdieren zijn?
Twee katten die we Van Persie en Spooky hebben ge-
noemd. De kuif die Van Persie had als kitten leek op 
het kapsel van de voerballer en Spooky lijkt op een 
spookje, maar dan een pikzwart spookje. 

Op mijn ‘bucket’ lijstje staat nog?
Wat ik altijd nog eens wil doen is een reis naar Alaska 
of naar beide Pool gebieden. De natuur daar lijkt me 
zo fascinerend dat wil ik een keer zien.

KnIeartrose
Door Petra Rhodens-Homan, fysiotherapeut

Met een grote regelmaat zie ik in de praktijk mensen met knieartrose. Wat opvalt is dat klachten zich voor-
doen bij een diverse groep patiënten (vaak boven de 50). Zowel bij mannen als vrouwen, van weinig actief 
tot topsporter; van slank tot overgewicht. 

Om artrose te begrijpen is het belangrijk om te snap-
pen hoe een gewricht er uit ziet. Een gewricht is een 
verbinding tussen 2 botten. Om de botten te kunnen 
laten bewegen zit er op de gewrichtsvlakken een laag-
je kraakbeen. Kraakbeen heeft een elastisch karakter 
zodat het de krachten die in een gewricht vrij komen 
kan opvangen. Het oppervlakte van kraakbeen is glad.

Een belangrijk onderdeel van kraakbeen is water. Wa-
ter zorgt voor de elasticiteit en tijdens bewegen wordt 
water steeds uit het kraakbeen ‘geperst’ en bij het ont-
lasten weer opgenomen. Als er sprake is van artrose 
van een gewricht gaat het meestal om aantasting van 
het kraak- beenoppervlak.

Die aantasting kan ontstaan door langdurige overbe-
lasting, maar ook door een langdurige onderbelasting. 
Bij overbelasting is er sprake van te hoge druk op het 
kraakbeen over een lange periode. Er wordt daar- door 
teveel water uit het kraakbeen gedrukt en te weinig 
water weer opgenomen. De elasticiteit van het kraak-
been neemt af en er brokkelen stukjes kraakbeen af. Bij 
onderbelasting wordt het kraakbeen poreus, vergelijk-
baar met droogtescheuren in een fietsband. Klachten 
die ontstaan bij artrose zijn verschillend. Pijn, stijf-
heid, instabiliteit en zwelling van een gewricht hoor 
ik veel. Door gerichte oefeningen is het mogelijk de 
kniegewrichten te verbeteren.

16 januari 2019
gouden magIe en humor

Het duurt nog even, woensdag 16 januari van 14.30 – 
16.00 uur, maar Gouden Dagen Alkmaar-Noord kan ge-
woonweg niet wachten met deze te leuke aankondiging. 
Een gouden theatermiddag in De Rietschoot vol humor 
en magie met Steven Kazàn, inderdaad de zoon van de 
bekende Hans Kazàn. Steven is in de voetsporen getre-
den van zijn vader. In rap tempo brengt hij ongelooflijke 
goocheltrucs, visuele grappen en komische improvisaties. 
Een vreugdevolle theatershow die niet snel vergeten zal 
worden! De gouden show is speciaal georganiseerd voor 
de senioren in Alkmaar-Noord, maar is geschikt voor ie-

dereen die van magie en lachen houdt. Er zijn beperkt 
kaarten beschikbaar. Senioren hebben voorrang en krij-
gen korting. Entree € 7,50, senioren € 5,00. Inschrijven 
bij de medewerkers van De Hofstaete of De Rietschoot.

MAX Mobiel in Alkmaar-Noord
De MAX Mobiel is een elektrisch, tweepersoons voer-
tuig dat kan worden gebruikt voor korte ritjes door 
de stad. Denk aan een bezoek aan de dokter of het 
doen van een kleine boodschap. De MAX Mobiel is 
bedoeld om de mobiliteit van ouderen en mensen die 
slecht ter been zijn te vergroten. De MAX Mobiel 
wordt bestuurd door een getrainde vrijwilliger en er 
is ruimte voor één passagier en een ingeklapte rolstoel 
of een rollator. De MAX Mobiel rijdt op werkdagen van 
09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur. De tijden zijn 
flexibel en aan te passen aan uw wensen. Vraag minimaal 
1 dag/24 uur van tevoren een rit aan. Reserveer een ritje 
telefonisch 072-5615595. Geef bij het reserveren de volgende 
informatie door: Uw gegevens: naam, telefoonnummer, 
eventueel e-mailadres. Heenrit: datum, tijdstip, waar op-
halen, waar wilt u heen? retourrit: datum, tijdstip, waar 
ophalen, waar wilt u heen?

De moeite waard

Gezondheid
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dIsco Voor mensen met én zonder bePerKIng

Zaterdag 29 december van 19.00 – 23.00 uur is het 
Gala-disco in De Rietschoot.  Een topavond vol 
lekkere muziek, karaoke, dans en vooral gezellig-
heid met onze DJ Snow & Co. Entree € 2,50. Be-
geleiders hebben gratis toegang. Informatie: info@
rietschoot.nl of 072 – 561 55 95. De Rietschoot is 
rolstoeltoegankelijk en goed te bereiken met open-
baar vervoer. Connexxion lijn 2, 3 en 4 hebben hun 
eindbestemming op loopafstand achter De Riet-
schoot. Ben jij ook zo’n discoganger, kom dan eens 
langs op zaterdagavond!

samen sInterKlaas In de hoFstaete 
De Hofstaete organiseert zondag 2 december van 
12.00 tot 15.00 uur een gezellige Pietenbrunch voor se-
nioren. Tijdens deze brunch komt misschien Sint-Ni-
colaas of een van zijn pieten op bezoek bij De Hofstae-
te om een klein cadeautje uit te delen. Kosten brunch 
€ 18,50. Aanmelden bij één van de medewerkers. 

KerstmarKt KoedIjK

Op zaterdag 15 december zal in en rondom De Riet-
schoot een spectaculaire kerstmarkt georganiseerd 
worden. Bezoekers van de markt kunnen alles vinden 
om de donkere wintermaanden op te fleuren en het 
in huis gezellig te maken in een prachtige Kerstsfeer. 
Lijkt het u leuk om als standhouder met ambachtelijke 
(streek)producten, kerst gerelateerde producten of hand-
gemaakte cadeaus op onze kerstmarkt te staan? Neem 
contact op met De Rietschoot: bedrijfsleider@rietschoot.
nl of 072 – 561 55 95.

toFFe FIlms Voor de jeugd

In december worden er twee toffe films voor de 
jeugd gedraaid in De Rietschoot: vrijdag 7 decem-

ber de hilarische film ‘Horton’ (van de makers van 
Ice Age) en vrijdag 21 december lachen met de favo-
riete ijshelden in ‘Ice Age Christmas Special’. Beide 
middagen van 14:00 – 16:00 uur.  Entree: € 2,00 
inclusief limonade en popcorn.

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 
dinsdag kunt u ‘Samen Eten’. Voor € 7,50 kunt u 
om 18.00 uur genieten van een overheerlijk drie-
gangenmenu. Graag vooraf aanmelden bij de bar bij 
één van de medewerkers, via telefoon 072 – 561 55 95 
of via e-mail info@rietschoot.nl. Op vertoon van de 
Alkmaarpas € 1,00 korting.

samen Kerst In de rIetschoot

In december vervalt de reguliere dinsdag 18 decem-
ber, maar is er een uitgebreid kerstbuffet op woens-
dag 19 december. Het buffet wordt om 18.00 uur 
geopend met: stokbrood, kruidenboter, meerdere 
soorten salades, gemengde groenten, feestelijke sla, 
pommes Duchesse, frites, kip, vis en diverse toetjes 
als dessert. Kosten € 15,00.Voor het feestelijke kerst-
buffet kunt u zich tot uiterlijk 17 december aanmel-
den. Doe het snel, want vol=vol. Aanmelden kan bij 
de bar bij één van de medewerkers, via telefoon 072 
– 561 55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl

samen Kerst In de hoFstaete

Op vrijdag 21 december wordt vanaf 17.00 een heer-
lijk 4-gangen kerstdiner geserveerd in de Hofstaete. 
Komt u aanschuiven in uw mooiste kleding. Reser-
veer tijdig een plek aan de feestelijke kersttafel. De 
kosten voor het kerstdiner bedragen € 25,00 (excl. 
Drankjes). Wilt u deelnemen aan dit feestelijk en 
gezellig kerstdiner? Aanmelden kan in De Hofstae-
te bij één van de medewerkers, of via 072-5624521, 
of wspdehofstaete@gmail.com

Agenda Rietschoot
07 december ToffeFilmMiddag
9 december Koedijks Cult’Uurtje
15 december Kerstmarkt
19 december Kerstbuffet
21 december ToffeFilmMiddag
29 december Disco
Dagelijks Brede School-programma
Dagelijks Grafiek-Mix tentoonstelling

Agenda Hofstaete
02 december Pietenbrunch
05 december Zorgwerktafel
06 december Bingo
07 december Spel- en borrelavond
13 december Inloop WonenPlus
20 december Gouden Cult’Uurtje
21 december Kerstdiner

samen met FeestelIjKe dagen

Bestuur, personeel en alle vrijwilligers van De Riet-
schoot en De Hofstaete wensen u fijne dagen en al-
vast een gelukkig 2019. December is de feestmaand 
bij uitstek om samen te vieren. In De Rietschoot 
én in De Hofstaete staan diverse leuke activiteiten 
op de agenda. Mocht u liever niet alleen thuis zijn 
kom dan langs. Of als u juist de drukte thuis wilt 
ontvluchten, kom bij ons op adem. De Rietschoot 
en De Hofstaete zijn er voor iedereen, zeker met 
feestelijke dagen. 

KoedIjKs cult’uurtje

Zondag 9 december staat Stephanie Kramer op het 
podium. Stephanie Kramer is muzikant, zangeres, 
muziekdocent met een grote liefde voor muziek, 
theater en educatie. Stephanie is actief in het on-
derwijs als muziekdocent en vocaalleider Deze 
muzikale zangeres weet de gevoelige snaar te raken 
met haar prachtige stem. Zij zong en speelde sa-
men met o. a. Jim Bakkum, Karin Bloemen, Imca 
Marina, Rik Felderhof en Berget Lewis. Naast haar 
optredens en sfeervolle avonden met bands, trio en 
duo’s is deze allround zangeres ook te zien in com-
binatie met bigbands en orkesten. Met haar warme 
en krachtige stem is Stephanie een geliefd zangeres 
in binnen - en buitenland. Elke 2e zondag van de 
maand van oktober t/m maart is er een Koedijks 
Cult’uurtje. De optredens beginnen om 15:00 uur 
en duren tot ongeveer 17:00 uur. Entree is € 3,00.

gouden cult’uurtje

Donderdag 20 december van 14.00 – 15.30 uur een 
middag om in kerstsfeer te komen met het Vrou-
wenkoor Eigenwijs. Dit koor zingt liederen die af-
komstig zijn uit allerlei landen zoals Afrika, Spanje, 
Zweden en ook Nederland. Ook oude, klassieke en 
lichte muziekstukken komen aan bod: een Roma 
zigeunerlied naast een lied van bijvoorbeeld W.A. 
Mozart. Het koor heeft door de jaren heen ook een 
gevarieerd kerstrepertoire opgebouwd met liederen 
uit verschillende landen. Gouden Cult’Uurtje or-
ganiseert één keer in de maand een gezellig en mu-
zikaal programma voor senioren in De Hofstaete. 
Gouden Dagen schenkt gratis koffie, gesponsord 
door AH de Mare. Entree is € 3,00.
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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 5 december, van 10.00 tot 11.00 uur.

consulent WonenPlus In de hoFstaete

Inloop in De Hofstaete op donderdag 13 december 
van 10.00 tot 11.30 uur. WonenPlus is een vrijwil-
ligersorganisatie op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg. WonenPlus ondersteunt bij het zelfstandig 
wonen met praktische dienstverlening. WonenPlus 
is er voor mensen die vanwege hun leeftijd of in 
lichamelijk, verstandelijk of psychisch opzicht, 
kwetsbaar zijn. Vrijwilligers helpen hen aanvullend 
bij de problemen van alledag.

sPel- en borrelaVond In de hoFstaete

Darten, biljart, sjoelen, rummikub, kaarten, scrab-
ble. Zin in een ouderwetse spelletjesavond met een 
borreltje toe? Om de week op de vrijdagavond naar 
De Hofstaete. Vrijdagavond 7 december van 19.30 
– 22.00 uur. 

graFIeK-mIx tentoonstellIng

Guus Glass geeft iedere donderdag bij Artiance 
Alkmaar de Grafiek-Cursus. In december is een ge-
varieerde selectie van de cursisten van grafieken in 
De Rietschoot te zien. Grafiek bestaat al heel lang; 
een van de meest bekende meesters op dit terrein is 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Inmiddels is er 
veel gebeurd op dit terrein en dat komt in de ten-
toonstelling naar voren door de titel Grafiek-Mix. 

gouden Wandelclub Voor senIoren

Gewoon gezellig samen een blokje om met (wijk)
bewoners. Even naar buiten, door de wijk wande-
len, frisse neus halen en de stramheid uit de spieren 
halen. Dat kan met de Gouden Wandelclub voor 
senioren. Loopt u een keertje mee met de gouden 
wandelclub? Elke maandag en woensdag starten we 
vanaf De Hofstaete. We lopen niet hard, niet ver en 
niet lang. Met rollator, scootmobiel of booster kunt 
u gewoon meedoen. Er is begeleiding. Na de wande-
ling drinken we een kopje koffie of thee. Maandag en 
woensdag van 10.00 – 11.00 uur.

bIngo In de hoFstaete

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen. 
Om de week organiseert De Hofstaete een gezellige 
bingo. 1 plankje € 2,50, 2 plankjes € 4,00, 3 plank-
jes € 6,50, 4 plankjes € 8,00. Donderdagmiddag 6 
december van 14.00 – 16.00 uur. 

B NI OG

Agenda
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de oVerstaP

“Ik kwam in contact met een stukadoor uit Koedijk, Dick 
Buisman. We spraken over het vak ‘Stukadoor’. In dat ge-
sprek heb ik hem laten weten dat ik dat vak wel van hem 
wilde leren. De maat van Buisman begon op een gegeven 
moment een eigen bouwbedrijf. Dick stond er vanaf dat 
moment alleen voor en kon wel wat hulp gebruiken. Die 
hulp dat werd ik. Op die manier heb ik het vak in de 
praktijk geleerd. Ik heb me vanaf dat moment gevestigd 
als zzp-er. In eerste instantie waren mijn ouders daar niet 
erg enthousiast over omdat een eigen bedrijf starten de 
nodige risico’s met zich meebrengt.”

oVereenKomst

Er lijkt een zekere overeenkomst tussen het werk dat je 
deed, het afwerken van gipsen wanden en het stukadoors-
werk? Nanco: “Gipsplaten afwerken is ook een wandaf-
werking en een plafondafwerking, maar het is echt iets 
heel anders dan stuken. Daar kwam ik al snel achter. Het 
heeft me zeker vijf tot zes jaar gekost om het vak helemaal 
in de vingers te krijgen. Stuken is echt een vak, een speci-
alisme. Je moet er naast kennis ook het gevoel bij hebben. 
Het veel doen is de enige manier om het goed te leren.”

VerFsPuIten

“Dick werkte voornamelijk hier in de omgeving, mooie  
opdrachten in Bergen, fraaie, grote huizen. Ik had bij 
Finisher al ervaring opgedaan met het met de verfspuit 
verven van wanden. Die kennis bracht ik mee. Die had 
Dick op dat moment nog niet. Klanten vinden het ple-
zierig dat ze mij het stucwerk én het schilderwerk kun-
nen laten doen, alles in een hand.”

handWerK

“Het opbrengen van de mortel is best zwaar werk. 
Steeds van en naar de kuip en daarna het opbrengen 
op de muur. Vroeger bracht je een mengsel van zand en 
cement op, tegenwoordig gebeurt dat met gips. Dat is, 
vergeleken met het vroeger materiaal, een stuk lichter.”

Klanten

Werk je in de bouw of juist voor particuliere klanten? 
“90% van mijn klanten is particulier. Daarnaast werk 
ik regelmatig samen met aannemers uit Koedijk zoals 
Justin Stam, Remy Korstanje, Gerard Leeuwenkamp 
en Jan Masteling.” Hoe vinden klanten je? “Meestal via 
van mond tot mond reclame.” Merk je dat er weer geld 

is aan je orderportefeuille? “Ja ik heb een volle agenda. 
Het is wel jammer als je mensen teleur moet stellen 
omdat je geen tijd hebt. Ik probeer daar waar mogelijk 
altijd een oplossing te vinden, zeker bij de wat kleinere 
klusjes. Dus een belletje kan nooit kwaad.”

samenWerKIng

“Ik werk nauw samen met Edwin Dontje van DPV 
parket. Dat is voor klanten vaak heel plezierig, Na het 
stuken moet het stucwerk drogen. In die tijd komt Ed-
win de vloer leggen. Als dat klaar is  kom ik daarna de 
muren spuiten. Op die manier hebben mensen in een 
periode van drie weken een nieuwe vloer en prachtige 
nieuwe wanden.”

belangrIjK

“De kwaliteit staat voorop én afspraak is bij mij af-
spraak, dat vind ik heel belangrijk en ik merk dat klan-
ten dat waarderen. Ik krijg zoals ik al zei veel nieuwe 
opdrachten op basis van mond tot mond reclame.”

tot slot

Het was een plezierig en leerzaam gesprek met een 
bevlogen vakman die met veel enthousiasme over zijn 
vak vertelt.

Kwaliteit staat voorop 

nanco hagtIngIus, stuKadoor
Tekst en fotografie Hans Petit

Een stukadoor is een vakman die een afwerklaag van stucwerk aanbrengt op muren en plafonds in het interi-
eur van een huis of gebouw. Het is een vak apart. Een stukadoor gebruikt verschillende soorten gereedschap 
zoals vloerplakspaan, schuurbord, een stukadoorstroffel, paleerijzer, houten spaan, raapspaan, spackmes en 
rei. Voor een leek klinkt dat allemaal best ingewikkeld. Hoog tijd om eens wat meer te weten te komen over 
‘onze’ koedijker stukadoor Nanco Hagtingius (32).

Nanco wist na zijn Mbo-opleiding niet goed wat te 
doen. Nanco: “Ik was op zoek naar een geschikte 
Hbo-opleiding maar ik  kon niet bedenken welke rich-
ting bij mij zou passen. 

In de periode waarin hij nadacht over een vervolgop-
leiding kwam Nanco,via vrienden, bij het gipsplaataf-
werkbedrijf Finisher uit Koedijk terecht. Zo kwam hij 
voor het eerst in aanraking met de afbouw. 

Wat moet ik me bij het afwerken van gipswanden 
voorstellen vraag ik me af. “Als de gipsen wanden zijn 
geplaatst moeten de naden fraai worden weggewerkt. 
Dit gebeurt voornamelijk in grote bedrijfspanden. Ik 
werkte daar toen met drie vrienden. 

Het was een erg leuke tijd om met die vrienden te wer-
ken, maar ik kwam er al vrij snel achter dat dit werk 
me onvoldoende uitdaging bood.

Ondernemer van de maand

Stuken is echt een vak, het heeft me zeker vijf tot zes jaar gekost om het helemaal in de vingers te krijgen

Ik had bij Finisher al ervaring opgedaan met de verfspuit
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Ze gingen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad

KerstsymbolIeK
Door Hans Faddegon

In de decembermaanden van 2015 en 2017 gingen de artikelen in de Coedijcker Ban over de Kerstsymboliek 
van de Wijzen en de Kerststal. Deze decembermaand is het opnieuw de moeite waard om verder na te denken 
over de symboliek van het Kerstverhaal.  In de Christelijke aandacht voor de Bijbelverhalen ligt het grootste ac-
cent meestal op de historische vertaling. Maar oorspronkelijk wijzen de Bijbelverhalen in de eerste plaats op de 
symboliek van onze eigen innerlijke ontwikkelingsmogelijkheden. En dan is de Bijbel plotseling weer actueel.

Het kernverhaal van het kerstfeest staat in het tweede 
hoofdstuk van het Lucasevangelie, in de verzen 1 tot en 
met 7 (Herziene Statenvertaling: geboorte van Jezus)
• 2:1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod 

uitging van keizer Augustus dat heel de wereld 
ingeschreven moest worden.

• 2:2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyre-
nius over Syrië stadhouder was.

• 2:3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te 
worden, ieder naar zijn eigen stad.

• 2:4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad 
Nazareth naar Judea, naar de stad van David, 
die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het 
geslacht van David was,

• 2:5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

• 2:6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de 
dagen vervuld werden dat zij baren zou,

• 2:7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde 
hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat 
er voor hen geen plaats was in de herberg.

Alle details in deze Bijbeltekst wijzen op facetten van 
ons huidige innerlijk. Het is in dit begrensde artikel 
natuurlijk niet  mogelijk om alle details te bespreken, 
maar het is een aanzet om er over na te denken.

Vers 2:1 KeIzer augustus V
Keizer Augustus toont het beeld van onze eigen leiding 
over ons leven. Daarom betekent de naam Keizer Au-
gustus: Het Verheven Koningschap dat wij over onszelf 
menen te hebben. Die instelling leidt tot het zelf willen 
vaststellen (inschrijven) hoe het leven moet plaatsvinden. 

Vers 2:2 cyrenIus, stadhouder oVer syrIë

Maar tegelijkertijd is het leven ook gevuld met allerlei on-
verwachte tegenslagen, teleurstellingen en conflicten. Dat 
wordt als tweede beeld voorgesteld door Cyrinius (oor-
logsgod Quirinus). Hij toont het beeld van onze innerlij-
ke worstelingen tijdens ons leven. Daarbij is de originele 
naam van Syrië, Ashoer, het symbool van ons in eerste 
instantie eenzijdig gericht zijn op het aardse bestaan. 

Vers 2:3 Ieder gIng naar zIjn eIgen stad

Het begrip stad is het symbolische beeld van alles wat wij 
als mensen zelf tijdens het leven opbouwen. Maar het ori-
ginele begrip, dat hier als stadhouder is vertaald, betekent 
ook de pijler, de steun die wij zelf innerlijk nodig hebben.

Vers 2:4 jozeF

De volgende persoon die daarna naar voren komt is Jo-
zef. Hij toont het beeld van onze bewustwordingsmo-
gelijkheid dat ons leven geleid wordt naar een Hemels 
doel. Zijn originele naam wijst daarom op de hemelse 
leiding. 

Cultuur

Standbeeld van Keizer Augustus

Na de geboorte wikkelt Maria Jezus in doeken en legt hem in een kribbe
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Vers 2:5 marIa zIjn ondertrouWde VrouW

Daarbij is hij verloofd met Maria. Verloofd zijn is het 
symbool van het aardse leven dat (bewust) voorafgaat 
aan de hereniging met God: het symbolische huwelijk. 
Maria is de verbasterde naam van Mirjam. Dit inner-
lijke vrouwelijke aspect wijst op ons aardse bestaan dat 
vrucht kan dragen. Dat wil zeggen dat het levensdoel 
bewust kan worden: de levensvrucht, het symbolische 
Kind, de terugkeer naar de Hemel.

Vers 2:5 marIa dIe zWanger Was

Maria, Mirjam, die het beeld toont van de intensieve 
aardse levensweg, is zwanger. Dat betekent dat ieder 
mens de echte levensvrucht in zich meedraagt. Ook als 
hij of zij dat (nog) niet bewust is. 

Vers 2:6 ...toen zIj daar Waren (bethlehem)
Galilea biedt het beeld van het voortgaande aardse le-
ven. Afwisselend positief en negatief. En daarbij vormt 
Nazareth het beeld van het tot dan toe vormgegeven 
leven. En nu gaat Jozef naar Judea. Judea als het beeld 
van de Bijbelse deur Dat wil zeggen: de bewustwor-
ding van de mogelijkheid om het doel van Jezus te 
gaan beleven. En dan is de stad van David, Bethlehem, 
aanwezig. Bethlehem betekent dat de wereld de plaats 
is van de bewuste bestaansmogelijkheid zoals  die door 
God aan de mens geschonken wordt. Daarbij betekent 
de naam David dan ook: de door God geliefde mens 
die (als beeld van onszelf ) streeft naar de toepassing 
van het levensdoel. Zo is David dus ook een aspect van 
ons eigen innerlijk, net zoals alle andere persoonlijke 
beelden in dit kerstverhaal.

Vers 2:7 ... zIj baarde haar eerstgeboren zoon

En dan baart zij uiteindelijk haar Eerstgeboren Zoon. 
Het Bijbelse woord Eerstgeboren wijst op de  kern van 
het leven: de bewustwording van het levensdoel. Het 
woord Zoon betekent daarbij vormgeving, opbouw 
van het leven, zingeving. Zoon is mannelijk. Want het 
Bijbelse begrip mannelijk betekent: bewustwording, 
herinnering dat het leven een hemels doel heeft. Daar-
om wordt Jezus de Zoon van God genoemd, het men-
selijke aspect van God, wat liefde aanbiedt en liefde 
mogelijk maakt. Na de geboorte (de ontdekking, de 
bewustwording van het levensdoel) wikkelt Maria hem 
in doeken. Dat wil zeggen dat Hij in het aardse leven 
aanwezig is. 

En dan hij ligt in een kribbe, een eetplaats. Want het 
begrip eten is het beeld van het tot zich nemen van het 
leven. Zo toont het de bewustwordingsmogelijkheid 
van deze levensvrucht in het leven van ieder mens. 

Vers 2:7  ... geen Plaats In de herberg

Tenslotte eindigt het verhaal hier met de constatering 
dat er geen plaats is in de herberg. Het woord in deze 
originele Griekse Bijbelse taal wordt hier als herberg 
vertaald. Maar het kan ook vertaald worden als de 
moeizame aanwezigheid in deze onreine wereld. Want 
de aanwezigheid van Jozef, Mirjam en Jezus in ons in-
nerlijk omvat het doel dat wij bewust gaan worden van 
het levensdoel en dat wij het aardse leven gaan verbin-
den met het hemelse leven. Zo zijn Jozef, Mirjam en 
Jezus in alle mensen aanwezig. De Bijbelse naam Jezus 
is Jehoshua. Dat betekent: God leidt, ondersteunt en 
reinigt ons leven, zodat wij tot inzicht kunnen komen. 
Het verhoogt het Kerstfeest tot een heel bijzondere ge-
beurtenis: het op gang brengen van deze bewustwor-
ding. Gelukkig Kerstfeest!

Cultuur
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Een geschiedenis deels door mijn vader aan mij verteld

doggeren
Door Jacob de Maijer

Met mijn vader, geboren in 1909, ging ik na de Tweede Wereldoorlog vaak op zondagmorgen uit vissen, 
hengelen zo u wilt. Vaak was dat op zo’n prachtige windstille zondagochtend. Om 6.00 uur voeren we 
meestal al weg van huis. Terwijl de dauw over het Geestmerambacht lag vertelde hij onderweg naar de 
gekozen visstek weleens belevenissen uit zijn jeugd.

VerstIlde sFeer

Om de sfeer van zo’n ochtend weer te geven:  van de 
koeien waren alleen de ruggen en de koppen te zien,  
de rest was in de mist. Maar het water voor ons was 
schoon, de dauw hing op ongeveer een meter boven 
de sloot. De motor van de metor, zo noemden we zo’n 
motorschuit, tufte er lustig op los in het stille land. De 
stem van mijn vader was dan gedempt om de intieme 
sfeer vast te houden denk ik. 

Hij sprak dan zo zacht dat ik mijn best moest doen om 
hem te verstaan. Dan luister je ook beter denk ik nu.

mee te doggeren

Op een keer, we voeren in de Maijersloot richting 
Broek op Langedijk langs een rietschoot met duiker-
riet, vertelde hij dat hij als jongetje van tien-elf jaar in 
de schoolvakantie wel eens met zijn grootvader mee 
mocht te doggeren. 

Zijn opa was Pieter Glas in die tijd in zijn woonplaats 
een bekende en misschien wel beruchte visserman uit 
Zuid-Scharwoude. Mijn vader ging dan rond het mid-
daguur al op de fiets naar ‘Zuis-Skerwou’, zo noemde 
hij dat, en dan hielp hij die middag zijn opa met het 
klaarmaken of na kijken van de doggers.

samenstellIng

Doggers waren samengebonden stukken duikerriet van 
ongeveer 30 à 40 centimeter. De officiële naam van dat 
riet is geloof ik Dulleriet of Lisdodde. Dat riet werd te 
drogen gelegd en als het na een paar weken droog was, 
op één en dezelfde lengte afgesneden, zo’n 30 centime-
ter dus. Van het afgesneden riet werden bosjes gemaakt 
van zo’n 6 centimeter in diameter, de uiteinden wer-
den samen gebonden met Doggerkatoen, dat eigenlijk 
vissersgaren heette. Dat doggerkatoen werd strak aan-
getrokken om de porieën van het riet dicht te trekken. 
Zo ontstonden rolletjes duikerriet in de vorm van een 
grote maïskolf. Om deze droge en lichtte doggers wer-
den twee lijnen vastgemaakt en opgerold van hetzelfde 
vissersgaren. Deze lijnen waren ongeveer drie  meter 
lang, aan de ene lijn zaten drie palinghaken en aan de 
andere lijn was een steen vastgemaakt.

aan de Vaar

Als de inspectie van al die doggers klaar was, was het 
meestal etenstijd en na de maaltijd, er werd in huize Glas 
veel vis gegeten, gebakken of gestoofd, was het tijd om 
om uit te varen, dus ongeveer zeven uur s’avonds. Opa 
Glas kloette dan zijn houten vissersschuitje het Geestme-
rambacht in, mijn vader zat dan op de bun, midden in 
de schuit. Een bun dat is bewaarplaats voor levende vis. 
In de schuit zaten 2 waterdichte schotten op ongeveer 80 
centimeter van elkaar. De bovenkant was dicht met daar-
in een luikje dat open en dicht kon. De schuit was ter 
hoogte van deze schotten met meerdere gaten doorboord 
om in de bun vers water toe te laten zodat de vis die er in 
verzameld werd lang, weken soms, in leven bleef.

met douWPIeren en naaKtslaKKen.
Als het vissersschuitje op de door opa bepaalde plek 
was aan gekomen, dan mocht mijn vader de doggers 
uitzetten in de sloot. Opa Glas hield dan met de kloet 
de schuit even stil. Dat uitzetten in het water ging als 
volgt. Aan twee van de drie palinghaken werd een dik-
ke dauwpier geregen en aan de  derde, de onderste een 
naaktslak, de lijn werd één meter afgerold en andere 
lijn met de steen helemaal. Soms werd er ook wel een 
stukje vis aan gedaan. De steen ging als eerste te water 
en met de dogger strakgetrokken daarna ging de dog-
ger met de beaasde lijn te water. Een stukje verder, 30 
a 40 meter, ging de tweede dogger op dezelfde manier 
overboord totdat alle doggers geplaatst waren. Mis-
schien wel tweehonderd stuks. Daarna werd de tocht 
naar huis aangevangen. 

Thuis bij opoe Glas aangekomen, meteen naar bed, 
mijn vader sliep dan bij zijn grootouders, heen en weer 
naar Koedijk, op de fiets, zou te veel tijd vergen, want 
het zou een kort nachtje worden. 

Voor de eerste tuInders In het ambacht.
Om 4 uur s’ochtens werd mijn vader door opa wakker 
gemaakt, snel een broodje en in de schuit want voordat 
de eerste tuinders het land in gingen moesten de dog-
gers opgehaald worden. Dit om eventuele schade door 
de schuiten of door roof te voorkomen. 

Historische Vereniging

Duikerriet, Dullerriet of Lisdodde

Douwpieren

Naaktslak

De Dogger

Dichtgesnoerd

Doorsnede
duikerriet

Steen

Be-aasde lijn

Vissersgaren

Tekening Jacob de Maijer
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de VIs had zIjn WerK gedaan.
Bovendien de vis had in de nacht zijn werk al gedaan. 
Dat bleek als ze bij de doggers aan kwamen, aan het al 
of niet af rollen van de beaasde lijn, kon je zien of er 
vis aan zat. Dat was meestal paling maar ook wel eens 
baars of zeelt. 

Bij het ophalen deed opa het werk, die was daar heel 
handig in. In ieder geval veel handiger dan een jongen 
van tien jaar. Mijn vader kloette het schuitje dan naar 
de dogger. Opa greep de paling tussen drievingers, hij 
klemde ze met de middelvinger vast op zijn wijs- en 
ringvinger en onthaakte ze, daarna gingen ze in de 

openstaande bun. Met een bun vol paling gingen ze 
huiswaarts in die jaren waren het rijke vangsten. Dat 
was welkom, want het was in de crisistijd, na de Eerste 
Wereldoorlog. 

Toen ik zelf een jaar of 13 was heb ik samen met mijn 
vriendje Jan Barsingerhorn deze werkwijze gevolgd en 
een stuk of 10 doggers gemaakt. Dat was eigenlijk stro-
pen, want een visserman had daar het visrecht en wij 
niet. Die doggers hebben we uitgezet, maar ik heb er 
geen herinnering meer aan of we er ook daadwerkelijk 
iets mee gevangen hebben.

Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- *

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!

 
  

Geselecteerde occasions  
5-deurs met Airco

Opel Agila 1.0 Edition       2012    58.359 km  €  6.950,-

Opel Corsa 12 16 v Edition Automaat  2011    64.012 km  €  7.950,-

Citroen C1 1.0 Collection     2013     55.528 km  €  6.250,-

Citroen C1 1.0 First Edition  2012    44.893 km  €  5.950,-

Mazda CX 5 2.0 SkyActiv C 160 gt-m 4 wd  2016   24.979 km  € 37.500,-

Fiat Panda 0.9 Twinair Edizione Cool  2013    48.267 km €  6.450,-

Renault Twingo Dynamique                         2014       27.883 km    €  9.950,-

Hyundai atos-prime    2008  103.000 km   €  3.250,-

Fiat 500 BiColor automaat  2012   98.288 km €  7.950,-

Autobedrijf De Hertog dé airconditioning specialist 

    

Voor foto’s en verdere informatie:  Neem een kijkje op onze site: www.autohertog.nl

AUTO VAN DE MAAND DECEMBER
Renault Captur 0.9 TCe intens/R-link achteruitrijcamera/Groot navigatie- parkeerpakket/ 

R-link pakket/Climate Control/1e eigenaar/fabrieksgarantie/bouwjaar 2017/18.184 km 

€ 18.450,- 

Historische Vereniging

Maar het water voor ons was schoon, de dauw hing op ongeveer een meter boven de sloot
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Bewonersinitiatief ‘Kerstmarkt’ gewaardeerd met € 4.000,-

Ijsbaan In de rIetschoot

(Persbericht) Namens de organisatie van de Kerstmarkt Koedijk is er deelgenomen aan de wedstrijd ‘Dag van het 
bewonersinitiatief ’ van de gemeente Alkmaar waarbij de 10 beste ideeën met een geldbedrag beloond werden. 
Het door de Kerstmarkt ingezonden initiatief betrof de wens om de komende 5 jaar tijdens de Kerstmarkt een 
kunststofijsbaan te realiseren om met name de jeugd kennis te laten maken met de schaatssport. 

Wethouder Marcel van Zon beloonde zaterdag 3 november de 10 beste ideeën met een cheque van € 4.000. De 
Kerstmarkt Koedijk was één van deze beste ideeën die door de gemeente Alkmaar werden gehonoreerd. Met dit 
prachtige geldbedrag en het gedoneerde bedrag van de opgeheven IJsclub Koedijk, kan de organisatie de komen-
de jaren een ijsbaan realiseren tijdens de Kerstmarkt.

De schaatsbaan (5 bij 10 meter ) voor de jeugd wordt in de sporthal opgebouwd. Het is  belangrijk te weten dat 
je er niet met je eigen schaatsen op kunt schaatsen. Je hebt er speciale schaatsen voor nodig. Die speciale schaat-
sen, in allerlei maten, liggen (gratis) klaar in De Rietschoot. Zelfs als we een ‘warme’ Kerst krijgen kunt u in De 
Rietschoot genieten van een heuse winterse sfeer. 

Hybride A-veld van SV Koedijk is een hit!

nIeuWe grasmat sV KoedIjK
Persbericht, foto aangeleverd

Afgelopen zomer leverde Alkmaar Sport het hybride A-veld bij SV Koedijk op. Het kunstgras veld met 
SBR Rubber werd vervangen door een natuurgrasveld met ondersteuning van kunstgrasvezels. Het resul-
taat? Een supersterk natuurgras voetbalveld dat veel duurzamer is dan kunstgras en de échte grasbeleving 
terugbrengt op het voetbalveld. 

gezamenlIjK InnoVatIeF Project PaKt geWeldIg 
uIt 
In tegenstelling tot kunstgras is de bespeling niet on-
beperkt, maar ten opzichte van een normaal natuur-
grasveld kan men twee tot drie keer zoveel speeluren 
kwijt. Dus naast wedstrijden ook trainingen. In de 
praktijk is dat zo’n 800 uur! 

Projectleider Hans Hesselink en fieldmanager Marc 
Grooteman zijn dan ook erg tevreden over het eind-
resultaat. Bestuurslid van SV Koedijk Ed de Waal is 
ook blij met het nieuwe veld: ‘Je ziet dat mensen eerst 
even moeten wennen, maar na een paar weken spelen 
op het veld zijn voetballers razend enthousiast. Het is 
november en de mat is nog steeds vlak, heeft een hoge 
grasbezetting en kent nog weinig speelschade. We krij-
gen veel complimenten van tegenstanders.’

robotmaaIer, grondsensoren en automatIsche 
beregenIng

Alkmaar Sport en Holland Sport geloven in het sys-
teem dat samen met Domo Sportsgrass is aangelegd. 
Een robotmaaier en automatische beregening zorgen 
daarnaast voor een extra kwalitatieve impuls. Kortom, 
het revolutionaire idee - het upgraden van het kunst-
grasveld naar het hybride natuurgrasveld - is uitste-
kend uitgepakt. Uiteraard blijven zowel de leverancier 
als de eigenaar het veld nauwlettend monitoren. Dat 
wordt door periodieke inspecties gedaan en door con-
tinue metingen van de grond en performance. Niet 
voor niets loopt men in Alkmaar voorop als het gaat 
om sportvelden. Door te innoveren en zelf onderhoud 
te plegen, vergaren we de kennis over nieuwe oplossin-
gen en kunnen wij als geen ander onafhankelijk advies 
geven. Ook aan andere gemeenten en verenigingen. 

contact

Wie wil komen kijken, kan contact opnemen met 
fieldmanager Marc Grooteman (M.Grooteman@
alkmaarsport.nl) of projectleider Hans Hesselink 
(H.Hesselink@alkmaarsport.nl). Onder geïnteresseer-
de verenigingen en gemeenten uit de regio worden 
hoogwaardige wedstrijdballen verloot. 

De moeite waard

Wethouder Marcel van Zon reikte de cheques van € 4.000,- uit (foto aangeleverd)

Marc Grooteman en Hans Hesselink overhandigen een wed-
strijdbal aan Ed de Waal, bestuurslid SV Koedijk
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de dorPs-KruIdenIer

Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Er is sinds deze foto werd gemaakt veel veranderd, de meeste jongere lezers uit Koedijk zullen het niet een 
twee drie herkennen. Voor de wat oudere Koedijkers is de foto nog wel herkenbaar. Het is Burgemeester Kooi-
manstraat 2-4, nu het woonhuis van de familie Klomp. 

Tot 1981 dreef Klaas Houtman hier zijn kruidenierswinkel. Uiterlijk is er wel een en ander veranderd. De winkel 
is nu als woonhuis in gebruik. Als je goed kijkt kun je de kruidenierswinkel uit vervlogen tijden zeker nog her-
kennen. Let ook eens op de adverterende reclameborden op de gevel.

De wooncorporatie Woonwaard heeft plannen om dit pittoreske stukje Koedijk groots aan te pakken er zal dus 
veel veranderen in de nabije toekomst. Van dit pand zijn is de woningbouwvereniging geen eigenaar en daarom 
zal het zo blijven bestaan. 

Mijn klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

* Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant en 
ontvang een 

cadeaubon van € 25 
van Restaurant 

't Trefpunt Schoorl.*

Ik ben Cock Honig, 
uw Zelfstandig 

Adviseur in Koedijk. 
De koffie staat klaar!

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

Nostalkiek
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December feestmaand

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

Fijne feestdagen
allemaal!

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001 opvang

op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  14-11-18  14:06  Pagina 1

E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Pedicure en Schoonheidssalon

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Daalmeereiland 2, Alkmaar (Hofstaete)

Medisch pedicure

Ma 14.00 - 22.00
Di 09.00 - 17.00
Wo 10.00 - 18.00
Do 11.00 - 19.00
Vrij 09.00 - 17.00
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gazPacho
Recept en foto Marcel Rasch

Ik schreef laatst dat ik op een kraanschip werk dat overal ter wereld ingezet wordt voor het bouwen van 
platformen op zee. Zo krijg je nog wel eens te maken met de lokale bevolking en de bijbehorende lokale 
dis. We zijn momenteel onderweg met de Thialf vanuit de Golf van Mexico naar Spanje, en als ik dan aan 
Spanje denk, zeg ik: TAPAS!

Geweldig eten met heel veel variatie. Je kunt het ook 1 
of 2 dagen van tevoren klaar maken, zodat je op de dag 
zelf alleen af en toe iets in de oven hoeft te schuiven. 
Kun je gezellig bij je gasten gaan zitten met een glaasje 
zodat je niet de hele avond in de keuken staat. Je kunt 
zelfs je gasten vragen om 1 gerecht mee te nemen (even 
afstemmen!) zodat je niet alles zelf hoeft te doen.

Menig tapas kookboek staat vol met heerlijkheden. 
Kleine hapjes van vis, vlees, groente, kaas, aardappel, 
alles op smaak gebracht met geurige kruiden.

Laatst hadden we ook een tapas-avond thuis met 12 
gasten. Veel voorbereiding maar beregezellig. Af en 
toe een paar gerechten op tafel zetten, zo kan het een 
bijzonder gezellige en culinaire avond worden.Eén ge-
recht dat we gemaakt hadden was Gazpacho. Dat is 
een koude soep die oorspronkelijk uit Andalusië komt, 

een streek in Zuid-Spanje, waar dankzij de lange zon-
nige zomers enorme hoeveelheden groente wordt ge-
produceerd. Gazpacho heeft een heerlijk verfrissende 
smaak en komt het best tot z’n recht als hij van tevoren 
is bereid. Dan komen de verschillende smaken beter 
tot hun recht. Zet de soep 24 uur in de koelkast voor 
het beste resultaat.

IngredIënten: (Voor 4 Personen)
• 7,5 dl tomatensap
• 8 roma tomaten (ca. 600 gr), grof gehakt
• 1 rode ui (ca. 70 gr), grof gesnipperd
• 2 teentjes knoflook, elk in vieren
• 1 komkommer (ca. 130 gr), grof gehakt
• 1 rode paprika (ca 150 gr), zonder zaad en zaadlijs-

ten, grof gehakt
• 2 tl tabasco
• 4 lente-uitjes, fijn gesneden

• ½ komkommer (ca 60 gr), zonder zaad, fijn gehakt
• ½ gele paprika (ca 75 gr), zonder zaad en zaadlijs-

ten, fijngehakt
• 2 tl olijfolie
• 1 el Wodka
• 2 el fijngehakte verse koriander

bereIdIng:
Pureer de tomatensap, de tomaten, rode ui, knoflook, 
komkommer en rode paprika in een blender of keu-
kenmachine in porties tot een glad mengsel.Zeef dit 
mengsel boven een grote kom, dek dit af en zet het 3 
uur in de koelkast.Meng de tabasco, lente-uitjes, kom-
kommer zonder zaad, gele paprika, olijfolie, wodka en 
verse koriander in een kleine kom. Serveer de soep in 
kommen en schep het groentemengsel erop.
Eet smakelijk!

Koken

Een koude soep die oorspronkelijk uit Andalusië komt
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd

Dinsdag 4-12-2018 Meidenmall:Sinterklaas 9 t/m 13 14.30/17.30
Donderdag 06-12-2018 Inloop 9 t/m 18 15.30/17.30
Vrijdag 07-12-2018 Voetbal 11 t/m 18 15.30/17.30
Vrijdag 07-12-2018 Inloop 13 t/m 18 19.30/22.30
Dinsdag 11-12-2018 Meidenmall 9 t/m 13 14.30/17.30
Donderdag 13-12-2018 Inloop 9 t/m 18 15.30/17.30
Vrijdag 14-12-2018 Voetbal 11 t/m 18 15.30/17.30
Vrijdag 14-12-2018 Inloop 13 t/m 18 19.30/22.30
Dinsdag 18-12-2018 Meidenmall: Thema 9 t/m 13 14.30/17.30
Donderdag 20-12-2018 Inloop 9 t/m 18 15.30/17.30
Vrijdag 21-12-2018 Voetbal 9 t/m 18 15.30/17.30

Vrijdag 21-12-2018 Kerst 13 t/m 18 19.30/22.30
Dinsdag 08-01-2019 Meidenmall: Wensen 9 t/m 13 14.30/17.30

Vanaf maandag 24 December tot en met maandag 7 Januari zijn we dicht vanwege de kerstvakantie.  
We zien jullie graag weer in 2019

De tekenleraar vraagt na de les aan Bram: ‘Wat heb je getekend?’ Bram antwoordt: ‘Een koe met gras.’ Dan 
zegt de tekenleraar: ‘Maar ik zie helemaal geen gras!’ Bram: ‘Klopt, dat heeft de koe opgegeten.’ ‘Maar ik zie 
ook helemaal geen koe’, zegt de tekenleraar. Waarop Bram zegt: ‘Denk je dat een koe in de wei blijft staan waar 
helemaal geen gras is?’

Jeugdpagina
Zoek de tien verschillen

omschrIjVIng

1. Zo noem je de fans van het Nederlands elftal ook 
wel.

2. Hier wordt les gegeven
3. Verzamelnaam voor kleine diertjes die vaak heel 

nuttig zijn voor de mens.
4. Plaats waar een winkelier zijn koopwaar laat zien.
5. Onze zuiderburen
6. Als je niet de meest korte route neemt dan noem 

je dat een ...
7. Gemaakt van dierenhuiden, ook wel een andere 

naam voor een trap.
8. Verf
9. Boom
10. Veertiende letter van het alfabet.

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

Lekkernij
tijdens oud

en nieuw

Kleurplaat

Je
ug

d-
so

du
ko

jIngle bells eIgenlIjK he-
lemaal geen KerstlIedje Is.
Iedere jaar in December schalt 
deze gouwe ouwe ‘kerst’song 
meerdere keren door de spea-
kers en vrijwel iedereen kent 
wel een stukje tekst: Jingle 

Bells. Maar wist je dat Jingle Bells eigenlijk geschre-
ven is voor Thanksgiving en helemaal niet voor Kerst? 
(Bron: Mental Floss)
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lImoenVlInder (PaPIlIo demoleus)
Foto en tekst Hans Petit

Begin november keek ik naar de talkshow Pauw. Het ging onder andere over het uitsterven van verschillende 
diersoorten. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) richt zich volgens een van de gasten, Midas Dekker, teveel op de 
grote dieren en heeft weinig oog voor de kleinere dieren zoals de insecten. Dekker: “Die kleine diertjes staan aan 
de basis van de voedselketen. Je kunt er spuitbusjes voor kopen: insectenverdelger. Stel voor dat je die spuitbusjes 
ook zou kunnen kjrijgen voor de grotere dieren, de wereld zou te klein zijn.” Midas Dekker zet de dingen wel 
heel scherp aan maar sinds ik insecten fotografeer heb ik de schoonheid van die kleine wezentjes leren ontdek-
ken.  En ben ik me er steeds meer van bewust dat we zuinig moeten zijn op ‘onze’ insecten. De laatste tijd lees je 
steeds vaker dat er minder insecten gevonden worden. Dat is best alarmerend. 

In deze rubriek ziet u deze keer geen insect dat u zo maar in uw tuin kunt tegenkomen Het is een Limoenvlinder. 
Dit prachtige diertje kunt u wel met eigen ogen aanschouwen in vlindertuin Vlinderado in Waarland. Zestien  
minuten rijden vanaf Koedijk. De moeite waard om daar eens te gaan kijken. In een tropische omgeving -u kunt 
uw (winter)jas het best in de auto laten liggen- vliegen er de mooiste vlinders rond die vlak voor uw neus landen 
op even fraaie bloemen. 

De Limoenvlinder komt voor in Afghanistan, Myanmar, China, Indonesië, de Filipijnen en Australië. De plan-
ten waarop de rups de eitjes legt zijn soorten van de geslachten Citrus en Psoralea zoals de limoen. In Zuid-
oost-Azië wordt de limoen veel geteeld. De rupsen hebben in die regio dan ook geen gebrek aan voedsel. Mooi 
dat we hier in de buurt kunnen genieten van de schoonheid van vlinders die elders in de wereld vrij rondvliegen.
(bron Wikipedia)

oPlossIngen

Puzzel: (1) Oranjefans, (2) Leslokaal (3) Insecten, (4) 
Etalage, (5) Belgen, (6) Omweg, (7) Leer, (8) Lak, (9) 
Es, (10) N  Van boven naar beneden: Oliebollen

De Rietschoot is er voor ie-
dereen!

Insecten

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: Bewonersonder-
neming De Rietschoot. 

Redactie Hoofdredacteur/
vormgeving Hans Petit, 
Marijke de Jong, Rob 
Westhof, Jacob de Maijer, Anneke Wessemius, Jan 
Bijpost, Jeroen van der Kruijf 

Eindredactie/correctie  Hans Petit
Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 
Druk: Stichting Meo. 
Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.  
Website: www.coedijkcerban.nl
E-mail: info@coedijckerban.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezon-
den kopij, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen. 
Ingezonden tekst kan worden aangepast/ingekort. 
De data waarop kopij in 2019 moet zijn ingeleverd 
vindt u op de website coedijckerban.nl.



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!


