
nummer 15  april 2015



Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Praktijk Dries (huisarts) 072-5626080
Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Dierenambulance 072-5150173

De Laatste Eer Koedijk (algemeen nummer, tevens meldnummer bij overlijden) 06-31069011

De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Robert de Boer 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 18 april 2015
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Beste Koedijkers,

Samen werken aan allerlei zaken die van belang kun-
nen zijn voor een nog betere samenleving in Koedijk. 
Dat klinkt idealistisch. En misschien is dat het ook 
wel. Maar wat is er mis met het nastreven van een ide-
aal? Helemaal niets. Zeker niet als het een of het ander 
ook nog eens wordt gerealiseerd. Dan doet het er niet 
eens toe hoeveel tijd en energie er in is gaan zitten. 

Wanneer je op jonge leeftijd ervan droomt om beel-
dend kunstenaar te worden, dan is het prachtig als dat 
lukt. Ook al is het pas na de pensionering. En heb je 
altijd al acteur willen worden, dan gaat er echt wel iets 
door je heen om samen met anderen op het toneel bij 
De Roos of Sayonara te staan. Samenwerken kan lei-
den tot prachtige resultaten. 

Als plaatselijk tandarts bijvoorbeeld in een team dat 
verder alleen maar uit dames bestaat. Mooi toch. En 
zo kan er nog veel meer worden samengewerkt. Tussen 
verenigingen, buurtbewoners, jongeren en bedrijfjes. 
Samenwerken tijdens het kluscafé aan de oplossing 
van probleempjes of het repareren van een klein euvel. 

Een prachtig nieuw podium is wel degelijk ook de Be-
wonersonderneming De Rietschoot. Het is allemaal 
nog even wennen, maar als het een keer zo uitkomt, ga 
dan eens kijken welke leuke rol er voor u misschien is 
weggelegd op dit podium. En voor nu, veel leesplezier 
met deze uitgave van de Coedijcker Ban.

Rien Berends
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De markante Koedijker
‘Jongensdroom als gepensioneerde waar gemaakt’

GuIdo SchneIder
Door Rien Berends/Foto’s Cees van Egmond

‘Het Fingerspitzengefühl had ik al op jonge leeftijd. Mooie beelden maken, vooral van steen, was een 
jongenswens. Een droom die uiteindelijk is uitgekomen. Ik heb er inderdaad behoorlijk lang op moeten 
wachten.’

De in Wuppertal (Duitsland) geboren (1941) Guido 
Schneider verhuisde in 1964 met zijn Nederlandse 
vriendin naar Nederland om in Alkmaar te trouwen. 
Op zoek na een rustiger omgeving dan het drukke 
stadscentrum vond hij zijn plek in 1992 in Koedijk. 

Enthousiast vertelt hij over zijn hobby, de 
liefde voor alles wat met stenen te maken 
heeft..

Op de hoek van de Kanaaldijk en de Nauertogt. ‘Een 
schitterende locatie aan het water, kijkend naar de 
duinen van Schoorl en met een ruime achtertuin voor 

mijn beelden. De garage is omgebouwd tot galerie en 
er is voldoende ruimte om te beeldhouwen.’

Guido Schneider noemt zichzelf een gepassioneerd 
liefhebber van de beeldhouwkunst. Een vakman die 
professioneel werk aflevert, maar zeker geen beroeps-
kunstenaar is in de commerciële zin van het woord. 
Enthousiast vertelt hij over zijn hobby, de liefde voor 
alles wat met stenen te maken heeft en toont zijn (ver-
kochte) werk in fotoalbums. ‘Er staat bij aan wie ik 
wat heb verkocht, zodat ik er altijd heen kan om het 
werk nog eens te bekijken als ik dat om welke reden 
dan ook zou willen.’
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De markante Koedijker
ParaPlu’S
Na het gymnasium wilde Guido Schneider naar de 
kunstacademie. ‘Mijn tante Cornelia Schneider was 
kunstschilder en maakte ook beelden. Zij inspireerde 
me enorm. Dat wilde ik ook. Helaas dacht mijn vader 
daar anders over. Als kunstenaar was er volgens hem 
geen droog brood te verdienen. Ik moest naar de Han-
delsschool. Ongelooflijk toch?’ Na zijn commerciële 
opleiding gaat Guido aan de slag bij een Solinger para-
plufabriek. Dat was in de tijd dat er nog veel aandacht 
werd geschonken aan de ontwerpen van paraplu’s. ‘De 
algehele uitvoering van de paraplu. Maar ook de de-
tails zoals handgrepen van hout, leer of kunststof wa-
ren heel bijzonder. De modellen belandden via de tus-
senhandel uiteindelijk in de speciaalzaken.’ Al vrij snel 
viel, naast de commerciële vaardigheid, de handigheid 
en creativiteit van de jonge Schneider het management 
op. Hij mocht zijn kunsten laten zien en vervolgde zijn 
loopbaan als industrieel ontwerper bij de Solinger pa-
raplufabriek. 

InStrumentSlIjPerIj

Tot Guido Schneider zijn Nederlandse vriendin leerde 
kennen en met haar mee ging naar Alkmaar, waar zijn 
schoonvader een staalwarenwinkel en instrumentslij-
perij runde in het centrum van de stad. Hij neemt de 
messen- en scharenspeciaalzaak, nadat hij eerst ook dit 
vak had geleerd, over van zijn schoonouders en ont-
werpt exclusieve handgemaakte messen in opdracht 
voor verzamelaars over de gehele wereld. ‘We hebben 
de winkel bovendien uitgebreid met huishoud- en 
kookproducten. 

Zelf begint Guido Schneider in 1998 als 
gepensioneerde aan de verwezenlijking van 
zijn jongensdroom. Hij wordt beeldhouwer                     

In 1998 hebben mijn zoons de zaak overgenomen en 
nog een aantal jaren voortgezet. Inmiddels werkt er 
één nog steeds als instrumentslijper voor onder andere 
de horeca en de ander houdt zich bezig met zonnepa-
nelen.’

Zelf begint Guido Schneider in 1998 als gepensioneer-
de aan de verwezenlijking van zijn jongensdroom. Hij 
wordt beeldhouwer. In het begin nog met hout maar 
al snel schakelt hij over op vele soorten steen zoals ser-

pentijn, albast, onyx, marmer, kalksteen, travertin, di-
abas en graniet. ‘Nadat ik het nodige gereedschap had 
gekocht, begon ik eerst met een tekening en maakte 
daar een voorbeeld van in klei. Dat tekende ik vervol-
gens op steen en hakte het overtollige weg. Dan volgde 
het veilen en schuren. Dat laatste is intensief en tijd-
rovend werk. Soms ben ik maanden bezig voordat het 
beeld helemaal is zoals ik het wil en in de was gezet kan 
worden voor de juiste glans of het goede kleureffect. In 
de eerste jaren maakte ik vooral dieren, bloemen, kop-
pen en af en toe een abstracte sculptuur. Nu zijn het 
vooral gestileerde menselijke torso’s. Waarbij het werk 
altijd raakvlakken houdt met de realiteit.’

FanatIek

Het eerste jaar als beeldhouwer gaat Guido Schneider 
fanatiek aan de gang. Logisch als je zo lang hebt moe-
ten wachten na een leven vol drukke werkzaamheden. 
‘Daardoor bouwde ik wel meteen een aardige collectie 
op. Het was nooit de bedoeling om het te verkopen. Ik 
vond het prachtig om te doen.’ Totdat er zo’n tachtig 
beelden waren gemaakt en er wat ruimte moest ko-
men. En dus zwaaiden de deuren in 2000 open voor 
een verkoopexpositie. ‘Ik dacht een stuk of drie beeld-
jes te verkopen. Dat werden er ruim dertig. Ongeloof-
lijk. Dat is daarna nooit meer gebeurd, want de crisis 
heeft wel degelijk invloed.’ 

Schneider geeft toe dat het ook heel lastig was om een 
verkoopprijs voor de beelden vast te stellen. ‘Je wilt 
in elk geval de kosten er uit hebben, zo gaat dat bij 
een hobby. Het aantal werkuren verdien je nooit terug. 
Achteraf gezien waren de prijzen bij die eerste expositie 
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Nu € 50  
cadeau bij een 
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Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient.

Daarom blijft RegioBank ook in KOEDIJK.
Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.

Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.
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De markante Koedijker

laag. Dat heeft mede voor het verkoopsucces gezorgd.’

De laatste jaren timmert Guido Schneider behoorlijk 
aan de weg en heeft hij een zekere naamsbekendheid 
opgebouwd. 

Zijn werk is te zien op diverse tentoonstel-
lingen en hij is geregeld aanwezig op kunst-
manifestaties en -markten.

Zijn werk is te zien op diverse tentoonstellingen en hij 
is geregeld aanwezig op kunstmanifestaties en -mark-
ten. ‘Het wordt allemaal wel wat minder. Ik heb mijn 
kinderen en kennissen beloofd dat ik het rustiger aan 
ga doen. 

Ik krijg de nodige fysieke 
klachten in de gewrichten, dus 
worden er geen grote beelden meer 
gemaakt.’ Guido Schneider werkt ook in 
opdracht en is geen specialist als het gaat om 
stijl of materiaal. ‘Alles probeer ik uit. Van klein 
tot groot, bloemen, planten, dieren, vrouwen, man-
nen, kinderen. Klassieke beelden maak ik graag uit wit 
marmer. Dat is intensiever en vergt meer tijd, maar 
vind ik fijn om te doen. In totaal heb ik ruim 400 
beelden gemaakt. Daaronder bevinden zich inderdaad 
ook grafmonumenten en huwelijksbeeldjes. 

Sinds enige tijd leg ik me meer toe op het fijnere de-
tailwerk, naast de beelden die wat sneller te maken zijn 
en ook beter verkopen vanwege de lage prijsstelling. 
Het is me nu eenmaal niet om het financiële resultaat 
te doen. 

Ik wil vooral hele mooie dingen maken.’ Ondanks dat 
laatste wil Guido Schneider tot besluit best wel een 
prijsindicatie geven, zodat we enigszins een beeld krij-
gen waarover we het hebben. ‘Een leuk beeldje van 
een vogel kost 75 euro en een groter beeld van on-
geveer een meter hoog komt op 1600 euro. Dat lijkt 
duur, maar bij de meeste collega’s betaal je minimaal 
het dubbele.’ Waarmee 
toch nog even ook de 
koopmansgeest ach-
ter de kunstenaar de 
kop opsteekt.  
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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

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%
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De moeite waard

VIer SaIzoene

Twuntig maart 2009 was  ’n snokkere dag
weerop ’n groize deken over de velde lag
Je konne in de vroegte gien hand voor ouge zien
Was ’t met deuze vieze mist soms herrest misskien? 

Twuntig maart 2009 was ’n amparte dag
weerop d’r puur wat ois op de otorame lag
De oiskrabber kwam ‘r die ochend ok nag an te pas
’t Leek verdubbe wel of ’t hartje winter was. 

Twuntig maart 2009 was ’n prachtige dag
weerop ik in de zon knoppe an de struike zag
Op de kalender werd ’t lente om ’n uur of ien
‘t Voorjaar liet z’n oigen in volle glorie zien. 

Twuntig maart 2009 was een machtige dag
weerop ik toch zommaar al mooie vlinderkes zag
’t Leek ‘r echt op, dat ’t zeumer was in de netuur
Ik zag toen vier jaargetoide binnen ’n paar uur. 

Dertien februari 2013, ok zô ’n dag
weerop ik op ’n kloin plekkie vier seizoene zag
Sneêuwklokkies stonde d’r al in bloei in m‘n tuîntje deer
Zeumerzonnestrâle skene op wat stiene neer. 

D’r lag toen ok nag ’n oud bruin herrestblad op de grond 
en sneêuwvlokke dwarrelde ok allegaar nag  rond
Ik hew deer  ’n hêle amparte foto van nomen
Ik houp, dat ‘r nag veûl van zuk soort datums kome.

koFFIeboeketje

Debby’s Bloemenkraam op de hoek van de Saskerstraat 
en De Blaer is al weer geruime tijd een vertrouwd, 
kleurrijk ‘gezicht’ in hartje Koedijk. Het is er altijd ge-
zellig, want Debby zit niet om een praatje verlegen. Zo 
wees ze me een tijdje geleden op haar ‘koffieboeketje’, 
een speciaal bosje bloemen dat ze regelmatig tegen een 
leuke prijs aanbiedt. We bedachten ter plekke een leu-
ke prijsvraag voor de Coedijcker Ban: ‘Wat is een kof-
fieboeketje en waarom heeft Debby deze bos die naam 
gegeven en wat kost zo’n boeketje in de aanbieding?’ 
Dus ga op bezoek bij Debby’s Bloemenkraam, hoor 
Debby uit en stuur jouw oplossing naar redactie@coe-
dijckerban.nl. Onder de goede inzenders verloten we 
een ‘koffieboeketje’. (Rien Berends) 

25 jaar accordeana

Het Alkmaarse accordeonorkest Accordeana geeft 11 
april 2015 vanaf 20.00 uur haar 50-jarig lustrumcon-
cert in De Rietschoot. Accordeana is in 1965 ontstaan 
uit het 3 orkesten tellende Crescendo, destijds gedi-
rigeerd door Ernst W.F. Gest jr.  Leden van het eer-
ste uur zijn Marjan Moejes, die dit jaar  haar 50- jarig 
jubileum viert, en Thea Rokebrand. Accordeana heeft 
achtereenvolgens de volgende. dirigenten gekend: de 
heren Punt, Cornelissen en Schaafsma en sinds januari 
2015, Guus Hendriks. Het programma is samengesteld 
uit nummers die het orkest de afgelopen 50 jaar heeft 
gebracht. 

koedIjker Vrouwen GIlde

Jan Wouters, rijinstructeur, verzorgt op Ledenavond 14 
april 2015 de ledenavond die in het teken staat van het 
verkeer. Hij geeft een opfriscursus over de theorie voor 
het rijbewijs B. Deze avond is zeker zo belangrijk voor 
wandelaars, fietsers, en mensen met een elektrische 
fiets! Introducees betalen € 4,-.
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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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olke bolke en ScoutInGbSo kInderbolwerk

oP een SteenworP aFStand

Langs de uitvalsweg naar Koedijk ligt kindercentrum 
Olke Bolke. De buitenschoolse opvang ScoutingBSO 
KinderBolwerk is aan de Oudieplas gevestigd, naast 
basisschool Durv! aan de Elgerweg. Baby’s, dreume-
sen, peuters en schoolgaande kinderen die in Koedijk 
wonen, boffen maar. 

Voor 0-4 jarigen is er een prachtige accommodatie bij 
kindercentrum Olke Bolke. En als je op de basisschool 
zit, zijn er volop naschoolse activiteiten bij ScoutingB-
SO KinderBolwerk. 

olke bolke

Aan de Oude Kanaaldijk nr. 3 staat de accommodatie 
van Olke Bolke, waar ook een voorschools program-
ma wordt aangeboden. Er wordt samengewerkt met 
de basisscholen. Er zijn babykamers met maximaal 
acht kinderen en twee pedagogisch medewerkers. Een 
verticale groep heeft maximaal zes-
tien kinderen met drie pedagogisch 
medewerksters. Iedere groep beschikt 
over een eigen ruimte met aparte 
verschoon- en slaapfaciliteiten. De 
accommodatie heeft een centrale 
ruimte, een speelzolder en een grote, 
speciaal ingerichte, buitenspeelplaats.  
Het spelen staat centraal en er wordt 
aandacht besteed aan voorschoolse 
educatie vanaf 2 jaar volgens een ge-
certificeerde methode, passend in de 
belevingswereld van peuters. Olke 
Bolke is geopend van 07.00 tot 19.00 
uur.

ScoutInGbSo  kInderbolwerk

Bij de ScoutingBSO KinderBolwerk zijn twee groeps-
ruimten voor 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 
jaar. ScoutingBSO KinderBolwerk is voornamelijk 
bedoeld voor schoolkinderen van de Zandloper in 
Koedijk en van Durv!. Er wordt samengewerkt met 
scoutingvereniging Graaf Daron waardoor er van al-
les te ontdekken en te bouwen valt. In de Oudieplas 
kunnen de kinderen onder begeleiding vissen of varen. 
Speciaal is de combinatie van ervaringen in de kinder-
opvang en scouting. Dat maakt de werkwijze van en 
voor de pedagogisch medewerkers uniek. De kinderen 
leren buiten te spelen en samen te werken bij het ma-
ken van bouwwerken, af en toe broodjes bakken of bij 
buitenspelletjes. 

Het is de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk bui-
ten zijn. Bij slecht weer worden er uiteraard binnen 
activiteiten georganiseerd. Bij de ScoutingBSO ligt 
de nadruk op spelen en werken met natuurlijke ma-
terialen. De pedagogisch medewerkers zijn geselec-
teerd op hun groene vaardigheden en liefde voor de 
natuur. De BSO is geopend van maandag tot en met 
vrijdag. Voorschoolse opvang van 7.00 tot 9.00 uur. 
Op maandag, dinsdag en donderdag naschoolse op-
vang van 15.00 tot 19.00 uur. De woensdag- en vrijdag-
middag van 12.00 tot 19.00 uur. In de schoolvakanties 
en op lesroostervrije dagen van 07.00 tot 19.00 uur. 
Meer informatie: info@rollebol.nl of 072 5669028. 

De moeite waard
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D E B O H R A
S A L O N

salon debohra: schoonheidssalon, kapsalon én pedicure onder één dak!
Wij zijn professionals met elk ons eigen specialisme: huidverbetering- en verzorging, 
kleur- en kniptechnieken, creatieve styling, behandeling van de diabetische- en reuma-
tische voet en/of massages. Kijk op onze website voor alle informatie.

www.salondebohra.nl

Kanaaldijk 193  |  1831 BD Koedijk  |  072-5600152  |  info@salondebohra.nl

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
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De moeite waard
wmo raad

Wilt u kennismaken met de WMO Raad Alkmaar? Op 
maandag 13 april vergadert de WMO Raad Alkmaar in 
De Rietschoot. Voorafgaande aan de vergadering zijn 
WMO raadsleden aanwezig om kennis te maken met 
inwoners van Koedijk en overige geïnteresseerden uit 
Alkmaar en omgeving.  Heeft u vragen over de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kom dan ge-
rust tussen 19.30 en 20.00 uur naar De Rietschoot. U 
bent van harte welkom. De WMO Raad adviseert B 
& W van Alkmaar gevraagd en ongevraagd over alle 
onderwerpen die betrekking hebben op de WMO. De 
WMO Raad is nadrukkelijk niet bedoeld om indivi-
duele problemen op te lossen. Individuele problemen 
kunnen wel aanleiding zijn om het beleid ter discussie 
te stellen of de uitvoering daarvan nadrukkelijker te 
toetsen.

GondelVaart 
Wie komt het bestuur van de Gondelvaartvereniging 
versterken? Bij de organisatie van de Gondelvaart zijn-
veel vrijwilligers betrokken.  De Gondelvaartvereni-
ging is opzoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor diverse 
bestuurstakenworden mensen gezocht die zich willen 
inzetten voor de vereniging. Ben je gemotiveerd en 
heb je zin om de Gondelvaartvereniging te versterken? 
Neem dan contact op via: contact@gondelvaartkoe-
dijk.nl, of per telefoon: 06 27244725.

weSt-FrIeSe StolPboerderIj.
Lezing van drs. Harold D.E. Bos over de geschiede-
nis van de West-Friese stolpboerderij. Op maandag 
13 april 2015 aanvang 20.00 uur in de Molenschuur 
bij molen “De Gouden Engel” Kanaaldijk 235-236 te 
Koedijk De lezing is voor iedereen, leden van de ver-
eniging krijgen voorrang. Toegang is gratis. 

Vrouwen Van nu – koedIjk

Op 21 april is er weer een bijeenkomst in De Riet-
schoot om 20.00 uur.  De Vrouwen van Nu laten zich 
deze keer verrassen.  Heeft u zin en tijd om eens een 
avond bij te wonen, dan bent u welkom. 

De avond kost voor niet-leden € 5,00, die wordt afge-
trokken van de contributie, als u besluit lid te worden. 
Vrouwen van Nu ziet u graag! Meer informatie bij Trij-
nie Bakker 072-5315934 (’s avonds of inspreken) 

Bewonersonderneming De Rietschoot doet mee aan de collecte 
voor het Oranjefonds.

oranjeFondS  Voor een SocIale SameleVInG

De collecte wordt gehouden van maandag 27 april t/m 
zaterdag 2 mei 2015

Over het OranjefOnds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op 
sociaal gebied. Jaarlijks besteedt het Oranjefonds € 30 
miljoen aan de  doelstelling waarvan bijna € 27 mil-
joen aan directe financiële bijdragen in ruim 7000 so-
ciale initiatieven in Nederland. Het Oranje Fonds wil 
betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door 
deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een 
nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds 
steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en 
sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buur-
tinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taal-
programma’s.

Investeren In een sOcIale samenlevIng

Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds. Het  
geld komt van de collecte, de Nationale Postcode Lo-
terij, van De Lotto en uit giften en legaten. Het Oran-
jefonds is een goede partij voor iedereen die wil inves-
teren in de sociale kant van de samenleving, vanwege 
onze jarenlange ervaring en solide, transparante finan-
ciële bedrijfsvoering. Het streven is om op een steeds 
duurzamere manier te investeren in de sociale sector.
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de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

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

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

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

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

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

kIdS SPort day
Op vrijdag 8 mei 2015 wordt de eerste Kids Sport Day 
georganiseerd in Koedijk! Dit is een dag vol sportieve 
spellen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Het initiatief komt van twee broers die wonen in Koe-
dijk, namelijk Jake en Jesse Jacobs. Zij willen graag de 
verschillende jongerenorganisaties met elkaar verbin-
den door middel van een sportevenement. Ze hebben 
daarom de hulp ingeschakeld van Frank Smit (Kin-
derdagverblijf Broer Konijn, Jol) en Maria de Gooijer 
(jongerenwerker The Mall). Over minder dan twee 
maanden vindt de eerste editie van dit sportevenement 
plaats. Er is voor een zeskamp gekozen met als thema: 
Brandweer. De Brandweer Koedijk zal zelfs aanwezig 
zijn om enkele spellen te verzorgen, dus het belooft 
een fantastische dag te worden. Naast de zeskamp is er 
ook een springkussen en pannakooi aanwezig. 

Alle info op een rijtje. Datum 8 mei 2015, tijd: 11.00 
– 16.00, locatie: S.V. Koedijk. Kosten € 1,- per kind.
Iedereen kan zich opgeven door een mail te sturen naar 
sportdagkoedijk@gmail.com. Er wordt voor eten en 
drinken gezorgd. Ben jij er ook bij?

reünIe de cIlInder
Vijfentwintig jaar geleden startte De Cilinder aan de 
Johanna Naberstraat in Alkmaar. Een gebouw in een 
nieuwe wijk met een speciaal concept: het montesso-
rionderwijs. In 25 jaar hebben de leerkrachten van De 
Cilinder veel kinderen les mogen geven en veel ouders 
te woord gestaan. Ook zijn er de afgelopen 25 jaar (ad-
junct) directeuren en leerkrachten met pensioen ge-
gaan of naar een andere montessorischool vertrokken.
Het team van De Cilinder is heel benieuwd hoe het 
gaat met deze oud-leerlingen en oud-collega’s. Heb jij 
op De Cilinder gezeten of gewerkt? Meld je aan voor 
de reünie op vrijdagavond 25 april 2015. Dit kan via 
onze Facebook pagina, een mailtje naar info@decilin-
der.nl of bellen naar 0725621549.

Wat kunnen jullie deze avond van De Cilinder ver-
wachten? Bewonder het nieuwe gebouw, een multi-
functionele accommodatie! In dit gebouw zit niet al-
leen een basisschool, maar ook buitenschoolse opvang 
en een kinderdagopvang van Kits Oonlie, een wijk-
centrum en bejaardenzorg van Magenta.  Foto’s van 
25 jaar De Cilinder door de hele school. Sta jij hier 
ook op?Gezellig bij kletsen met andere oud-leerlingen. 
Hoe zal het nu met hen gaan? Vragen stellen aan je 
oude leerkrachten. Hoe was jij in de klas?  Aanvang 

19.30 uur einde om 22.00 uur. Na 22.00 uur is het 
wijkcentrum Daalmeer nog open om wat te drinken 
en verder te kletsen. Dit alles onder het genot van een 
hapje en een drankje. De toegang, koffie, thee en hap-
jes zijn gratis. Er wordt voor voor frisdrank, wijn en 
bier een kleine vergoeding gevraagd. 
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coedIjckertjeS
Binnenkort te huur, mooie bedrijfsruimte aan de 
Kanaaldijk. Het is een mooie ruimte voor een prak-
tijk of kantoren. Er zijn veel mogelijkheden. De 
ruimte is 200 m2. Heeft u belangstelling, dan kunt u 
contact opnemen met H. Strouken-Visser. Telefoon 
0229 573074 Hellen.strouken@quicknet.nl.
Israëlavond op 9 april in Orgelzaal Booy, Daal-
meerpad 13 1827 GA Alkmaar. Zaal open om 19:30,  
Aanvang programma 20 uur Lezing van Joop Levy 
over zijn onderduiktijd  Na de pauze presentatie over 
Yad-Vashem in Jeruzalem. Gratis toegang

Gitaarlessen in Daalmeer / Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Voor begin-
ners en gevorderden. Gratis proefles? Ton Oudejans. 
E-mail: tonoudejans@online.nl. Telefoonnummer: 
06-10338021
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148 Tel. 072-5612961
Huurder voor de sportzaal op donderdagavond! 
Bent u op zoek naar een sportzaal voor uw activiteit? 
Wij hebben voor u op donderdag avond de sportzaal 
vanaf 20:30 beschikbaar voor verhuur. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met De Rietschoot 
072-5615595 of mail naar info@rietschoot.nl.

Wilt u van uw 
lichamelijke klachten af?

Wij bieden u een totaal-onderzoek en kort behandelprogramma

Kanaaldijk 193a, 1831 BD Koedijk 
(072) 561 15 25, info@praktijkvanhinte.nl

www.praktijkvanhinte.nl

Geschreven
portretten

Wilt u alles wat u heeft meegemaakt wel eens op
papier zetten? Voor uzelf of voor uw kinderen?

Sam Witte is een ervaren schrijver en
gespecialiseerd in levensverhalen

Bel voor een gratis kennismakingsgesprek
06-21832399 of kijk voor meer informatie op
www.geschreven-portretten.nl

Iedereen heeft een levensverhaal
Ik schrijf het voor u op!
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Beeldbericht

‘VoorjaarSbloeSemtocht’ oVer de achterSloot

Tekst en foto Cees van Egmond

In een sportschool doe je aan fitness. Gezonde bezigheid. Vrijwel iedereen raadt het je aan. Maar ik voel toch ook 
de betrekkelijke nutteloosheid ervan. Veel oefeningen komen op hetzelfde neer. Je tilt iets op en je zet het weer 
terug. Dat was het. Er is niets veranderd, niets verstuurd of aangekomen. Net als gezamenlijk hollen op eindeloze 
banden. Met een rondje vlotbrug tot vlotbrug leg je toch gauw eenzelfde afstand af. 

Het fitte leven is een hoop gedoe. Iets heen en weer bewegen of op en neer duwen. Kijk naar de loopband: hollen 
zonder ergens te komen. Of de roeimachine waar je sterke arm-,  been- en buikspieren van krijgt. Maar je blijft 
toch de rimpeltjes in het water missen. Het schiet het niet echt op. 

Ik vind het wel een aardig idee om voortaan met de eigenaren van de vele roeiboten de ‘Voorjaarsbloesem-
tocht’ over de Achtersloot te peddelen. 
Lekker kabbelend voortbewegen. De 
vroege bloeiers langs het water nodigen 
er in ieder geval toe uit. Wat mij betreft 
mag alles gaan wat kan vlotten of varen. 
Rondje Koedijk. Tuinen bewonderen, 
voorjaarsgeur opsnuiven. Met als afslui-
ting: koffie met een kano. Te water!
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Ondernemer van de maand
‘Een mooie glimlach is de beste reclame’

edm tandartSen
Door Rien Berends/foto’s Cees van Egmond e.a.

‘Onze klanten ontvangen we graag op een gastvrije manier. Klantvriendelijkheid staat, naast een optimale 
behandeling en het leveren van vakwerk, bij ons hoog in het vaandel.’

Erik de Maijer zegt het met een brede glimlach. Min 
of meer symbolisch voor het handelsmerk van EDM 
Tandartsen in hartje Koedijk. ‘De mooie glimlach van 
onze cliënten is voor ons de beste reclame. Inderdaad 
ook mond-tot-mond.’

Vijf en twintig jaar geleden begon Erik de Maijer zijn 
tandartspraktijk als vrije vestiging in Koedijk. ‘Er was 
in het dorp nog geen tandarts en als echte Koedijker 
kende ik uiteraard heel wat inwoners. Meteen voelde 

het goed. Ik had er het volste vertrouwen in. Inmiddels 
behandelen we 3000 cliënten die lang niet allemaal in 
Koedijk wonen. De wachtlijst is bovendien kort. Ove-
rigens heeft iedereen geheel eigen argumenten als het 
gaat om de keuze voor een tandarts. Dat is prima.’

De in het ziekenhuis in Alkmaar geboren, maar direct 
daarna in Koedijk opgegroeide Erik de Maijer wist van 
jongs af aan al dat hij later iets met zijn handen wilde 
gaan doen. ‘Toen ik op school zat, maakte ik al van 

Tandarts   Erik de Maijer Tandarts Evaline de Waard
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Ondernemer van de maand
alles. Ik vond het ook leuk om te zien hoe anderen 
bepaalde dingen maakten. Op een gegeven moment 
wilde ik dierenarts worden.’ Totdat het hele gezin voor 
controle bij de tandarts zat en Erik de goede man let-
terlijk op de vingers keek. ‘Die vond dat prachtig. Ook 
al omdat ik hem van alles vroeg. Vol verbazing hoorde 
hij dat ik dierenarts wilde worden. Of ik wel wist hoe 
die artsen een wond dichtmaakten? Zijn grootse ge-
baren zeiden voldoende. Nee, dat kon niet in de scha-
duw staan van het fijne werk dat de tandarts doet. Bij 
mij viel meteen het kwartje. Ik was verkocht. Ik werd 
tandarts.’

tandheelkunde

Na het VWO ging Erik de Maijer dus tandheelkun-
de studeren. ‘Een mooi vak. Dat vond ik toen en ik 
vind dat nog steeds. De omgang met mensen en het 
steeds weer maken van nieuwe kleine werkstukjes vind 
ik geweldig. Ik ben tandarts in de ruimste zin van het 
woord. De afwisseling in het werk is heel boeiend. Bij-
voorbeeld het plaatsen van kronen of implantaten en 
vooral het repareren van slijtages. Als je wilt spreken 
van een zeker specialisme dan is dat laatste voor mij 
echt iets speciaals. In dit vak raak je nooit uitgekeken, 
ben je ook nooit klaar met het leren van nieuwe din-
gen. In de eerste tien jaar dat ik werkte, volgde ik ge-
middeld tachtig uur bijscholing per jaar. Nu is dat wat 
minder, maar de interesse is er nog steeds. Niet dat er 
erg veel verandert. Maar het is ook leuk om tijdens 
studiebijeenkomsten weer in contact te komen met 
collega’s.’Hoewel de voorspellingen niet rooskleurig 

waren toen Erik de Maijer aan zijn studie begon, heeft 
hij geen moment geaarzeld. ‘Op dat moment waren 
er 1800 werkloze tandartsen in ons land. Ik kreeg het 
advies om iets anders te kiezen. Zelf zag ik dat an-
ders. En dat gold ook voor mijn studiegenoten. We 
geloofden er in. Bovendien is ons werkterrein een stuk 
groter dan alleen Nederland. Velen zijn in Europa aan 
de slag gegaan. Ik ben als tandarts begonnen bij een 
tandtechnieker in Amsterdam en heb in de beginpe-
riode les gegeven in Leiden, aan tandartsassistentes. 
Ook ben ik gaan waarnemen voor diverse tandartsen 
in Noord-Holland. Tot een studiegenoot mij vroeg om 
hem te vergezellen bij een sollicitatie in Aalsmeer. Daar 
werd een linkshandige tandarts gevraagd voor een 
praktijk van een terminale collega die de praktijk wilde 
overdragen aan zijn zoon, die nog studeerde. Het ging 
dus om een tijdelijke baan. We besloten ter plekke het 
samen te doen en er een duobaan van te maken. We 
assisteerden elkaar. Dat was voor ons beiden een  leer-
zame periode.’Ondanks al die werkzaamheden ont-
ging het de Koedijker niet dat er steeds meer mensen 
in nieuwbouwwijken rond het dorp kwamen wonen, 
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Dé adviseur
voor al uw

verzekeringen

www.otterlo-advies.nl

BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212
1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00
E  info@otterlo-advies.nl
I  www.otterlo-advies.nl
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Ondernemer van de maand
terwijl er geen tandarts actief was. In combinatie met 
de andere werkzaamheden besloot Erik de Maijer aan 
de Saskerstraat van de grond af aan een eigen praktijk 
op te bouwen. ‘Dat was allemaal goed te doen. Ik deed 
alles alleen, plande alles zelf in en had voldoende tijd 
voor mijn klantenkring die langzaam groeide.’ Mijn 
echtgenote Monique begon onder hetzelfde dak een 
logopediepraktijk.’ Pas vier jaar later, toen Sabine bij 
me kwam werken, was de praktijk dusdanig gegroeid 
dat ik volledig in Koedijk kon gaan werken. Dat was 
ook het moment dat de automatisering werd ingevoerd 
en het beter was om bepaalde werkzaamheden over te 
dragen.’ Vervolgens groeide de tandartsenpraktijk ge-
staag en werd de werkruimte eigenlijk te klein. ‘Op het 
moment dat de logopediepraktijk verhuisde in 2009 
hebben we alles grondig aangepakt en de zaak uitge-
breid met twee praktijkruimtes. Dat wilde ik al vanaf 
het eerste moment en kon toen worden gerealiseerd.’

VerbeterInGen

In de 25 jaar dat de tandartsenpraktijk bestaat, is er 
altijd scherp gekeken naar verbeteringen. Een aantal 
jaren na de start was er al een wachtlijst die uiteindelijk 
opliep tot drie jaar. Twee van de drie medewerksters 
hebben mede om die reden een opleiding tot preventie 
assistent gevolgd. Daarna konden we de werkmethode 
op de praktijk optimaliseren en de wachtlijst drastisch 
inkorten. Na de verbouwing in 2009 met twee prak-
tijkruimtes en de naamsverandering in EDM Tandart-

sen was het een kwestie van tijd tot een collega tand-
arts bij ons zou komen werken. Omdat ik voor een 
collega, die wegens een ongeval was uitgeschakeld, op 
zoek ging naar vervangers, leerde ik Evaline de Waard 
kennen. Zij is vervolgens bij ons komen werken. Daar-
na is het team verder uitgebreid. Omdat we op bepaal-
de dagen in shifts werken, is de praktijk alle dagen van 
de week geopend en op de dinsdag en donderdag zelfs 
van zeven uur in de ochtend tot half negen ’s avonds. 
Nu telt ons team negen dames en ik. Zoals ik al zei, 
het is een prachtig maar fysiek zwaar beroep. Je staat 
en zit de hele dag in onnatuurlijke houdingen en eist 
ook veel van je ogen. Vanwege het precisiewerk je altijd 
met geknepen ogen. Daarom werk ik met een loepbril 
die het effect heeft van een verrekijker, waardoor je de 
details nog beter kunt zien. Verder sport ik veel en fiets 
van Sint Pancras,naar het werk. ’ Erik de Maijer en zijn 
team kijken vol vertrouwen naar de toekomst. En met 
een specifieke doelstelling. ‘EDM Tandartsen bevindt 
zich in een bedrijfspand van slechts zeventig vierkante 
meter. Dat is veel te klein voor een onderneming met 
tien medewerkers waar ook nog eens dagelijks klanten 
op bezoek komen. We zijn dus op zoek naar een goede 
locatie van ten minste tweehonderd vierkante meter 
in Koedijk. Daarnaast gaan we het zilveren jubileum 
dit jaar op gepaste wijze vieren. Wat mezelf betreft wil 
ik, als de gezondheid het toelaat, tot mijn 67ste jaar 
blijven werken om daarna nog meer leuke dingen te 
gaan doen.’



22

‘Wie pikt er op?’
kInderSPelen uIt VroeGer tIjd

Door Jacob de Maijer (inventarisatiecommissie)

Hoewel ik ook elke dag van de digitale snelweg geniet, ben toch nog vaak verbaasd hoe de jeugd van te-
genwoordig speelt. Ieder kind loopt met een mobiele telefoon. Dat herinnert mij  aan een fenomeen uit 
mijn eigen jeugd. 

Zonder overleg was het bijvoorbeeld ineens knikker-
tijd. Zodra iemand begon, hadden vrijwel alle kinde-
ren een paar dagen later een zak knikkers mee naar 
school.  

knIkkeren

Er waren verschillende vormen van knikkeren. Uit 
mijn eerste schooltijd herinner ik mij, dat we op het 
half verharde schoolplein aan de Kanaaldijk met een 
stokje een vierkant tekenden van ongeveer 50 centi-
meter. Daar legden de deelnemers  een gelijk aantal 
gebakken kleiknikkers. Er werd een afstand uitgezet 
van drie meter en met glazen stuiters gegooid. Alle 
knikkers die uit het vierkant rolden, waren voor dege-
ne die ze er met de stuiter uitgeworpen had. Het kon 
zijn dat je stuiter in het vierkant bleef liggen. Dan was 
die ook voor degene die hem buiten de lijnen bracht. 
Er werd trouwens ook met stenen stuiters en stalen 
looiers gegooid. Toen de school verhuisde naar de 
Schoolstraat verdween dit spel, omdat het op de tegels 
van het nieuwe schoolplein niet ging. Overigens werd 
er ook op de weg of op het betonnen plaatsje voor de 

winkel van Korver (later Niek Klomp en Klaas Hout-
man) geknikkerd. Toen speelden we vooral keutjepik. 
Met keutje werd de stuiter bedoeld. Van een bepaalde 
afstand mocht je er met gebakken knikkers op gooien. 
Als hij geraakt werd, wisselde de keut van eigenaar. De 
kreet was dan: “Wie pikt er op”! De geworpen knik-
kers waren voor degene die de keut had neergelegd. 
Meestal werden de keuten strategisch neergelegd, zoals 
vlak achter de rand van een iets hoger liggende tegel. 
De meest favoriete stuiters waren de “beukenootjes” 
zoals je ze nu ook nog el ziet. 

De geworpen knikkers waren voor degene 
die de keut had neergelegd

Verder was er ook nog het kuiltje knikkeren. Naar een 
kuiltje in de prut langs de kant van de weg werden 
knikkers gerold of gegooid. Het ging om beurten. 
Bijna niemand gooide de knikker in één worp in het 
kuiltje. Als je weer aan de beurt was, mocht je probe-
ren de knikker die het dichtst bij het kuiltje lag er in 
te rollen. Lukte dat, dan mocht je hem hebben. Het 
knikkerbord was, tot slot, een rechtop staande plank 
met gaten waarboven het aantal knikkers stond ver-
meld dat je kreeg als hij door het betreffende gat ging.

Historische Vereniging

Diverse tollen  uit museum Kinderwereld in Roden

Het hele assortiment
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tollerStIjd

Opeens was de knikkertijd om. Dan kon het zomaar 
toltijd of tollerstijd zijn. Ook een spel dat niet meer 
gespeeld wordt. Er waren verschillende vormen van 
tollen. De meest gebruikte tol was paddenstoelvormig. 
Mijn favoriete tol was een punttolletje.  

Mijn vader had nog zo’n oude priktol en 
heeft me deze vaardigheid nog geleerd

Je had een stokje van ongeveer 50 cm met aan het uit-
einde een ingekerfd ringetje waar een koordje of veter 
aan werd geknoopt, een zweepje. Het tolletje werd in 
de grond of in een opening tussen de straatstenen of 
tegels gezet, het dunne koordje er omheen gewonden 
en met een rukje werd het tolletje uit zijn standplaats 
getrokken. Het was de bedoeling dat de tol ging draai-
en en daardoor rechtop bleef staan. Als dat eenmaal 
gelukt was, dan sloeg je met het zweepje tegen de tol 
waardoor hij bleef draaien. 

Een voorloper van dit alles was de priktol (tussen 1915 
en 1920). Op foto met tollen zijn het de peer- of hart-
vormige tollen. Op de plek waar een peer het steel-
tje heeft, zit een stalen punt. Vanaf de punt werd met 
een lusje gelijkmatig een koord om de tol gewonden. 
Het andere uiteinde van het koord had een lus die om 
een vinger werd gedaan. Daarna kwam het moment 
suprême, de tol werd weg geworpen en ging door het 
afrollende koordje snel draaien. Deze manier van tol-
len werd ook in het vierkant gedaan zoals bij het knik-
keren. Dan pikte je elkaars tol uit het vierkant. Mijn 
vader had zo’n oude priktol en heeft het me geleerd.

hoePelen

Ook werd er gehoepeld. De hoepel was een ronde sta-
len ring met een diameter van 80 tot 100 cm. Deze 
hoepel was meestal een oude velg van een fiets, zonder 
de spaken. De hoepel werd in beweging gezet en daar-
na met een stokje van ongeveer 60 cm lang in bewe-
ging gehouden. Zo renden we op klompen achter de 
hoepels aan. Dat zou nu niet meer kunnen met al het 
verkeer op straat.

bIkkelen

Een heel oude kinderbezigheid van vér voor mijn tijd 
was het bikkelen. Erasmus schreef er al over. Van oor-
sprong waren de bikkels de botjes uit het sprongbeen 
van een schaap. Later werden ze in steen nagemaakt. 
De meest luxe exemplaren waren van messing, zo-
als te zien is op de foto. De acht afgebeelde bikkels 
zijn van de Historische Vereniging Koedijk. Internet 
geeft uiteenlopende beschrijvingen over hoe dit spel 
gespeeld werd. De meest voorkomende variant was: 
De bikkels in de hand nemen, opgooien en met de 
zelfde hand opvangen. Van tevoren werd afgesproken 
in welke positie de bikkels dan in de hand opgevangen 
moesten worden. De bikkels die dan in de verkeerde 
positie opgevangen werden vielen af. Wie de meeste 
goede opving had gewonnen. Ook werd het wel zo ge-
speeld dat de bikkels met de zelfde hand waarmee ze 
opgegooid werden, ook opgevangen moesten worden. 
Maar dan op de rug van de hand. Ik heb het een aantal 
malen geprobeerd, maar verder dan 1 bikkel opvangen 
met de rug van mijn hand ben ik niet gekomen. Dit 
verhaal over kinderspelen uit vroeger tijd is zeker niet 
compleet. Ik heb er een paar beschreven die voorgoed 
verdwenen zijn, om ze te bewaren voor het nageslacht. 

Historische Vereniging

De hoepel was meestal een oude velg van een fiets

De meest luxe exemplaren waren van messing
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Bewonersonderneming is ook in uw belang
InVloed oP de eIGen leeFomGeVInG

Tekst en beeld Hans Petit

In een vorige uitgave van de Coedijcker Ban heeft  u onder de aanduiding ‘ Veel gestelde vragen’  kunnen 
lezen dat er gezocht werd naar een goede naam voor de bewonersonderneming. Kan het Bewonersonderne-
ming Koedijk worden of misschien toch Bewonersonderneming De Rietschoot. Voor beide namen valt wat 
te zeggen. Tijdens een speciale bestuursvergadering is uiteindelijk gekozen voor Bewonersonderneming 
De Rietschoot. De Rietschoot is al 35 jaar een begrip in Koedijk en de relatie tussen de bewonersonderne-
ming en het ontmoetingscentrum wordt daarmee onderstreept.

InStItuten Voor,  door oF namenS de burGer

In de afgelopen jaren is bij veel burgers flink wat irrita-
tie ontstaan over de rol van allerlei instituten, die ooit 
zijn opgericht voor en door de samenleving. Banken, 
verzekeringsmaatschappijen en woningbouwvereni-
gingen hebben veel vertrouwen bij de burger verloren. 
Belangrijker dan het belang van de klanten lijkt in de 
loop van de jaren het belang van aandeelhouders, of de 
hoogte van de bonus voor bestuurders of werknemers 
van de instelling. Verbaast het u ook zo als u weer eens 

leest dat een bestuurder –ondanks slecht presteren- een 
vertrekpremie van vele miljoenen in zijn of haar zak 
mag steken? Wat te denken van de energiemaatschap-
pijen, die veelal in handen zijn van buitenlandse inves-
teerders, met als hoogste doel geld te verdienen voor 
de eigenaren in plaats van de energie voor een billijke 
prijs aan de consument te leveren. Het wordt tijd dat 
die instellingen zich realiseren dat ze er voor de burger 
zijn en niet andersom.

Albert Frans Welmers (Youth For Christ) en Bert Verbeek (BO De Rietschoot) ondertekenen het contract voor jeugdzorg in Koedijk 
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dIrecte InVloed oP je eIGen omGeVInG

Met de invoering van de bewonersondernemingen 
heeft de Alkmaarse politiek een eerste stap gezet op 
weg naar meer invloed voor de burger op de eigen leef-
omgeving. Het is een  stap waarbij de gemeente en de 
bewonersondernemingen nog veel moeten leren. Maar 
er gebeurt wel wat. 

De gemeente heeft de organisatie voor onder andere 
de opvang van jongeren en het sociaal cultureel werk 
neergelegd bij de burgers (bewonersondernemingen). 
Een deel van het gemeenschapsgeld dat de gemeen-
te voor deze dienstverlening uitgaf, wordt het budget 
waarmee de bewonersondernemingen een aantal taken 
mede namens de gemeente gaan uitvoeren. 

een Voorbeeld.
Vorige maand heeft u in de Coedijcker Ban een arti-
kel kunnen lezen over het jeugdwerk in Koedijk. Tot 
1 januari 2015 was er een contract tussen de gemeente 
Alkmaar en The Mall (Youth For Christ). De gemeen-
te betaalde YFC jaarlijks een bedrag, waarvoor YFC de 
jeugd uit Koedijk een huiskamer met begeleiding aan-
bood. Samengevat: er waren afspraken tussen gemeen-
te en YFC. De invloed van ons dorp op die afspraken 
was vrijwel nihil.

Bewonersonderneming De Rietschoot heeft in een 
ondernemingsplan, dat u op de website van De 
Rietschoot kunt downloaden,  vijf programma’s be-
noemd. Eén daarvan is het voortzetten van de zorg 
voor de jongeren in ons dorp.

De bewonersonderneming De Rietschoot heeft on-
langs een contract gesloten met YFC (zie foto). Wat 
is er veranderd in vergelijking met 2014? De bewo-
nersonderneming heeft in de overeenkomst met YFC 
de opdracht verruimd. Niet alleen aandacht voor de 
jongeren die naar de huiskamer komen, maar ook aan-
dacht voor andere jongeren. 

Er zijn ideeën te over. De jongeren gaan eind april 
helpen met een collecte voor het Oranjefonds. Er zijn 
plannen om voor de jongeren in Koedijk een excursie 
naar Westerbork te organiseren. Er komt een sportdag 
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Kortom veel meer 
activiteiten rond jongeren.

Samenwerken

De Bewonersonderneming De Rietschoot heeft ge-
probeerd aan te geven dat samenwerking tussen de 
verschillende  Koedijker verenigingen belangrijk is. 
Samenwerken, maar niet overnemen. Niet lang ge-
leden hoorde ik dat tijdens een vergadering van het  
Algemeen Bestuur van het Zuydoutaerlandt (ZOL) de 
vrees werd uitgesproken dat de bewonersonderneming 
de verenigingen zou willen overnemen. Niets is min-
der waar! De bewonersonderneming wil alleen maar 
samenwerken met de verenigingen en is niet uit op 
welke invloed dan ook binnen die verenigingen. Op-
roepen aan de verenigingen in dit blad, gedaan tijdens 
een vergadering van het ZOL, om mee te praten en 
mee te denken over de koers van de bewonersonderne-
ming hebben nog tot niets geleid. Dat is heel jammer, 
omdat samenwerken in het belang van heel Koedijk is 
en niet in het belang van de bewonersonderneming. 
Binnenkort wordt een nieuwe poging ondernomen 
om in een dialoog met de verenigingen te komen tot 
vertrouwen in elkaar, in plaats van wantrouwen.

datum lentewandelInG
In de Coedijcker Ban van maart is aangekondigd dat er 
- in het Geestmerambacht- een lentewandeling onder 
begeleiding van twee natuurgidsen (Tineke en Anne-
marie) wordt gehouden. De datum van de wandeling 
is bekend: zondag 17 mei van 15:00 - 17:00 uur. Het 
startpunt is bij het recreatieschap Geestmerambacht, 
Klaregroetweg 1 1723 PW Noord Scharwoude. Kosten 
€ 2,50 (kinderen gratis). Aanmelden via: Geestmeram-
bacht@ivnk.nl
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Renault Modus 1.6 initiale    2006   €   4.950,-
Hyundai Tucson 2.0 i Active       2006   €   6950,-
Renault Modus Initiale 1.6    2006   €   4.950,-
Citroen Xsara Di�erence 2     2004   €   3.450,-
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool      2011   €   4950,-
Citroen Xsara Picasso Image lpg 3     2007   €   4.750,-
Hyundai Atos active cool   2006   €   4.250,-
Chrysler PT Cruiser 2.4                          2007   €   5.950,-
Fiat 500 1.2 Lounge automaat              2009   €   9.450,-
Fiat Bravo sx 1.2 16v                 1999   €   1.750,-
Fiat Panda Edizione Cool                     2009   €   4.950,-
5 x Citroen Picasso vanaf    -  €       950,-
Honda Civic Sport nieuwe model               2006   €   7.450,-
Hyundai ix35 i-Chatcher 4x4 autom.    2011   € 24.995,-
VW polo Turijn 1.4 16 v                          2006   €   5.450,-

Een greep uit ons assortiment
Autobedrijf
De Hertog

Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)
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Cultuur
Wat is het doel van het leven?
lenteFeeSt

Door Hans Faddegon

Dit jaar vallen het joodse en christelijke paasfeest vrijwel samen rond het weekend van 4 en 5 april. Meestal 
lopen de paasdata van beide religies verder uit elkaar. Dat komt ze gebruik maken van twee onderling ver-
schillende kalenders en door de verschillen in religieuze opzet van het paasfeest. In de vierde eeuw van de 
gewone jaartelling werd deze scheiding definitief ingevoerd door de Romeinse keizer Constantijn, hoewel 
de oorsprong van het christendom hoe dan ook joods is.

Het oorspronkelijke paasfeest heet ook het lentefeest. 
Het is geen toeval dat het tijdens de lente wordt ge-
vierd. De drie seizoenen lente, zomer en herfst symbo-
liseren namelijk de loop van het leven. Kind, volwas-
senheid, en ouderdom. De winter staat er tegenover 
en wijst op de ‘andere’ kant, op het verlaten van het 
leven. Dan is het duidelijk waarom Pasen, het lente-
feest, wijst op de start van het bewust worden van de 
belangrijke levensvraag: ‘Wat is het doel van het le-
ven?’ Deze start wordt vergeleken met de ontwikkeling 

van het kind. Via volwassenheid en ouderdom, naar 
het uiteindelijke vertrek, de winter.  

eGyPte

In de joodse traditie staat tijdens het paasfeest de uit-
tocht uit Egypte centraal. Het is niet verbazingwek-
kend dat de daar gebruikte naam Egypte op iets heel 
anders wijst dan het bekende land Egypte. Want deze 
uittocht betekent juist de bewustwording van het le-
vensdoel! 

Het lentefeest wijst op de start van  de belangrijkste levensvraag”’Wat is het doel van het leven......
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Maar waarom wordt daarbij dan de naam Egypte 
gebruikt? De oorspronkelijke Bijbelse naam, die als 
Egypte vertaald wordt, is Mitsraim. Dit woord bete-
kent: ‘Het leven in deze wereld’. Het beschrijft een 
wereld die gebaseerd is op de tegenstrijdigheden van 
goede en slechte dingen. En het zijn juist deze tegen-
strijdigheden die de levensvraag activeren. 

De uittocht betekent dan ook het begin van het na-
denken over het leven. Iets wat ook het innerlijke ge-
sprek wordt genoemd. Het actieve kind in de mens.

leVenSwandel

Tijdens de joodse paasavond wordt thuis tijdens de 
feestmaaltijd een bijzondere, traditionele handleiding  
gevolgd. Die heet Halacha. Dit woord betekent ‘de le-
venswandel’. 

Het gaat in de Halacha om de bewustwording van de 
levensvraag. En die avond spelen de kinderen daarbij 
de hoofdrol. Onder leiding van de vader die hen de 
vragen uit de Halacha stelt. Zo symboliseren zij het 
innerlijke gesprek.

oPStandInG

Het christelijke paasfeest richt zich tijdens de paas-
zondag op het vieren van de opstanding uit de dood 
door Jezus Christus. Nadat Hij op de voorafgaande 
vrijdag gekruisigd werd. Het lijkt er in eerste instantie 
een beet  je op alsof het alleen maar gaat over een his-
torische gebeurtenis. Maar ook hier draait het om de 
bewustwording.

De lijdensweg van Christus symboliseert ook onze ei-
gen levensweg. We vertrekken namelijk allemaal uit 
dit leven. Het wordt uiteindelijk voor iedereen winter. 

Maar dan komt tijdens Pasen de heerlijke boodschap 
dat we opnieuw tot leven komen. En niet alleen in de 
hemelse wereld, maar dat het besef daarvan ook al hier 
en nu mogelijk is. De innerlijke lente begint dan.

kruISbeeld

Het kruisbeeld toont een voorstelling van de levens-
weg. De horizontale balk vormt het beeld van ons 
doen en laten. Het vastzitten van beide handen laat 
de verbinding van al het doen en laten met het aardse 

leven zien. De voeten zijn verbonden met de verticale 
balk. Deze balk wijst op het doel en de richting van de 
levensweg. De weg naar boven, naar de plaats waar het 
hoofd zich bevindt. De kern. Het kruisbeeld verbindt 
zo aarde en hemel. Het toont de levensweg met het 
lijden en opstaan. 

In veel oudere kerken zijn nog klassieke afbeeldingen 
en beelden van Jezus te zien. Zijn handen en voeten 
zijn dan bloedig vastgenageld aan de balken van het 
kruis. Maar er stroomt ook bloed uit de zijkant van 
zijn lichaam. Hij wordt namelijk aan het kruis met een 
speer doorstoken. Wie goed naar deze beelden kijkt, 
ziet dat niet het hart, dat zich aan de linkerzijde be-
vindt, doorstoken wordt. Het zijn de lever en de gal-
blaas die doorstoken worden. De speer symboliseert 
hier het zoeken van een levensdoel. De lever en de gal-
blaas symboliseren de daarbij optredende emotionele 
belevenissen. Het bloed zelf ten slotte, is het beeld van 
de gelijkenis tussen Jezus en de mens.Pasen is een vro-
lijk feest. Opstanding, lente, kindervreugde. En een 
feest dat tot nadenken kan aanzetten. Tot innerlijke 
vreugde.

Romeinse keizer Constantijn



30

Jeugdpagina



31

Jeugdpagina

Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijv.
Do   2-4-2015 Inloop   9 t/m 18 15.30/17.30 Nee
Vrij  3-4-2015 Jongensmiddag   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Vrij  3-4-2015 Dicht (vanwege Goede vrijdag) 14 t/m 18 19.30/22.30 Nee
Di    7-4-2015 Meidenmall: Thema middag   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee

Do   9-4-2015 Inloop   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 10-4-2015 Voetbal   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Vrij 10-4-2015 Inloop 14 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   14-4-2015 Meidenmall: Chill middag   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Do 16-4-2015 Inloop   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 17-4-2015 Jongensmiddag: Heitje voor Karwijtje   9 t/m 13 15:30/17:30 Ja
Vrij 17-4-2015 Inloop 14 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   21-4-2015 Meidenmall: Thema middag   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Do 23-4-2015 Inloop   9 t/m 18 15.30/17.30 Nee
Vrij 24-4-2015 Voetbal   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Vrij 24-4-2015 Inloop 14 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   28-4-2015 Meidenmall:Chill middag   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee

roodborSt

Het is een vrij gedrongen vogeltje en zowel manne-
tjes als vrouwtjes hebben een opvallende bruinrode 
tot oranje keel. De staart is roodbruin (niet rood zoals 
bij de gekraagde roodstaart), de rug bruin en de buik 
lichtgekleurd. De zang is het hele jaar te horen. Hij be-
gint ‘s ochtends te zingen als het nog donker is. Bij ge-
vaar stoot hij de kreet ‘tsik’ uit. Een bijzonderheid van 
de roodborst is dat ook de vrouwtjes zingen, vooral in 
de herfst. Jonge vogels hebben een gespikkelde kop en 
borst. Het vogeltje is 14 cm lang. Tegen soortgenoten 
zijn zowel mannetjes als vrouwtjes heel agressief. Zo-
wel in de zomer als in de winter verdedigen zij hun 
territorium fel (Wikipedia /foto hp)

B=V -EP
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all that jazz

Op zondag 19 april speelt All That Jazz jazz in een 
ongedwongen sfeer. Het trio (Jan Heijn piano; Dirk 
Scholten bas; Paulus Vis fluiten en sopraansax) speelt 
bebob Jazz uit de jaren 50 en 60. Composities van 
George Gershwin, Jerome Kern, Charly Parker, Cole 
Porter en vele anderen. Kortom alle reden om er bij te 
zijn. Zaal open 14.00 uur. Aanvang 14.30buur; einde 
17.00uur, toegang €5,-.

boekenkaSt

Uit de open boekenkast in de hal (tegenover gardero-
be) kunt u gewoon een boek pakken om te lezen. Er 
is maar een spelregel. U mag zoveel boeken meenemen 
als u wilt, u hoeft ze niet terug te brengen en u hoeft 
de boekenkast niet aan te vullen. Als u wel boeken wilt 
brengen moet dat in overleg met de bedrijfsleider.

3d kaarten maken

Elke woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur 
kunt u 3D kaarten leren maken in de Rietschoot. Aan 
de deelname zijn geen kosten verbonden. 

P5 In koedIjkS cult’uurtje  
P5 staat voor Peter Parkers’ Pick 
Pocket Project. Het is een Alk-
maars duo dat, unplugged, met 
zang, gitaar en percussie instru-
menten een keur van liedjes ten 
gehore brengt in de stijlen pop, 
jazz en blues. De nummers worden afgewisseld  met 
veelal hilarische vertellingen uit het programma “Zo 
wordt het nooit wat”. Anekdotes over wat een muzi-
kant zoal onderweg tegenkomt! Het is een duo dat al 
jaren aan de weg timmert. Zo zijn ze al te zien geweest 
op vele festivals in Nederland. De Rietschoot. De zaal 
gaat om 14.30 uur open. Het optreden van P5 begint 
om 15.00 uur. De toegang is €2,50. 

14 april: Chinese tomatensoep; nasi met 2 stokjes saté 
kroepoek; vanille en/of chocolade vla. 

28 april: Groentesoep; broodje Hamburger met frietjes 
en sla; ijs. 

U moet zich van tevoren aanmelden als u mee wilt 
eten, dat kan bij een van de medewerkers van De Riet-
schoot, u kunt ook mailen of bellen (info@rietschoot.
nl / 072-5615595.

dISco Voor menSen met een bePerkInG. 
Op zaterdag 25 april gaan om 19.00 uur gaan de deu-
ren open en gaan we los op de beats van onze nieuwe 
DJ Davidoff! Iedereen is welkom, de entree is €2,50 
(begeleiding gratis).

Boeken brengen doet u in overleg met de bedrijfsleiders
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kluScaFé

Geef uw kapotte apparaat een tweede leven met be-
hulp van de klussers van het kluscafé. Kom op 11 april 
van 14.00 tot 16.00 uut langs met uw kapotte appa-
raten, fietsen, kleine meubels, speelgoed, kleding, etc. 
Wie weet kan het nog gemaakt worden, weggooien 
kan altijd nog. Kunt u niet helemaal met uw smart-
phone, tablet of laptop uit de voeten? Hebben Social 
Media nog veel geheimen voor u? 

Onze experts wijzen u graag de weg en helpen u verder. 
Zij staan zaterdag 11 april  weer voor u klaar en helpen 
u graag.(zie ook bladzijde 47 ‘Geachte Redactie)

GratIS koFFIe oF thee 
We schenken op elke dinsdag -, 
woensdag,- en  donderdagoch-
tend tussen 10:00 en 11:00 een 
gratis kopje koffie of thee Het 
is leuk om dorpsgenoten te ont-
moeten en elkaar te leren ken-
nen. Kom langs voor een kopje koffie of thee

accordeana

Het Alkmaarse accordeonorkest Accordeana geeft 11 
april 2015 vanaf 20.00 uur haar 50-jarig lustrumcon-
cert in De Rietschoot in Koedijk. Het programma dat 
wordt uitgevoerd, is samengesteld uit nummers die het 
Accordeonorkest de afgelopen 50 jaar ten gehore heeft 
gebracht.

aGenda aPrIl

Zaterdag 11 april Kluscafé van 14.00 - 16.00 uur
Zaterdag 11 april optreden Accordeana (jubileum-
concert) aanvang 20.00 uur
Zondag 12 april ‘t Cult’uurtje optreden van P5 aan-
vang 15.00 uur
Dinsdag 14 april Samen eten, aanvang 18.00 uur
Zondag 19 april Optreden All That Jazz aanvang 
14.30
Zondag 25 april Disco voor mensen met een beper-
king aanvang 19:00 uur
Dinsdag 28 april Samen Eten, aanvang 18.00 uur

Nieuw in Koedijk

Miena de Rijcke, de fietsenmaker van het kluscafé (foto hp)
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Met hart en ziel
Lia Bijpost en Yvonne Zut over G-handbal Koedijk:
‘meedoen IS belanGrIjker dan wInnen’
Door Rob Westhof / foto’s Hans Petit

‘In 1997 kwamen er G-voetballers bij Koedijk en twee jaar  later ook een handbalteam Dat sprak ons heel 
erg aan. Een bijzondere doelgroep die hoort bij een grote vereniging als de S.V. Koedijk.’ 

Lia Bijpost is actief als trainer/coach bij het handbal 
van Koedijk, waarvan ruim 15 jaar met veel plezier ook 
het G-handbal. Lia doet dit samen met Yvonne Zut 
die ook vanaf het begin als begeleidster betrokken is 
bij het G-team. Na de wekelijkse donderdagavondtrai-
ning heb ik met hen afgesproken. 

‘Omdat we bij het G-handbal een behoorlijk niveau-
verschil zien van spelers, vraagt het fluiten van deze 
wedstrijden toch enige aanpassing waarbij rekening 
wordt gehouden met de zwakkere spelers. Dit wordt 
in alle teams geaccepteerd en het schept een bijzonde-
re, sociale band. Aan het organiseren van toernooien 
en sport- en speldagen voor deze doelgroep werd en 
wordt door Koedijk nog steeds veel aandacht besteed. 

Dit zijn altijd bijzonder leuke dagen met afsluitend 
disco en karaoke.’

olIebollen

‘Mijn handbalroots liggen in Bergen bij Berdos. Daar 
begon ik als 13-jarige bij de aspiranten, tot ik in 1979 
in Koedijk kwam wonen.’ Na de geboorte van haar 
dochter ging Lia bij Koedijk handballen en werd ze 
coach van de B-aspiranten. ‘Een leuke periode. We 
werden ook nog kampioen.’ Het gezin breidde uit, 
maar het handballen bleef haar sport en naarmate de 
kinderen groter werden, werden er veel activiteiten 
voor de jeugdhandbal georganiseerd. ‘Meestal deden 
we dat samen met Klaas en Carla de Vet, een bijzonder 
leuke tijd, met schoolhandbalinstuif, sport- en spelda-

Het G-handbalteam Koedijk
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gen, toernooien en later ook de bingo en disco en 13 
jaar oliebollen bakken.’

Ondertussen had Lia de trainers- en scheidsrechters-
opleiding afgerond en ging ze meer jeugdteams en 
ook senioren trainen. ‘Ook heb ik nog twee jaar bij 
Dirkshorn de dames- en herensenioren getraind en 
gecoacht. Helaas met de komst van de computerspel-
letjes en omdat werkgevers niet zo blij meer zijn met 
sportende werknemers, liep het ledenaantal drastisch 
terug en daarmee ook mijn enthousiasme’.

eIGen VerVoer 
Yvonne Zut nam, als actief vrijwilligster en eerdere 
coach van het damesteam, ook het coachschap van het 
G-team over. ’Ik ben er niet meer weg gegaan. Dit is 
zulk leuk en dankbaar werk. Geweldig om te doen. 
We hebben sinds een paar jaar de beschikking over een 
eigen busje waarmee we de toernooien bezoeken. Het 
is een donatie van het Fonds verstandelijk gehandicap-
ten. Op de speeldagen rij ik het team overal naar toe, 
van Almere tot Venlo of dichter bij huis, Heerhugo-
waard en Schagen. Samen uit en samen thuis, dat is 
belangrijk. Met de nadruk op het hebben van respect 
voor elkaar in en buiten het veld’.

‘We spelen in toernooiverband met elf teams uit het 
hele land. Op 15 maart speelden de teams bij ons in 
Alkmaar-Noord. De wedstrijden beginnen om 10.00 
uur en duren tot ongeveer 16.00 uur. Dat is afhanke-
lijk van het aantal deelnemende teams. Door omstan-
digheden kan dit altijd wat afwijken. Op de dag zelf 
bepalen we hoe lang de wedstrijden gaan duren.

De leeftijd van de spelers ligt tussen de 12 en pakweg 
60 jaar. We doen met Koedijk mee in de bovenste regi-
onen. Ik ben trots op ze, want we kunnen lekker mee-
doen. De onderlinge  sfeer is prima en we zijn fanatiek. 
Maar het sociale aspect en de onderlinge behulpzaam-
heid vinden we ook erg belangrijk. Grote prijzen, daar 
doen we niet aan na afloop. Wel gezellig met elkaar 
wat drinken of een leuk uitje. Dat is een veel prettiger 
beloning voor het team. In Nederland hebben we ge-
mengd G-handbal. In de overige landen zijn het aparte 
dames- en herenteams.’

In die beginperiode kwam een groep hangjongeren uit 
de Mare op bezoek tijdens de trainingen in de Riet-
schoot. ‘Dat was leuk publiek voor ons G-team en op 
een gegeven moment speelden deze jongens ook met 
ons mee. Erg leuk was dat en we hebben er nog een 
paar jaar een assistent-coach aan over gehouden’.

SPecIal olymPIcS

Een bijzondere gebeurtenis was de Special Olympics 
in Sjanghai in China. ‘Ik krijg weer kippenvel als ik er-
over vertel,’ zegt Yvonne. ‘Je houdt het echt niet droog 

Yvonne Zut

Lia Bijpost
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Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

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

De Overtoom 2 Heerhugowaard
N242 Afslag Shellstation HHW

8.00 - 12.00 uurContainerservice

Gemakkelĳk online te bestellen

Ook voor particulieren

www.beelen.nl  072 - 5723 896

Openingstĳden maandag t/m vrĳdag 06.00 - 17.00
zaterdag 08.00 - 12.00
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als je daar bij dat evenement op de tribune zit en je 
ziet al die spelers tijdens de openingsceremonie aan je 
voorbij lopen. De Special Olympics worden eens in de 
vier jaar georganiseerd en dit jaar is het evenement in 
Los Angeles. De selectie voor dit evenement wordt niet 
gedaan door scouts. De deelnemers worden voorgedra-
gen door de clubs en aangewezen door het Nederlands 
Olympisch Comité. Wij zijn blij dat we uit Koedijk 
twee spelers mogen afvaardigen. Peter Kool en Linda 
Huisman gaan dit jaar naar Amerika. De coaching 
wordt verzorgd door De Blinkert in Haarlem. De trai-
ningen voor LA zijn al gestart. Ook voor de trainingen 
rouleren we door het land. Het zou prachtig zijn als 
we ooit met een compleet G-team van Koedijk naar 
de Special Olympics zouden kunnen gaan. Dat is nog 
wel een wens en een ambitie die wij met elkaar hebben 
voor dit team. De technische vooruitgang in het team 
is goed zichtbaar. Spelinzicht en balvaardigheid gaan 
prima. Daar zijn we met elkaar erg trots op. Voorop 

staan blijft natuurlijk het plezier in het spel. Wij zeg-
gen altijd dat meedoen belangrijker is dan winnen.’ 

rommelmarkt

Yvonne gaat met een aantal familieleden van de spelers 
14 dagen mee naar Amerika. ‘Er zijn nogal wat kos-
ten aan verbonden voor onze eigen spelers. Voor hen 
zoeken wij dan ook sponsors. Ook zijn er al plannen 
gemaakt voor de rommelmarkt op 7 juni in de Riet-
schoot. Dit is bedacht door een speler uit het G-team, 
geweldig toch? In Nederland zijn er om de twee jaar 
de Nederlandse Special Olympics. Ook een toernooi 
waar we aan mee doen. Deze Spelen worden volgend 
jaar van 1 t/m 3 juli gehouden in de regio Nijmegen. 
Dat zijn ook weer van die kippenveldagen. En heel 
veel georganiseer. Het duurt nog even, maar tegen die 
tijd zouden we wel een aantal extra vrijwilligers kun-
nen gebruiken.

Linda Huisman en Peter Kool gaan dit jaar naar Amerika
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Geneeskrachtige eigenschappen van voorjaarsbloemen

nIeuw leVen
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Het voorjaar is voor veel mensen de mooiste tijd van het jaar. De temperatuur wordt aangenamer en de 
natuur ontluikt. Bomen komen in het blad, sommige gaan ook bloeien. Voorjaarsplanten komen in bloei. 
Nieuw leven.  

Heel veel planten die in het voorjaar bloeien, hebben 
geneeskrachtige eigenschappen. Ze worden gebruikt 
in de plantengeneeskunde (fytotherapie) en de ho-
meopathie. Veel voorjaarsplanten kunnen helpen ons 
systeem te ontdoen van opgebouwde winterslakken. 
Ze passen goed in een voorjaarsreinigingskuur of 
voorjaarsvastenkuur. Vastenkuren worden traditioneel 
toegepast om het systeem te reinigen van afvalstoffen. 
Als het tegelijkertijd toegepast wordt met een retraite 
in een natuurlijke omgeving, met meditaties, dan is 
er ook sprake van een geestelijk reinigingsproces. Het 
loslaten van ballast. 

oPStandInGSFeeSt

Traditioneel wordt de vastenperiode gehouden voor 
Pasen, het opstandingsfeest, als boetedoening en lou-
tering. Vastenkuren bestaan in allerlei vormen, varië-
rend van licht tot streng. Je kunt vasten met een dieet 
van zilvervliesrijst en groenten, maar ook kruidenthee-
vasten, sapvasten etc. De laatste twee zijn het meest 

ingrijpend en ook het meest effectief. Doordat er veel 
afvalstoffen vrijkomen, kun je je de eerste drie dagen 
behoorlijk beroerd voelen. Als je het nog nooit gedaan 
hebt, is het verstandig om het onder begeleiding van 
een natuurgeneeskundig arts of therapeut te doen. Die 
kan ondersteunende maatregelen treffen om de afval-
stoffen versneld af te voeren, waardoor je je beter voelt 
en meer energie hebt. 

Paardenbloem

Een van de planten die in deze tijd veel voorkomt, is 
de paardenbloem (taraxacum officinale). De plant ver-
spreidt zich eenvoudig door het pluis wat op de wind 
meegevoerd wordt om vervolgens elders te wortelen. 
Vroeger werd ik er door mijn vader op uitgestuurd 
om paardenbloemen in de bermen uit te steken. Het 
blad was erg geliefd bij de konijnen. Een bepaalde 
ziekte, die voorkwam bij konijnen, zorgde voor vocht-
ophoping, een soort oedeem. Dat kon men genezen 
met paardenbloemblad, door het hoge gehalte aan ka-
liumzout. Dat werkt vochtafdrijvend. Het blad bevat 
verder kalk en mangaan. Dit laatste werkt tegen on-
rust en angstgevoelens. Natrium ontzuurt en zwavel 
reinigt,  neutraliseert en verwijdert afvalstoffen, giftige 
stoffen. Kiezelzuur is goed voor alle bindweefsels in 
ons lichaam. Magnesium werkt kramp opheffend en 
kalmerend. Choline stimuleert de klieren, met name 
de gal. Het helpt de gal om makkelijker af te vloei-
en en voorkomt daarmee galsteenvorming.  Paarden-
bloem past het beste bij het zogenaamde cholerische 
temperament. Dit wordt gekenmerkt door snel boos 
worden en uit de slof schieten. Men erger zich vaak, 
maar in positieve zin is men ook snel enthousiast. De 
paardenbloem werkt verkoelend en kalmerend op dit 

paardenbloem (foto wikepedia)
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temperament. Het blad kun je gebruiken in de sla en 
smaakt licht bitter. Verder kun je er thee van trekken, 
zowel van het verse als het gedroogde blad. Ook kun-
nen in de thee stukjes wortel worden meegetrokken, al 
dan niet gedroogd. Er zijn fytotherapeutische produc-
ten te koop, gemaakt van de paardenbloemen, zoals 
tinctuur, tabletten etc. 

brandnetel

Een ander wondertje van de natuur is de brandnetel 
(urtica urens), ook te gebruiken tijdens voorjaarsrei-
nigingskuren. De toppen van de jonge brandnetels in 
het voorjaar branden nog niet en kunnen rauw in de 
sla gegeten worden. Brandnetel kan ook worden ge-
kookt, of als thee gebruikt. Het verwijdert afvalstoffen 
en bevat veel ijzer, kalk, mangaan, natrium, chloor, 
zwavel en vitamine A. Het reinigt het bloed, verwijdert 
slijm uit de luchtwegen, voert vocht af via de nieren 
en urinezuur. Brandnetel bevat mierenzuur wat een 
antagonist is van urinezuur. Urinezuur veroorzaakt ge-
wrichtsontstekingen. 

De homeopathische werking van brandnetel is o.a. 
bij huidklachten zoals netelroos (de naam zegt het 
al), galbulten, huiduitslag en eczemen met veel bran-
dende jeuk. Verder bij eerstegraads verbrandingen, al-
lergische reacties na het eten van schelpdieren, jicht, 
reuma, nierstenen en haaruitval. Bij eerstegraads ver-
brandingen kun je kompressen aanbrengen van lauwe, 
in brandnetelthee gedrenkte doeken. Weleda heeft op 

basis van brandnetel 
en Arnica een paar 
kant-en-klare pro-
ducten die hiervoor 
geschikt zijn, zoals 
Combudoron gel, 
ook te gebruiken bij 
insectenbeten.  

StInkende Gauwe

Een ander plant die in deze tijd van het jaar veel voor-
komt, is stinkende gauwe oftewel cheledonium majus. 
De plant groeit vaak op wat beschutte plekken, onder 
hagen, waardoor hij niet zo in het oog springt. Hij 
heeft een klein geel bloemetje. De plant is onderdeel 

van de papaverfamilie en bevat alkaloïden (opiumach-
tige stoffen). Aftreksels en bereidingen van de plant 
zijn dus giftig. In homeopathische verdunning is het 
een goed geneesmiddel bij lever- en galproblemen. De 
plant verwijdt de galwegen en lost galstenen op den 
duur op doordat de gal dunner wordt en anders van 
samenstelling. Daarnaast stimuleert de plant de door-
stroming in het poortadersyteem en daardoor ontstaat 
er een betere werking van alle organen in de buik. Het 
bevordert ook de afvoer van lymfe in de buik en de 
onderste ledematen en het stimuleert de uitscheiding 
via de nieren. De plant is in homeopathische bereiding 
te verkrijgen bij de drogist en bij De Tuinen. De sten-
gel van de plant bevat een melkachtig sap waarmee je 
wratten kunt aanstippen, waardoor ze verdwijnen. Dit 
dient dan wel langere tijd volgehouden te worden.  In 
de natuur is veel te vinden waarmee mens en dier hun 
voordeel kunnen doen, om de gezondheid te verbe-
teren en kwalen te genezen. Vroeger verzamelden de 
mensen zelf deze kruiden en droogden ze, of bereid-
den er tincturen en zalven van om te gebruiken als dat 
nodig was. Vooral op het platteland had iedereen wel 
zo zijn favoriete huismiddelen. De kennis van plan-
ten, hoe je ze moest bereiden en waarvoor je ze kon 
gebruiken, werd van generatie op generatie doorge-
geven. Mellie Uyldert was een kruidenvrouw die veel 
wist over voedingsleer, phytotherapie, bloesemreme-
dies, edelstenen, esoterie, astrologie, antroposofie en 
homeopathie. Haar boek ‘Lexicon der Geneeskruiden’ 
is een van de boeken die ik voor dit artikel heb geraad-
pleegd.  

Pluis dat op de wind wordt meegevoerd (foto MP)

Brandnetel
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“etalaGebenen”
Fysiotherapie Huiswaard locatie Koedijk 

De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan 
voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt 
omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing 
ontstaat door slagaderverkalking.  U heeft misschien 
wel gehoord dat u “etalagebenen” heeft. Deze term is 
bedacht omdat patiënten zich een houding willen ge-
ven als zij noodgedwongen rusten vanwege pijn in de 
benen. Zij kijken in de etalage van een winkel alvorens 
weer een stukje verder te kunnen lopen.

waar komt de PIjn In de benen Vandaan?
De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het 
hart naar de benen. In de loop van de jaren kan slag-
aderverkalking vernauwingen of verstoppingen in de 
slagaders veroorzaken. Uiteindelijk kan er een flinke 
vernauwing ontstaan; een zogenaamde stenose. Op de 
plaats van de stenose kan er minder bloed passeren. 
Door de beschadiging en de trage stroomsnelheid van 
het bloed kunnen zich bij zo’n vernauwing gemakke-
lijk stolsels vormen. Zo’n stolsel kan een vat uiteinde-
lijk geheel afsluiten. Bij inspanning van de beenspieren 
(lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuur-
stofrijk bloed toe. Heeft u vernauwingen in de slag-
aders? Dan komt er te weinig bloed met zuurstof bij 
de spieren.. Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in uw 
been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

wat IS de oorzaak?
Risicofactoren voor vernauwingen in de beenslagader 

zijn: roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, een ver-
hoogd cholesterolgehalte in het bloed, overgewicht, 
weinig lichaamsbeweging, ook aanleg en leeftijd spe-
len een rol.

Ieder jaar zijn er ongeveer 30.000 nieuwe patiënten 
met etalagebenen in Nederland. De beste behandeling 
voor een patiënt met etalagebenen is looptherapie bij 
een daartoe geschoolde fysiotherapeut. In Nederland 
zijn alle aantoonbaar geschoolde fysiotherapeuten aan-
gesloten bij een landelijk netwerk; ClaudicatioNet. 
Een patiënt met etalagebenen gaat in de eerste maand 
2-3x/week naar een dergelijke ClaudicatioNet thera-
peut toe. In behandelingen van een half uur wordt 
getraind op de loopband, op straat, krachttraining 
gegeven of op de hometrainer gefietst. Naast deze in-
spannende behandeling wordt met de patiënt bespro-
ken, waar ondersteuning geboden moet worden bij 
de noodzakelijke leefstijl aanpassingen, bijvoorbeeld 
stoppen met roken of werken aan de verlaging van het 
cholesterolgehalte in het bloed.

Herkenbaar voor u? Raadpleeg uw huisarts.

Gezondheid

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.
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StooFPotje VarkenSwanGen met belGISch krIekbIer.
Recept Janny van Straten

Tijdens een leuk weekendje Brugge ontdekten we op de menukaarten “varkenswangen”. Heerlijk. Lekker met 
sla, zelfgemaakte frieten en natuurlijk een dot verse mayonaise’ 

Ingrediënten: 4 pers. 1 kg. varkenswangen (ontvliesd), 5 cl. kriekbier, 3 uien, 1 teentje knoflook4 blaadjes laurier, 
4 takjes tijm, 3 kruidnagels, 3 sneetjes ontbijtkoek, 3 eetlepels scherpe mosterd, 1 eetlepel kersenconfituur, peper, 
zout, boter. Extra: sla, verse frietjes, mayonaise

Bereiding: Verwarm de oven voor tot 170 graden. Pel de uien en snipper ze zeer fijn. Pel het teentje knoflook 
en plet tot pulp. Smelt een klont boter en stoof de ui en knoflook, niet bruin laten kleuren! Snij de ontvliesde 
varkenswangen in twee gelijke stukken. Verhit een braadpan op matig vuur en smelt er boter in. Bak de stukken 
varkenswang in de hete pan. Kruid het vlees tussendoor met wat zout en peper. Rondom even aanbraden. Doe 
ui en knoflook erbij. Schenk het kriekbier erbij en voeg de kruidnagels toe. Verzamel takjes tijm en blaadjes 
laurier en bind ze tot een kruidenbuiltje met behulp van een stukje keukentouw. Schep de kersenconfituur bij 
het vlees. Smeer de mosterd op de ontbijtkoek en leg ze (mosterd naar onder) bovenop het stoofgerecht. Laat de 
varkenswangen in de oven van 170 gr. gedurende anderhalf tot twee uur garen. (Controleer de varkenswangen. 
Het vlees hoort botermals te zijn) TIP: Vraag aan de slager om de varkenswangen te ontvliezen! Neem tussendoor 
de tijd om verse frieten te maken en een frisse groene sla naar keuze.

Koken
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Pedicure & Schoonheidssalon Hennie Sinkeler & Anouk
voetverzorging voor diabeet en reuma en sportmassage

HAUSCHKA-, MAVALA-, GEHWOL-, & CAMILLE       
Verkoop van

producten

Daalmeereiland 4 - 1827 KX  Alkmaar (in de Hofstaete)
Woensdag  donderdag en vrijdag aanwezig en maandagavond vanaf 17:00 uur

Bel voor een afspraak: 072 - 5645 313



43

Kindercentrum Olke Bolke
Oude Kanaaldijk 3 
1825 AT Alkmaar 
t: 072 - 760 00 56 - i: www.kdv-olkebolke.nl

ScoutingBSO KinderBolwerk
Elgerweg 103
1825 KB  Alkmaar 
t: 072 - 561 56 11 - i: www.kinderbolwerk.nl

Opvang op maat

Wat ontdek jij vandaag?

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

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  19-03-15  20:11  Pagina 1
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Maalderij De Gouden Engel

Zelfs bij een klein briesje komen de wieken al in beweging
halSlaGer molen VerVanGen

De lente is in alle hevigheid losgebarsten en we hebben al kunnen genieten van heerlijke zonnige dagen. 
De nachten zijn nog koud maar zodra de zon goed doorbreekt, is het al gauw aangenaam. 

Tekst en foto’s Vincent Kraan

Misschien is het u opgevallen, maar op die mooie da-
gen met weinig wind lijkt de molen soms toch nog 
flink te draaien. Ik heb in het verleden al eens een paar 
keer geschreven over problemen met de lagering van 
de molenas. Zoals al lang gebruikelijk is, rust de zware 
gietijzeren bovenas op een lager van natuursteen, de 
halslager. Dat gaat doorgaans goed zolang je regelma-
tig smeert met reuzel, of met vet dat door oliemaat-
schappijen gemaakt wordt. Reuzel is een natuurpro-
duct, het zit onder de huid van een varken. Voor het 
gebruik moet het vet besterven en bij veel molens 

hangen de vellen met reuzel boven in de kap te dro-
gen. Als het lang genoeg gehangen heeft, wordt het vet 
van het vel geschraapt en kan het op de lager gesmeerd 
worden. Het is even een klus, maar je houdt er mooie 
zachte handen aan over. Voor het gemak zijn veel mo-
lenaars toch op het eerder genoemde synthetische vet 
overgestapt. Voor De Gouden Engel mochten beide 
soorten echter niet baten. Ondanks het vele smeren 
liep de as steeds weer droog en daardoor liep de tem-
peratuur vaak veel te hoog op. Na een dag flink malen 
mag het glijvlak van de as die in de lager loopt niet 
meer dan handwarm zijn. Na een paar uren draaien 
was dat hier vaak al veel warmer. Dat leidt vroeg of 

De molen draait weer als een zonnetje
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laat tot het scheuren of breken van de lagersteen en 
het zwaarder draaien van het gevlucht. Waar normaal 
gesproken een halslager minstens een leven lang mee 
gaat, zijn er hier in de afgelopen vijf jaar al minstens 
even zovele lagerstenen geplaatst. Natuurlijk hebben 
de deskundigen uitgebreid alle mogelijke oorzaken en 
oplossingen bekeken, maar uiteindelijk is besloten de 
halssteen door een kunststof lager te vervangen. Sinds 
begin maart loopt de molen nu een heel stuk lichter 
en zelfs bij een klein briesje komen de wieken al in 
beweging. Omdat de molen lichter draait, kan er ook 
al bij minder wind gemalen worden. U snapt dat ik 
daar als molenaar heel blij van word. Nu maar hopen 
dat de problemen met de lager definitief opgelost zijn 
en dat de kunststoflager ook minstens een leven lang 
mee kan gaan. Hoewel het natuurlijk jammer is dat we 
geen orginele hardstenen halslager meer hebben, zijn 
de restanten niet helemaal van het terrein verdwenen. 
In het trappetje bij de voorkant van de koolboet zijn 
een aantal gebroken halsstenen verwerkt zodat ze toch 
nog een functie op het terrein hebben. 

wk Snert koken

Door dit zonnige verhaal lijkt de winter al ver ach-
ter ons te liggen. Maar voor wie het nog niet gelezen 
had in de krant: Karlijn is tweede geworden tijdens 
het WK snert koken op 20 februari jl. in Groningen. 
Vijfendertig deelnemers namen het tegen elkaar op. 
Naast het maken van een goede soep maakte ook de 
presentatie van het gerecht onderdeel uit van de wed-
strijd. Na afloop van het oordeel van het uit vijfkoppi-
ge juryteam, mochten ook de bezoekers van de diverse 
soepen proeven. Bij de prijsuitreiking werd Karlijn 
tot haar verrassing tweede. De winnaar van het WK 
maakte met zijn winnende erwtensoep een statement 

tegen de gaswinning en kookte zijn soep buiten op een 
houtvuur. Daar konden de Groningers natuurlijk niet 
omheen, dus mocht hij met de hoofdprijs naar huis. 
Als u de erwtensoep van Karlijn wilt proeven, zult u 
helaas tot het najaar moeten wachten, maar dan heeft 
u wel iets om naar uit te kijken.

wat IS er de komende tIjd te doen? 
Eten wat de pot schaft:  Op vrijdag 10 en 24 april is 
er weer “Eten Wat de Pot schaft”. Geïnspireerd 
door het seizoen en de beschikbaarheid van de ver-
schillende ingrediënten wordt het buffet samenge-
steld. Alles wordt op de dag zelf bereid. Omdat we 
veel groenten gebruiken, beginnen we ’s morgens 
al op tijd met het schoonmaken en snijden ervan. 
Elke keer wat anders en op verzoek maken we fa-
voriete gerechten nog een keer. Ook het nagerecht 
past bij het buffet en is in stijl met het seizoen. 
Bij de opening van het buffet vertelt Karlijn over het 
kookproces, over de producten en welke smaken er te 
proeven zijn. De zaal is vanaf 18.00 open en er kan tussen 
18.30 en 19.30 uur aangeschoven worden voor het eten. 
Vanaf 19.30 uur kan er een nagerecht geserveerd worden. 
De prijs van het maaltijdbuffet en nagerecht is € 
20,00. Drankjes en koffie of thee komen er dan nog 
bij. Vooraf reserveren bij Karlijn (06-26086705) is 
wel nodig en kan tot 12.00 uur op de dag zelf nog. 
We hebben plaats voor 30 gasten per keer. Dus reser-
veer op tijd, vol is vol. De datums voor mei zijn: vrij-
dag 15 en 29 mei. 

Natuurlijke voeding, workshops voor volwassenen, 
woensdag 15 april: “Varieer met granen”Variatie is 
belangrijk voor elk dieet. Maar dat is best lastig, wat 
kun je allemaal doen met de granen, welke granen 
zijn er en welke voedingswaarde hebben ze? Tijdens 
deze workshop gaan we diverse granen bespreken en 
er gerechten mee maken voor de hele dag, van ontbijt 
tot diner. Kosten zijn € 27,50 per persoon, inclusief 
ingrediënten en koffie of thee. Start 19.30 uur. Graag 
opgeven bij Karlijn 06-26086705. 

Let op onze openingstijden: In het zomerseizoen zijn we 
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur open. De zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Voor groepen zijn we op afspraak ook open buiten de 
openingstijden (behalve op maandag).
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lezerS SchrIjVen
Mijn Yamaha cassettedeck liet het al maanden afweten. 
Toch maar eens het Kluscafé in de Rietschoot bezocht. 
Had ik veel eerder moeten doen. Binnen tien minuten 
was het euvel verholpen en kan ik weer naar unieke 
tapes luisteren van de 80-er en 90-er jaren. Hartelijk 
dank heren en gastvrouw Rietje van Luijn. Aanrader 
Robbert Koorn.

Vrijdag 1 mei aanstaande is er een grote demonstratie 
tegen de zorgplannen van dit kabinet. Wij roepen u 
op om massaal naar het Vondelpark in Amsterdam te 
komen om aan het kabinet te laten zien dat u ook on-
gerust bent over de consequenties van het zorgbeleid. 
Ouderen, zieken, gehandicapten en jongeren dreigen 
de zorg die zij hard nodig hebben te verliezen. De po-
litie heeft de handen vol aan verwarde en agressieve 
mensen op straat. Demente mensen worden niet meer 
opgenomen, bejaardenhuizen worden gesloten en te-
gelijkertijd wordt de thuiszorg met 35% gesnoeid. Er 
zijn tot nu toe al 40.000 banen in de langdurige zorg 
en de jeugdzorg geschrapt en daar komen er nog tien-
duizenden bij. Deze cijfers zijn nog aan de lage kant, 
want je moet daar de mensen, van wie het contract 
niet is verlengd, eigenlijk nog bij optellen. Er zijn al 
3 miljoen mantelzorgers. Vanwege werkverplichtingen 
e.d. zullen er niet veel meer bij komen. In 2017 wil 
het kabinet nog eens 500 miljoen bezuinigen op de 
verpleeghuiszorg, terwijl het personeel daar nu al het 
water aan de lippen staat. Iedereen die met de zorg te 
maken heeft, weet dat er al fouten worden gemaakt 
door te grote werkdruk. Heel veel ouderen en zieken 
hebben al te horen gekregen dat zij geen of veel minder 
zorg zullen ontvangen. Er is zoveel verdriet en wan-
hoop! Dus kom op 1 mei aanstaande naar het Vondel-
park, of teken in ieder geval de petitie die tegen die 
tijd gehouden wordt. Kom op voor alle mensen die 
te zwak en te machteloos zijn om te protesteren. Kijk 
tegen die tijd op www.fnvvoorzorg.nl voor meer infor-
matie. Marga en Ciska Riekwel

coloFon

Uitgever De Rietschoot (www.rietschoot.nl) 
Redactie Rien Berends (redactie@coedijckerban.nl)
Vormgeving Hans Petit (info@coedijckerban.nl)
Verkoop Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 
Coördinatie Joop Sinke: jsinke24@hetnet.nl
Druk Stichting Meo
Verspreiding GigaTrans
Klachten bezorging Heeft u klachten over de be-
zorging mail naar info@coedijckerban.nl of bel met 
Wim Smit (06-43166559)

• De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet te 
plaatsen

• Ingezonden tekst kan worden ingekort. 
• Kopij mei inleveren uiterlijk 15 april 2015
• Oplage 2000
• De Coedijcker Ban wordt in mei bezorgd op 6, 7 of 

8 mei
• De Coedijcker Ban respecteert de auteursrechten 

oPloSSInGen

Acht verschillen:
1. Ster in regenboog
2. Oranje ei onder bord “Happy Easter”
3. Steen onder bord “Happy Easter”
4. Lichtgroene struik achter de boom
5. Stip op de paddenstoel voor de boom
6. Wolk boven regenboog
7. Grote teen linkervoet Paashaas
8. Bloem, rechts van de boom

Oplossing Rebus 
Eieren voor je geld kiezen
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