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Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar

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 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
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 20 juni /18 juli
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Beste lezers,

Het signaal dat vorige maand werd afgegeven over het 
‘markante gemis’ van een dorpskerkje in ons lintdorp 
is duidelijk aan gekomen. Spontaan op straat, in de 
mailbox of telefonisch hebben we de nodige reacties 
gekregen die we graag met u delen. Verderop in deze 
uitgave komt het onderwerp aan de orde. Een onder-
werp waarover we voorlopig nog niet zijn uitgesproken 
en wat wellicht “pro deo” tot iets moois kan leiden.

Vanuit diverse hoeken bereikte ons het bericht dat le-
zers zich afvragen hoe ze een vrijwillige bijdrage kun-
nen doen voor de Coedijcker Ban. Het antwoord op 
deze vraag ziet u onder aan deze pagina.

Ook belangrijke dorpsgebeurtenissen werpen hun 
schaduw vooruit. De zomer staat voor de deur en dat 
betekent voor Koedijk automatisch dat ook de Gon-
delvaart weer langskomt. In de Coedijcker Ban van 
augustus leest u er meer over.

Het team van de Coedijcker Ban gaat er even tussen-
uit. In de maand juli zal het blad daarom niet verschij-
nen. Alle medewerkers wensen u een heel fijne vakan-
tie en we hopen u allemaal in augustus weer als trouwe 
lezers te mogen begroeten.

Rien Berends

De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het 
augustusnummer is 15 juli!

Rekeningnummer: NL 77 INGB 0000 091754 ten name van De Rietschoot o.v.v: bijdrage CB 2015
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Markant onderzoek
Roos van Leerdam peilde de mening van omwonenden

de RekeRvlotbRug
Test en foto’s  Rien Berends 

‘De Rekerflopbrug, de Brug der Zuchten, de niet-zo-vlotte-vlotbrug. Over de Rekervlotbrug is al veel 
geschreven en gesproken. Maar er is ook wel veel aan de hand geweest met deze Brug-buiten-werking.’

Ze woont aan de Kanaaldijk, zo’n 170 meter van de 
Rekervlotbrug. Als ze aan haar bureau zit, heeft ze 
door het raam direct zicht op de Rekervlotbrug. Ze 
heeft de bouw van de brug van begin tot eind kunnen 
volgen. Zelf fietst Roos van Leerdam (16) elke school-
dag over de Rekervlotbrug naar de Adriaan Roland 
Holst school in Bergen. 

‘De brug neemt dus een belangrijke plaats in, in mijn 
leven. Toen ik een onderwerp moest kiezen voor mijn 
praktische opdracht aardrijkskunde (5 VWO) dacht 
ik gelijk aan de brug, omdat er veel discussie over is 

geweest. Met name in de media. Mijn interesse ging 
vooral uit naar de meningen van de direct omwonen-
den van de brug, naar degenen die aan de Kanaaldijk 
pal naast de brug wonen. De brugburen.’

hoge Respons

De onderzoeksgroep van Roos bestond uit de bewo-
ners van in totaal 25 huizen aan de Kanaaldijk, die aan 
beide zijden van de Rekervlotbrug het dichtst bij de 
brug staan. Zij kregen in maart allemaal een vragen-
lijst in de brievenbus met als hoofdvraag wat zij nou 
eigenlijk van de Rekervlotbrug vinden. Twee dagen 

Roos van Leerdam met op de achtergrond het huis vanwaar zij uitzicht heeft op de Rekervlotbrug
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Markant onderzoek
later haalde de scholiere de enquêtes weer op met als 
resultaat 21 ingevulde formulieren; een ongekend hoge 
respons van 84 procent.

Naast de hoofdvraag werd in het onderzoek ook in-
gegaan op de vragen of Koedijk al met al profijt heeft 
van de bouw van de brug, of er sprake is geweest van 
veel overlast, wat de mate van tevredenheid is over de 
brug en of er een verband bestaat tussen de gesigna-
leerde tevredenheid/ontevredenheid en de afstand van 
de betreffende woning tot de brug. Is er, nu de brug 
al geruime tijd niet meer langdurig kapot is geweest, 
wat meer vertrouwen in het functioneren? De enquê-
te vond plaats kort voor een heftige storm, toen zelfs 
vrachtwagens volledig van de weg werden geblazen. 
Naast de enorme schade in diverse delen van het land 
had ook de Rekervlotbrug te kampen met de nodige 
problemen. Een paar uur functioneerde de brug niet 
naar behoren, wat direct weer aanleiding was voor de 
Alkmaarsche Courant om op de voorpagina hier uit-
gebreid op in te gaan. Publiciteit die het imago van de 
Rekervlotbrug nou niet bepaald goed doet. Toen half 
Nederland werd lam gelegd omdat de stroomvoorzie-
ning wegviel, deed de Rekervlotbrug het uiteraard ook 
niet. 

duuR pRoject

Van haar onderzoek maakte Roos van Leerdam een 
uitgebreid rapport. Wat betreft de algemene conclu-
sies valt op, dat naar de mening van de omwonenden, 
Koedijk best wel profiteert van de komst van de brug. 
‘In bescheiden mate. Dat 
wel. Er wordt behoorlijk 
vaak gebruik gemaakt van 
de brug en de helft van de 
deelnemers vindt zelfs dat 
het landschap in positieve 
zin is veranderd. Daar staat 
tegenover dat een meer-
derheid de uiteindelijke 
kosten van de aanleg niet 
in verhouding vindt staan 
tot de toegevoegde waarde. 
Iemand noemt het een erg 
duur project voor de hon-
derd scholieren of anderen 
die vaak in Bergen moeten 

zijn. Als je kijkt naar de overlast die de brug veroor-
zaakt, dan valt op dat die steeds groter wordt naarmate 
men dichter bij de brug woont. Vooral lichtoverlast 
en overlast veroorzaakt door (hang)jongeren worden 
genoemd.’ 

Overigens was de tevredenheid onder de bewoners, 
toen bekend werd gemaakt dat de brug er zou komen, 
opvallend groot. Na alles wat er is gebeurd – of juist 
niet – tijdens de bouw, is het positieve gevoel aanmer-
kelijk gedaald. Het gemiddelde cijfer dat de Rekervlot-
brug nu krijgt is een 6,5. Een degelijke voldoende dus, 
ondanks de 1 die iemand gaf en de nodige vieren en 
vijven. ‘Eén van hen gaf aan de brug nooit te (zullen) 
gebruiken. De snellere bereikbaarheid van Bergen op 
de fiets wordt als belangrijkste pluspunt genoemd. In 
dat opzicht voldoet de brug aan het doel waarvoor hij 
is gemaakt.’ 

veRtRouwen

Waarbij opgemerkt moet worden dat er nog geen hon-
derd procent vertrouwen is in het functioneren. Zoals 
een respondent aangaf, wordt er vaak al op behoor-
lijke afstand gekeken naar de slagbomen. Als die niet 
zichtbaar zijn, ontstaat een gevoel van onrust, terwijl 
er op dat moment gewoon een boot de brug kan pas-
seren.Inhoeverre is de Rekervlotbrug nu een flop in de 
beleving van de naaste buren van de brug? Roos con-
cludeert met een glimlach: ‘Nu de brug naar behoren 
functioneert, is hun mening over het algemeen posi-
tief. Toch wel een vlotte brug dus, die Rekervlotburg.’

Toch wel een vlotte brug
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Nu € 50  
cadeau bij een 
betaalrekening!*

Wij blijven!
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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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lekkeR vIssen In koedIjk “vIspas” noodzakelIjk

Twee miljoen mensen gaan jaarlijks vissen in Nederland. Dat is niet verwonderlijk, want sportvissen is een heer-
lijke hobby. Het buiten zijn in de natuur, de dagelijkse zorgen ver weg en de mogelijkheid van een mooie vangst: 
Vissen is spanning en ontspanning tegelijk!

Met zijn vele stadswateren, vaarten, kanalen, rivieren, meren en plassen is Nederland een paradijs voor sport-
vissers. Er zijn altijd goede stekken te vinden, zowel dicht bij huis als verder weg. Elk watertype kent zijn eigen 
visstand, waardoor je met allerlei technieken diverse vissoorten kunt vangen. Met de vaste hengel op voorn en 
brasem, actief met kunstaas achter baars, snoek en snoekbaars aan, vliegvissen op ruisvoorns of proberen een 
gigantische karper te vangen. Je hebt de vissoorten, stekken en technieken als het ware voor het uitkiezen. 

actIef vooR vIs en spoRtvIsseRs

Ook in Koedijk zijn er voor sportvissers tal van 
mogelijkheden. De hengelsportvereniging H.S.V. 
Vislust zorgt voor een gezonde visstand, goed toe-
gankelijke visplekken en organiseert allerlei viswed-
strijden voor de jeugd en senioren. Vangstgarantie 
geven is onmogelijk, maar de hengelsportvereni-
ging doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je 
plezierig kunt vissen. 

“vIspas” noodzakelIjk

Wettelijk heb je, om te mogen vissen, voor de meeste wateren de VISPAS nodig. Deze kun je krijgen bij hengel-
sportvereniging H.S.V. Vislust. Ga daarvoor naar D. Metselaar, Saskerstraat 24, of meld je aan als lid via info@
hsvvislustkoedijk.nl . Dit kost slechts € 29,50 per jaar. Je krijgt dan automatisch de VISPAS, waarmee je met twee 
hengels mag vissen in alle wateren van de vereniging, ook op roofvis. Bovendien krijg je dan de “Landelijke Lijst 
van Viswateren”, waarmee je toegang krijgt tot 80% van alle Nederlandse wateren. 

Voor de jeugdige sportvisser is de Jeugd VISPAS in het leven geroepen. Deze kost slechts € 12,50 per jaar. Er 
worden jeugdwedstrijden georganiseerd en de jongens en meisjes krijgen iedere twee maanden het jeugdblad 
“Stekkie Magazine” van Sportvisserij Nederland thuisgestuurd.

Vissen? Altijd de VISPAS mee!
Meer informatie: Secretaris Kees Hartland, e-mail info@hsvvislustkoedijk.nl

Met kunstaas achter baars aan
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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%
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.

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
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De moeite waard
jol koedIjk

Waar het dit jaar bij de JOL om gaat draaien is: Feest! JOL Koedijk bestaat 10 jaar en dat willen ze met alle 
kinderen gaan vieren. Dus plan je vakantie om de JOL heen en kom feesten op de Achtergraft voor maar 
€0,50 per dag.

De voorbereidingen voor de JOL zijn uiteraard al een 
aantal maanden aan de gang. Naast alle formaliteiten, 
zit het hele programma al in elkaar en is de website 
vernieuwd. 

InschRIjvIngen

Al een tijdje zijn de inschrijvingen open en de gre-
tige kinderen geven zich gelijk op, maar ook zij die 
dat nog niet hebben gedaan, moeten natuurlijk weten 
dat de JOL weer in aantocht is. Vanaf 3 augustus gaat 
de poort open en kan het hutten bouwen beginnen. 
JOL Koedijk raadt iedereen aan zich van te voren in 
te schrijven. Na het succes van vorig jaar, waarbij een 
recordaantal van meer dan 200 kinderen deelnamen, is 
men nu genoodzaakt een maximum te stellen aan het 
aantal kinderen dat toegang heeft tot het terrein. Dit 
heeft als voordeel dat op maandagochtend iedereen 
eerder kan beginnen met het bouwen van de hut. Ins

actIvIteIten

Tijdens de JOL-week worden er activiteiten georgani-
seerd voor de kinderen, zodat die niet de hele tijd be-
zig zijn met hutten timmeren. Uiteraard zijn niet alle 
activiteiten verplicht, aangezien sommige kinderen het 
liefste aan het timmeren zijn. Deze activiteiten staan in 
principe vast in de planning, maar zullen afhankelijk 
van het weer veranderd kunnen worden.

veIlIge voeten

De vrijwilligers maken dit jaar gebruik van speciale 
zooltjes die hun voeten beschermen tegen spijkers. 
Zou u dat ook willen voor uw kind? Kijk op  www.
veiligevoeten.nl  voor informatie en het bestellen van 
de zooltjes.

vRIjwIllIgeR woRden

Ben jij 17 jaar en denk je nu: Dit vind ik leuk, ik wil 
ook meehelpen! De JOL is altijd op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers, die het team willen versterken. 
Vind jij het leuk om een week, of desnoods een dag, 
kinderen te ondersteunen bij het verwezenlijken van 

de mooiste hutten? Ben jij enthousiast en gemotiveerd, 
dan is JOL Koedijk op zoek naar jou! Ben jij in de 
week van 3 augustus  tot en met 7 augustus 2015 be-
schikbaar en vind jij het leuk om samen met anderen 
de JOL tot een knallend succes te maken, meld je dan 
nu aan op de website www.jolkoedijk.nl.

MeeR InfoRMatIe

Voor meer informatie en inschrijven kunt u kijken op 
de website: www.jolkoedijk.nl. Als u nog vragen of op-
merkingen heeft, kunt u altijd een e-mail sturen naar: 
jolkoedijk@gmail.com.

Ma. 3 aug. 09.15
09.30-12.00 
13.30-15.30 

Opening
Timmeren
Timmeren

Di. 4 aug. 09.30-12.00
13.30-15.30
18.30-20.00 

Timmeren
Timmeren
Speciale avond

Wo. 5 aug. 09.30-14.00 Spelletjesdag
Do.6 aug. 09.30-12.00

13.30-15.30
Timmeren
Timmeren

Vrij. 7 aug. 09.30-13.00
19.00
21.00

Workshops/Timmeren
Bonte Avond
Het vuur
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lezIng alledaags wateRbeheeR
Lezing door dhr. Veerman van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier over de “Alledaags water-
beheer”. Op maandag 8 juni 2015, aanvang 20.00 uur 
in de Molenschuur bij molen “De Gouden Engel” Ka-
naaldijk 235-236 te Koedijk

Met dijken en dammen, poldermolens en gemalen, 
sloten en vaarten zorgen we er al eeuwen voor dat we 
in Noord-Holland kunnen wonen en werken. Na een 
blik in het verleden kijken we tijdens deze lezing naar 
het heden en de toekomst. Met als grote vraag: Hoe 
houden we met een dalende bodem, een stijgende 
zeespiegel en een veranderend klimaat ook op lange 
termijn droge voeten en schoon water?

De zaal is open om 19.30 uur. In verband met de be-
schikbare ruimte is  vooraanmelding verplicht. U kunt 
een plaats reserveren bij: Ruud Schouten, telefoon: 
072-5612877 (na 19.00 uur) of  e-mail: hvkevenemen-
ten@gmail.com De lezing is voor iedereen toeganke-
lijk, maar leden van de vereniging krijgen voorrang 
bij de verdeling van de beschikbare plaatsen. Gratis 
toegang.

nIeuws huIsaRtsenpRaktIjk koedIjk 

zoMeRvakantIe

Huisartsenpraktijk 
Koedijk, de Her-
tog 2 te Koedijk 
is wegens vakan-
tie gesloten van: 
Maandag 27 juli 
t/m vrijdag 14 au-
gustus 2015. 

De waarneming wordt in die week 
gedaan door :Praktijk ‘t Rak, Schoenmaker-
straat 126, telefoon 072-5612598

‘n appellesIen
Op heden hoor je nag alderes dat de joôs op mid-
delbare skôle ‘t niet meer zô heêl nauw neme met 
gezond eten. Dat was vroeger wel aars. Je atte ge-
woôn de stikketrommel leeg, die je moeder voor je 
maakt had, vezelf! Ok krege we deerbai oftig nag 
wat fruit mee, want ok dát most van moeder. Wai 
hadde thuis in ôze achtertuin puur wat fruitbome, 
dat meistens lag d’r wel ‘n appel of ‘n peer naast m’n 
stikke. Maar altemetteres, as ‘t laie kon en al ware ze 
bai de groenteboer wat goedkoper as aars, den krege 
we ‘n appellesien mee. Zô ok deuze keer. 

In ‘t overbloiflokaal van skoôl, had ik m’n broôd al 
opeten en deernei nam ik m’n appellesien en m’n 
eerappelskildersmessie mee nei buiten. Ik zat op 
‘n bankie en ik begon m’n appellesien of te pellen. 
Skoinbaar droomde ik gaandeweg ‘n kloin beetje 
weg, maar ‘t pellen ging toch wel gewoôn deur oor, 
allien ‘n kloin beetje slomer as dat ik ‘t aars dein 
hewwe zou. Ik had zelf geniesen in de gate dat ik 
wat wegzakte. Ik was zeker een kloin beetje louvig, 
of zuk of zuk. Ik pelde op m’n gemakkie zôwat alle 
velle heêl gnap van die appellesien of. 

Toen d’r zôwat hêlegaar niks meer an zat, skudde 
ien van m’n skoôlkammeraadjes puur an m’n arm 
en riep: “Ja, hou nou maar ‘s ‘n toidje op met dat 
gepiel, ik wor d’r hêlegaar gek van! Nou, is die ap-
pellesien wel skoôn, oor!!!!!!!!” 

auto de heRtog open 2015 
Met het prachtige toernooi van vorig jaar nog in het 
geheugen is de Koedijker Tennisvereniging alweer druk 
bezig met de organisatie van het toernooi voor dit jaar.   
 
Wij hebben dit jaar een nieuwe hoofdsponsor: Auto-
bedrijf De Hertog uit Koedijk, www.autohertog.nl. 
Het Auto De Hertog Open vindt dit jaar plaats van 
zaterdag 20 juni t/m zondag 28 juni.

De moeite waard
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Aanmelden kan via: www.toernooi.nl. De inschrijving 
sluit op maandag 8 juni om 23.59 uur.Buiten het tennis 
om is er een hoop gezelligheid te vinden. Iedere dag 
kun je genieten van heerlijke hapjes en op vrijdag 26 
juni vindt er een feestavond plaats. 

De KTV nodigt je van harte uit om eens een kijkje te 
komen nemen op het park tijdens ons jaarlijkse Auto 
De Hertog Open! Neem ook eens een kijkje op onze 
Facebookpagina Auto De Hertog Open 2015 en laat 
een reactie achter.

vRouwen van nu
In juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten 
van Vrouwen van Nu. In mei is de laatste avond van 
seizoen 2014 - 2015 geweest met medewerking van het 
Seniorenkoor De Mare. In september start er weer een 
gloednieuw programma. Vroeger heette deze landelij-
ke vrouwenvereniging, die dit jaar 85 jaar bestaat,  de 
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Vrouwen 
van Nu dekt de lading veel beter. Overal, in dorpen 
én steden, in het land zijn afdelingen van de Vrouwen 
van Nu. Het is een apolitieke vrouwenvereniging, waar 
plaats is voor alle vrouwen, van jong tot oud, van elke 
gezindte. De Vrouwen van Nu hebben in het verle-
den een grote stempel gedrukt op de ontwikkeling van 
vrouwen. Er werden en worden regelmatig cursussen 
gehouden op het gebied van besturen, computers, 
organisatie en handwerktechnieken etc. Wilt u eens 
kennismaken met de vereniging, dan bent u op dins-
dagavond 15 september van welkom in De Rietschoot 
in Koedijk om 20.00 uur. De avond kost € 5,00, die 
van de contributie afgetrokken wordt, als u lid wordt. 
Meer informatie: Trijnie Bakker Secretaris  Vrouwen 
van Nu - Koedijk Tel: 5315934 / trijnie_bakker@online.
nl

vooRjaaRslucht sIeRt koedIjk
Wandelend over de Kanaaldijk langs het Noord-Hol-
lands kanaal of in een gemakkelijke stoel voor het dijk-
huis is het wonderschone wolken- en kleurenspel in 
de lucht in de vroege voorjaarsavond adembenemend 
mooi. Als een warme deken over ons lintdorp, een sie-
raad boven Koedijk.

buuRtvolleybaltoeRnooI 
Zaterdag 20 juni van 14.00-17.00 
uur, op het veldje naast de 
Rietschoot. Zorg dat je er op 
tijd bij bent! Wij nodigen je 
uit om met vrienden, familie, 
straat of club een team samen 
te stellen om mee te doen aan 
het buurtvolleybaltoernooi van 
Koedijk. Een team bestaat minimaal uit 6 personen in 
de leeftijd van 14 jaar tot 100 jaar. Kleinere kinderen 
zijn ook welkom om aan te moedigen en zelf lekker 
te ravotten. We vragen € 5,- inschrijfgeld p.p. inclu-
sief een consumptie bij in. We kunnen die dag gebruik 
maken van de faciliteiten van de Rietschoot. We ho-
pen heel wat gezellige teams te mogen ontmoeten op 
dit eerste buurtvolleybaltoernooi. Inschrijving: Anouk 
van Hinte (06-44762550) of Viola Kok (06-81333830).

De moeite waard

Fraaie lucht foto Ria Berends
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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

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
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De moeite waard
Bart Slooten en Gerard Kuit respectievelijk 60 en 50 jaar lid Aurora
110 jaaR veRenIgIngszIn bIj MuzIekveRenIgIng!
Dit jaar zijn Bart Slooten (voorzitter met de bariton) en Gerard Kuit (penningmeester met de klarinet)  
respectievelijk 60 en 50 jaar lid van muziekvereniging Aurora  te Koedijk en dat mag een unicum heten! In 
hun vrije tijd studeren ze niet alleen de partijen op hun instrument, maar vervullen ze ook bestuursfunc-
ties met bijbehorende, tijdsintensieve, taken. 

Gerard is sinds 1980 penningmeester en Bart vanaf 1981 
voorzitter, bestuurslid en weer voorzitter. Er is veel ver-
anderd in die vijftig, zestig jaar. Toentertijd een korps 
van circa twintig (voornamelijk) mannen en nu ruim 
veertig mannen én vrouwen, jongens en meisjes. Toen 
een klein repetitie- en oefengroepje van leerlingen, nu 
een groot Brug Orkest Aurora. Er werd gerepeteerd  in 
café ‘t Vergulde Paard (waar nu de SNS-Bank is) en la-
ter in het (houten) Verenigingsgebouw. Na de opening 
van De Rietschoot-35 jaar geleden- werd er voortaan 
daar gerepeteerd. Het bestuur heeft lange tijd alleen uit 
mannen bestaan en nu: een bestuur van drie vrouwen 
en twee mannen! In die tijd was het korps ook nog een 
marcheerkorps. Met de kermis in september haalde 
Aurora met hulp van vrijwilligers de donateursgelden 
op, waarna het geld werd geteld in café De Bonte Koe 
tijdens een gezellig glaasje. Nu gaat alles elektronisch 
per bank. Vroeger werd de viering van Koninginne-
dag geopend met een mars van twee kanten van het 

dorp onder aanvoering van een tamboer. Dat doen 
we niet meer, maar onze slagwerkers worden op fes-
tivals vaak genoemd als zeer hoogwaardige spelers. De 
gemiddelde leeftijd was zestig jaar geleden hoger dan 
nu. Zo is het eens gebeurd dat een oude speler tijdens 
een uitvoering van zwakte van zijn stoel gleed, maar 
na overeind geholpen te zijn,  het niet opgaf en toch 
weer meespeelde! Er blijven ook dingen hetzelfde, zij 
het soms in een andere gedaante. Tegenwoordig chec-
ken de leden tijdens een paar maten rust nog wel eens 
hun smartphone en leggen die dan snel weg als er weer 
gespeeld moet worden. Vroeger werd er nog volop ge-
rookt tijdens de repetities en werd er nog snel even een 
trek van het brandende rokertje in de asbak naast de 
stoel op de grond genomen als dat even mogelijk was. 

Beide mannen hopen nog jaren actief te kunnen blij-
ven in muziekvereniging Aurora, dus op naar de 130 
jaar bij leven en welzijn!

Gerard Kuit, 50 jaar lid en Bart Slooten, 60 jaar lid (foto Hans Petit)
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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
koedIjk Is een nedeRlands kaMpIoen RIjkeR!

Door Patrick Laan

Koedijk F1 speelde op 14 mei 2015 op een groot voet-
baltoernooi in Castricum. Niet zomaar een toernooi, 
maar een heus Nederlands Kampioenschap. Om 09.30 
uur begon de openingsceremonie met een echt orkest 
dat het Wilhelmus speelde. Justin, Mike, Lisanne, Eli-
as, Shawn, Milan M, Milan R, Jesper, Julian en inval-
ler Casper waren er even stil van.

de tegenstandeRs

Koedijk F1 was ingedeeld bij Apeldoorn (Gelderland), 
PVCV (uit Vleuten, Utrecht) en Walcheren (Zeeland). 
Vol goede moed bond onze F1 de strijd aan met de 
tegenstanders. Ze merkten al snel dat er verderop in 
Nederland ook aardig gevoetbald wordt. Koedijk F1 
verloor achtereenvolgens met 1-0, 3-0 en 5-0 en eindig-
de als vierde in de poule. 

categoRIe Iv
Alle nummers 4 van de acht poules werden in een 
nieuwe poule gestopt en gingen voetballen om de titel 
Kampioen van Nederland, categorie IV.  Met opge-
stroopte mouwen en afgezakte kousen werd dit karwei 
aangepakt. Eerst tegen Helden F1 uit Limburg. Invaller 

Casper brak de ban met een fenomenaal afstandsschot, 
0-1 voor Koedijk. Eindelijk gescoord. Shawn tikte een 
dieptepass subtiel langs de keeper en Mike knalde de 
bal in het net, 0-2. Het werd nog 1-2 vlak voor tijd. 
Koedijk F1 ging naar de halve finale waar ze speelden 
tegen de F1 van Kloetinge (Zeeland). Kloetinge kwam 
vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Na weer 
een pegel van Casper, werd het 1-1. Het bleef 1-1-. Dat 
betekende penalty’s nemen. Na de verplichte serie 
stonden de teams gelijk. Dus opnieuw een penalty ne-
men. Kloetinge schoot slap in en Milan M stopte de 
bal. En daar was Milan R, met een verwoestend hard 
schot schoot hij Koedijk F1 naar de finale.

kaMpIoen

In de finale tegen Dubbeldam (Zuid-Holland). scoor-
de Mike na een minuut voor Koedijk. Daarna ging 
het lang gelijk op. Shawn schoot nog een vrije trap op 
de lat. Milan M was de held met mooie reddingen en 
toen  het eindsignaal klonk was Koedijk F1 Nederlands 
kampioen. Lisanne mocht al eerste de grote beker in 
haar armen sluiten. Iedereen kreeg een medaille en er 
was ook nog een schaal voor het team.

Koedijk F1: Eerste op het Nederlands Kampioenschap Voetbal Talenten Toernooi (VTT)
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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!

coedIjckeRtjes

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

Ci-Da-Ri
TEKST, PR, PRESENTATIE, CONFLICTBEMIDDELING, ACTEREN

Kanaaldijk 155, 1831 BB Koedijk
T: 072 561 57 82  -  M: 06 53 20 34 51
E: rien.berends@gmail.com
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Beeldbericht

uItbundIge lentekleuRen
Tekst en foto Cees van Egmond

Lente staat voor uitbundige kleuren. Een boom geeft bloesem om insecten te lokken waardoor er later weer 
vruchten gegeven kunnen worden. Als beloning maken bijen van nectar en pollen honing. De Kerkelaan is 
een eeuwenoud pad richting Vrone, nu Vronermeer. Dertig jaar geleden liep er nog een smal fietspad naar Sint 
Pancras. De voegen tussen de tegels waren hier en daar erg ruim. Even een brug op fietsen was er niet bij, zeker 
niet na een avondje uit…

Een fotogenieke plek, zo naast het kerkhof en voormalig kerkgebouw. Aan de andere kant van de met goudgele 
korstmos bedekte muur liggen de graven. Op een dag als deze hoor je vogels om je heen. Zoemende bijen wor-
den overstemd door een trainer op het sportveld en het geplok van tennisballen. Persoonlijk hoor ik toch liever 
dat een merel of lijster het hoogste woord heeft.

Gouden duiven staan sinds kort op de klokkentoren te blinken. Die twee staan nog niet zo lang over Koedijk uit 
te kijken. Waarom mensen duiven hebben gekozen als symbool voor vrede, snap ik eigenlijk niet. Uitgerekend 
duiven kunnen soortgenoten doodvechten. Dat doen verreweg de meeste andere diersoorten niet. Het gouden 
duo, dicht bij de met alle winden meedraaiende koe, heeft in ieder geval geen last van onverlaten, zoals op de 
Friese Brug wel het geval was. Deze twee kunnen het goed met elkaar vinden. Net zoals de Turkse tortels en 
houtduiven op de nok van het dak, die ons dat ’s morgens voor zonsopkomst al laten weten. Zijn de kauwen net 
wat rustiger, beginnen zij weer. 
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Met hart en ziel
Onze manschappen komen uit de omgeving van Koedijk en Daalmeer.
bRandweeRpost koedIjk
Door Rob Westhof, foto’s brandweer Koedijk

Minstens vier keer in de week passeer ik op weg naar mijn werk het “Fire Station” van Koedijk. Ik moet 
eerlijk bekennen dat ik altijd even opzij kijk of er misschien activiteiten zijn. Het kind in mij, denk ik. 
Vraag maar eens aan kinderen: “Wat willen jullie later worden?” Geheid dat er een aantal antwoordt met: 
“brandweerman -vrouw”.

Met de ploegchef van het korps Koedijk, de heer Ro-
bin Kok, heb ik een gesprek over de passie voor dit 
vak en over de noodzaak van een brandweerpost in ons 
dorp. 

‘De brandweerpost Koedijk is hier gevestigd sinds 
2000’, vertelt Robin. ‘Daarvoor zaten we aan de Ker-
kelaan nr. 3. Wij zitten hier strategisch en kunnen snel 
uitrukken en ter plaatse komen in geval van nood. 
Snelheid speelt natuurlijk een grote rol in ons vak, 
maar toch zijn wij gebonden aan regels, wanneer wij 
uitrukken. In de 30 km zone langs het kanaal mogen 
we met zwaailichten en sirene maximaal 50 km rijden 
en op de Alkmaarse ring 90 km, waar 70 km is toege-
staan voor het normale verkeer. Dus het gezegde “gaan 
als de brandweer” heeft om veiligheidsredenen toch 
zijn beperkingen. Ons korps maakt deel uit van de 
veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Het gebied 
waar wij direct voor verantwoordelijk zijn, ligt tussen 
de Koedijker vlotbrug en het Vlasgat in het noorden 
en naar het oosten: de Daalmeer vanaf het Noordhol-

lands Kanaal tot een lijn die begrensd wordt door de 
Laan van Athene, de Laan van Rome en de Laan van 
Keulen’.

bRandweeRvRouw.
‘Onze manschappen komen allemaal uit de omgeving 
van Koedijk en de Daalmeer. Dat is uiteraard belang-
rijk voor een snelle opkomst en aanrijtijd naar een 
calamiteit. Momenteel hebben we een bezetting van 
22, maar we mogen uitbreiden naar 24 personen. We 
hebben dus nog 2 vacatures voor mannen of vrouwen 
die wonen en werken in Koedijk of de Daalmeer en 
dus snel beschikbaar kunnen zijn. Er zitten nu nog 
geen vrouwen bij ons team, maar het zou prachtig zijn 
als er een aantal dames bij ons korps zou komen. Een 
Koedijkse huisvrouw bijvoorbeeld zou snel op kunnen 
komen na een oproep en dat is voor de brandweer al-
leen maar prettig. Denk er eens over na dames! Deel 
uitmaken van het korps Koedijk is een prima invul-
ling voor uw vrije uren. Er moet geoefend worden, dat 
doen we wekelijks op de maandagavond’. 
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Met hart en ziel
opleIdIng

‘Iedereen vanaf 18 jaar, die als basis een afgeronde mid-
delbareschoolopleiding heeft en woont en werkt in 
Koedijk/Daalmeer (ploegendienst geen bezwaar) kan 
solliciteren op de vacature. Na een aanstellingskeuring 
moet je een opleiding volgen. Je kunt kiezen of je dit 
gedurende 12 maanden op de zaterdag doet, of op een 
doordeweekse avond, maar dan ben je 2 jaar bezig 
voordat je manschap A bent en volledig inzetbaar. On-
dertussen doe je ook mee als aspirant manschap aan de 
wekelijkse oefeningen op de maandagavond. De the-
orie omvat o.a. het behalen van een EHBO-diploma, 
rookgasherkenning, herkennen van actueel gevaar en 
omgaan met slachtoffers. 

kwalItatIef oefenen

De oefeningen op maandagavond duren zo’n 2 uur en 
bestaan uit theorie- en praktijksituaties. Er wordt een 
oefenprotocol gevolgd en de resultaten worden nu nog 
beoordeeld door onze eigen teamleden, maar dat gaat 
volgend jaar veranderen. Het plan is om de beoorde-
lingen dan door leden van een ander korps te laten 
doen. Het zal meer spanning brengen, maar de beoor-
deling zal objectiever zijn. Kwalitatief oefenen noemen 
we dit. Een oefening kan op een locatie in het eigen 
verzorgingsgebied zijn, bij een sportvereniging, boer-
derij of garagebedrijf, maar ook elders in de buurt. We 
trainen er dan op om met de persoonlijke uitrusting 
en tankautospuit snel paraat te staan en door efficiënt 

en veilig te werken de oefencalamiteit onder controle 
te krijgen. Verder hebben wij jaarlijks een hele dag re-
alistische training bij een oefenlocatie in Wijster. Op 
deze oefenlocatie wordt dan, onder invloed van rook 
en warmte door vuurhaarden, vooral veel geoefend 
met het ademluchttoestel.’

jeugdbRandweeR

‘Alkmaar heeft ook een jeugdbrandweer waar jongens 
en meisjes vanaf 12 tot 18 jaar lid van kunnen zijn. Wij 
hebben in Koedijk verschillende korpsleden die vanuit 
de jeugdbrandweer zijn doorgestroomd. Het prettige 
daarvan is, dat deze mensen door de theorie en prak-
tijk heenvliegen. Het is ze bij wijze van spreken met de 
paplepel ingegeven. 

Naast een ploegchef is het team opgebouwd uit maxi-
maal 5 bevelvoerders. Omdat het korps uit enkel vrij-
willigers bestaat, moeten er meerdere bevelvoerders 
zijn. Met vrijwilligers bestaat altijd de kans dat ze bij 
een oproep niet beschikbaar zijn. Er zal altijd een be-
velvoerder, chauffeur en vier manschappen beschik-
baar moeten zijn ten tijde van een calamiteit. 

Onder de manschappen hebben we een aantal chauf-
feurs/pompbedienden die daarvoor het rijbewijs C 
nodig hebben. Het rijbewijs C kan binnen de oplei-
ding gehaald worden en wordt dus bekostigd door de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De ploegchef 
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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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Met hart en ziel
heeft de verantwoording over de geoefendheid, de op-
komst bij een oproep, het onderhoud van materiaal en 
materieel en het onderhoud aan de kazerne. Er wordt 
gerapporteerd aan de teammanager regio Zuidwest. 
Onze teammanager is mevrouw Petra Abma, dus vrou-
wen bij de brandweer zijn er heus in alle rangen!’

zeskaMp en jol.
‘Het korps Koedijk staat midden in de samenleving 
van het dorp. Wij zijn met onze tankautospuit aan-
wezig op Koningsdagen, bij de zeskampspelen voor de 
jeugd en in de vakantieperiode zijn we actief bij de 
JOL. Dit jaar staan we met brandweermaterieel op de 
Gondelvaart in augustus. Wij geven dan ook voorlich-
ting over brandpreventie en beantwoorden brandende 
vragen uit het publiek. Bij de post komt binnenkort 
ook een AED te hangen die via “buurt alert” te gebrui-
ken is bij een reanimatie’. 

p2000
‘Jaarlijks heeft het Korps Koedijk gemiddeld 75 op-
roepen te verwerken. De oproep wordt via het P2000 
systeem gedaan en de manschappen worden via hun 
pieper gewaarschuwd. Onze informatie over de cala-
miteit gaat via de Regionale Alarmcentrale die in Alk-
maar staat. De Alarmcentrale zal de calamiteit in over-
leg met de bevelvoerder eventueel opschalen van kleine 
brand naar middel brand of zelfs naar grote brand. 

Een voorbeeld daarvan is de nieuwjaarsbrand in de 
Alkmaarse binnenstad. Je hebt het dan over een re-
gioramp, waarbij het Koedijkse korps ook ingezet 
wordt. Wij waren daar trouwens als tweede korps aan-
wezig om te assisteren en daar zijn we erg trots op. 
Ondanks alle ellende voor de betrokkenen vonden wij 
dat een hoogtepunt waar we trots op zijn. Wij zijn een 
goed getraind team dat snel ter plaatse kan zijn. Klasse 
werk dus van onze manschappen’. 

vRIendschap

‘Er is een grote samenhorigheid en vriendschap onder 
de mannen en dat is ook de kracht van ons korps in 
Koedijk. Ik durf wel te zeggen dat het deelnemen aan 
een brandweerkorps verbroedert. Er is ook een grote 
betrokkenheid van de leden en dat wordt bewezen 
door een constante gemiddelde korpsbezetting van 22 
man. Brandweer is niet meer enkel het afhandelen van 

een calamiteit, maar wij geven ook een stuk nazorg aan 
betrokkenen als dat nodig is. 

Een duikongeval in het Noordhollands Kanaal, waar-
bij na een geslaagde reddingspoging een brandweer-
duiker van het korps Heerhugowaard is omgekomen, 
heeft een diepe indruk op ons achtergelaten. Een eva-
luatie van dit drama geeft aan hoe belangrijk voor een 
team leiderschap, veiligheid en gedrag zijn. Je houden 
aan je kerntaken en de veiligheidsvoorschriften tijdens 
calamiteiten moet de leidraad zijn’.

jubIleuMjaaR

‘Dit jaar bestaat het korps 75 jaar, maar we moeten 
nog eens nadenken hoe we hier stil bij gaan staan. Om 
eerlijk te zijn, zijn wij niet zo bezig met dat jubileum. 
Er is bij de jongere brandweermannen minder hang 
naar de historische gebeurtenissen uit die 75 jaar. Kort-
om, er zijn nog geen concrete jubileumplannen op dit 
moment.

Als visie voor de toekomst zeg ik, dat we met het korps 
Koedijk altijd volledig mee zullen draaien in de regio 
Noord-Holland-Noord. Geen onderlinge competitie 
in bijvoorbeeld de aanrijtijden, maar streven naar sa-
menwerking. Dat is belangrijk voor een dienstverle-
ning aan de samenleving’.

‘Ik ben trots op dit team’, besluit Robin, ‘een team 
dat grote “dorps sociale betrokkenheid” toont. Het is 
daarom zo belangrijk dat de continuïteit van dit korps 
wordt gewaarborgd. Mocht uw interesse gewekt zijn 
om bij ons team te komen, kijkt u dan eens op onze 
site. U krijgt er zoveel voor terug.’ 
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Extra service:  In overleg kunnen wij uw auto halen en brengen en wan-
neer beschikbaar is er een gratis leenauto. U betaalt alleen de brandstof! 

 
 
 

Praam 7A  -  1724 BE Oudkarspel  
(bedrijventerrein Breekland ) 
Telefoon 06 15 621 547 
info@garageboerebach.nl  
www.garageboerebach.nl 

 AFSPRAAK IS AFSPRAAK 
 VRIENDELIJKE PRIJZEN 
 KENNIS EN KUNDE 
 ALLE MERKEN 
 KWALITEIT 

ook voor uw bestelbus  
en bedrijfswagen 

APK  -   ONDERHOUD  -   REPARATIE 
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Openingstijden De Rietschoot juni 2015
Maandag 8.30  tot en met 24.00
Dinsdag 8.30  tot en met 01.00
Woensdag 8.30  tot en met 24.00
Donderdag 8.30  tot en met 24.00
Vrijdag 8.30  tot en met 01.00
Zaterdag Op basis van verhuur
Zondag Op basis van verhuur

De maandag en donderdagavonden in juni is De Riet-
schoot gesloten als er geen verhuur is.

klaveRjassen 
Zondag 7 juni van 12:30 tot 17:00 uur. 

talentenconceRt Mpa21
Zondag 7 juni aanvang 15:00 uur. Entree € 2,50 kinde-
ren tot 12 jaar gratis toegang. MPA21 geeft muzikaal ta-
lent uit Noord-Holland een podium. Laat u verrassen 
op deze middag door de talenten die een programma 
presenteren met diverse muziekstijlen. 

gRote koedIjkeR RoMMelMaRkt

Zondag 7 juni. Aanvang 11.00 uur, einde 15.00 uur.

saMen eten

Dinsdag 9 juni aanvang 18.00 uur.  Menu Kippensoep, 
Rollade, gebakken aardappels, IJs. De laatste keer Sa-
men Eten van het seizoen. U moet zich vooraf zich 
opgeven bij de Rietschoot aan de bar, mail: info@riet-
schoot.nl of telefonisch 072-5615595 (uiterlijk vrijdag 
5 juni).

kluscafé

Zaterdag 13 juni kluscafé van 14.00 tot 16.00 uur. Geef 
uw kapotte apparaat een tweede leven met behulp van 
de klussers van het kluscafé. 

Kom langs met uw kapotte apparaten, fietsen, kleine 
meubels, speelgoed, kleding, etc. Wie weet kan het 
nog gemaakt worden, weggooien kan altijd nog. 

Kunt u niet helemaal met uw smartphone, 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 weer voor u klaar 
en helpen u graag.

weRvIngsbal gaIda 
Op zaterdag 13 juni bent u welkom op het wervings-
bal Gaida internationaal dansen. Gaida organiseert al 
ruim 45 jaar cursussen internationale dans en biedt 
deze cursussen aan voor beginners tot gevorderden. 

donateuRsconceRt auRoRa.
Zaterdag 20 juni. Op deze avond brengt muziekver-
eniging Aurora een zeer gevarieerd muzikaal program-
ma: het grootorkest heeft heerlijk gestudeerd op alle 
mogelijke swingvariaties in de “Jackson 5 Medley”. 
Indrukwekkend is de spannende “Ouverture from 
Black Symphony” : geschreven door Jules Buckley, 
die in 2008 het stuk uitvoerde met het Metropoolor-
kest in een concert met de Nederlandse rocksensatie 
Within Temptation. Daarnaast wordt o.a. “ Atlas” van 
de sciencefictionfilm The Hunger Games ten gehore 
gebracht, maar ook een schitterende medley uit de 
dramatische musical Elisabeth. Het brugorkest BOA 
speelt een barokuitvoering van de “Lady Gaga Fu-
gue” en “Let it Go” uit Disney’s Frozen. Een hoofdrol 
krijgen onze dwarsfluiten en slagwerkers in “Flight of 
Fancy. Let wel: dit is slechts een kleine weergave uit 
het volledige programma! Ga dit prachtige concert 
meemaken en genieten van deze muzikale avond. De 
beide orkesten: het groot orkest en BOA (Brugorkest 
Aurora) staan onder de enthousiaste leiding van onze 
dirigent Simon Boerke.

contRact tekenen

Huurders kunnen het contract voor het seizoen 2015 
-2016 komen ondertekenen op woensdag 24/6., vrijdag 
26/6 en dinsdag 30/6. U bent welkm tussen 15.00 en 
21.00 uur. Als u niet kunt op een van bovengenoemde 
dagen. Maak dan een afspraak met de bedrijfsleider.

Agenda De Rietschoot
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Jongeren uit Koedijk leren over de Tweede Wereldoorlog
geoRge dIaMant oveRleefde auschwItz

Beeld en tekst Hans Petit

In de Coedijcker Ban nummer 16 heeft u kunnen lezen dat op 1 mei 65 jongeren tussen de 11 en 18 jaar 
een bezoek hebben gebracht aan kamp Westerbork. Het idee om naar Westerbork te gaan kwam van de 
jongerenwerkers van The Mall (Youth For Christ). De jongerenwerkers, Maria en Richard, merkten dat 
een aantal jongeren nogal ongenuanceerd dacht over minderheidsgroeperingen. Het bestuur van bewoner-
sonderneming De Rietschoot was meteen enthousiast over de plannen. De reis is mogelijk gemaakt door  
giften van de Regiegroep en van de stichting Zuydoutaerlandt.

westeRboRk

Het bezoek aan Westerbork was voor de jongeren maar 
ook voor de begeleiders zeer indrukwekkend. Een van 
de jongeren, die eens een hakenkruis op een tafel te-
kende, vertelde dat hij daar heel veel spijt van had 
nu hij gezien had waar dat teken voor stond. Andere 
jongeren realiseerden zich dat familieleden, zoals bij-
voorbeeld overgrootouders, tijdens de Tweede Wereld-
oorlog ook in Westerbork terecht waren gekomen. Na 
afloop werd er nog even in De Rietschoot nagepraat.

dodenheRdenkIng

Op 4 mei legden de jongerenwerkers samen met een 
aantal jongeren namens henzelf én namens de bewo-
nersonderneming De Rietschoot een krans bij het mo-
nument aan Harddraverslaan in Alkmaar.

geoRge dIaMant veRtelt

Als sluitstuk van de aandacht voor de Tweede We-
reldoorlog kwam op 7 mei een overlevende van kamp 
Auschwitz zijn persoonlijke geschiedenis vertellen.  
George, 85 jaar, geboren in Tsjecho-Slowakije, was 15 

Bewonersonderneming De Rietschoot

George Diamant (85 jaar)  was 15 toen hij werd bevrijd,
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jaar toen hij werd bevrijd. Hij was 13 jaar toen hij met 
zijn ouders, broer en zusje werd gedeporteerd naar 
het getto Theresienstadt. George nam de toehoorders 
mee op zijn verschrikkelijke reis langs de  verschillen-
de kampen Met als macabere onderwerpen: het ver-
lies van zijn ouders, zus en broer, de ontberingen, de 
honger, de vernederingen en zijn ontmoetingen met 
de gewetenloze kamparts Mengele. Aangrijpend was 
het verhaal over de selectie van arbeidskrachten in 
Auschwitz. Je werd gekozen om te werken óf je werd 
afgevoerd naar de gaskamers. George jong, klein maar 
stevig gebouwd mocht blijven. In dezelfde groep zat 
zijn vader. Toen een SS’er de vader van George vroeg 
wat voor beroep hij uitoefende gaf zijn vader een eer-
lijk maar het verkeerde antwoord. Het beroep van Di-
amant sr. voldeed niet in de ogen van de SS’er en de 
vader van George werd afgevoerd en vermoord. 

De aanwezige jongeren luisterden met volle aandacht 
naar George. Na afloop was er de gelegenheid om vra-
gen  te stellen. De jongeren wilden weten of George 
nog wel kon slapen .... of hij er veel over droomde…
had hij nog wel vertrouwen in de mensheid. ....

RelatIe Met bewoneRsondeRneMIng

Het initiatief van The Mall om samen met de bewo-
nersonderneming deze reis en de andere activiteiten 
te organiseren is een voorbeeld van de waarde die 
een bewonersonderneming voor ons dorp kan heb-
ben. In dit geval was het doel jongeren heel direct 
kennis laten maken met de verschrikkingen van een 
oorlog. Er zijn talloze andere initiatieven te beden-
ken. 

Als u iets in gedachte heeft waarvan u denkt ‘Daar 
zou nu eens aandacht voor moeten zijn’ , aarzel dan 
niet en mail uw idee naar info@rietschoot.nl., of 
loop even langs bij De Rietschoot.

Bewonersonderneming De Rietschoot

George Diamant (85 jaar)  was 15 toen hij werd bevrijd,
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- 
(Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest)

APK keuring 
plus een 

kleine onderhoudsbeurt 
€ 100,-*

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl

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

Voorjaarsbeurt
€ 15,-

* maximaal 4 liter motorolie, exclusief olie�lter
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Auto De Hertog
Open 2015

Categorieën:
5 (HE, DE, HD, DD, GD)
6 (HE, DE, HD, DD, GD)
7 17+ (HE, DE, HD, DD, GD)
8 17+ (HE, DE, HD, DD, GD)

Inschrijfgeld:
Enkelspel € 9,00, dubbelspel € 9,00

Sluitingsdatum:
8 juni 2015 om 23.59 uur 

Inschrijven op www.toernooi.nl

Wedstrijdleider:
Femke Mienis

Wedstrijdcommissie:
Femke Mienis en Wouter Kuilboer

Bondsgedelegeerde:
Dick van de Pol 

Koedijker
Tennisvereniging

Saskerstraat 171 te Koedijk, telefoon 072-5620500
E-mail: autodehertogopen@hotmail.com

Van 20 juni t/m
28 juni 2015

Auto De Hertog Open 2015
is goedgekeurd door de KNLTB en

wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.autohertog.nl

Autobedrijf
de HertogAutobedrijf

de Hertog

072-561 45 57
www.autobedrijfdehertog.nl
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Te huur aan de Kanaaldijk in Koedijk
Bedrijfsruimte met woning
● Karaktervolle woning met bedrijfsruimte
● Oude elementen van de stolpboerderij
● Geschikt als werkplaats, kantoor, praktijk
● Diverse mogelijkheden

Bedrijfsruimte
● 200 M2

● 5 praktijkruimtes
● Diverse bedrijfsmogelijkheden
● geschikt als kantoor, praktijk, 
   kapsalon, schoonheidsalon

Woning Wachtkamer / entreeCentrale ruimte

Voor informatie mail naar Hellen.strouken@quicknet.nlVoor informatie mail naar Hellen.strouken@quicknet.nl

In verband met vakantie ‘gesloten’
In juli wordt de Coedijcker Ban (CB) niet verspreid. 
De eerstvolgende CB wordt begin augustus bezorgd.
De uiterste inleverdatum van kopij voor de augustus-editie
is 15 juli!  
De CB wenst lezers en adverteerders een �jne vakantie.  
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de kleuteRschool uIt 1951
Jacob de Maijer (Historische Vereniging)

Onder nummer 1 denken we Dik Raat te herkennen, 2 onbekend, 3 Janny Vennik, 4 onbekend, 5 Peter Klomp, 6 
Klaas Kuit, 7 Jaap Molenaar, 8 Lisette van Loenen, 8 Jaap Schipper, 9 Jan de Waal, 10 Cor Visser, 11 onbekend, 12 Els 
Slotenmaker,13 onbekend, 14 Cocky Stikkel, 15 onbekend, 16 onbekend, 17 onbekend, 18, onbekend, 19 onbekend, 20 
onbekend, 21 onbekend, 22 onbekend en 23 ook onbekend. 

Deze schoolfoto, door Jaap Schipper geplaatst op Facebook in de groep “Je bent Koedijker als...”, dateert ver-
moedelijk uit het schooljaar 1951 – 1952. De foto is gemaakt voor de oude school aan de Kanaaldijk, op de plek 
waar nu de Zonneweijdt is. De nieuwe school, later “de Zandloper” genoemd, aan de Schoolstraat was al klaar, 
maar daar was geen kleuterschool in gesitueerd. Daarom ging deze oude school nog enige tijd door als kleu-
terschool, totdat het houten Verenigingsgebouw en de eveneens houten kleuterschool aan de Saskerstraat klaar 
waren. Deze gebouwen zijn lang geleden gesloopt.

De kleuterleidster, juffrouw de Haas, was zeer populair bij de jeugd. Een echt lieve juffrouw heb ik mij laten 
vertellen. De kinderen op de foto zijn niet allemaal bekend voor ons. Ook de namen van de kinderen die wij 
denken te herkennen, staan ter discussie. Maar u kunt ons vast wel helpen de lijst compleet te maken of te ver-
anderen. Uw reacties zien wij graag tegemoet. U kunt bellen naar 072 5615882 of mailen naar: jbdemaijer@live.nl

Coedijcker Ban
nummer 12 Januari 2015

Sytske en André Groothuis kijken terug

Nostalkiek
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Een tijd om innerlijk tot rust komen

even stIl staan
Door Hans Faddegon

Vanaf ongeveer 21 december tot 21 juni neemt de lengte van de dagen steeds iets toe. Daarna worden de 
dagen steeds weer korter. Op 21 juni, als de zomer begint, is de dag dus het langst. Het is dan net alsof de 
zon even stil staat.

In onze westerse cultuur zijn wij gewend aan de zonka-
lender van 365 dagen. De islam richt zich echter op 
de maankalender van 354 dagen. Dit betekent dat de 
islamitische kalender ieder jaar 11 dagen verschuift ten 
opzichte van de zonkalender. 

‘Het is net alsof de zon dan even stil staat’

Hoewel de joodse religie ook op een maankalender is 
gebaseerd, wordt die kalender steeds aangepast aan de 
zonkalender, zodat het aantal dagen gemiddeld gelijk 
blijft aan die van de zonkalender.

RaMadan

Dit jaar ligt 21 juni in de negende islamitische maand, 
de maand Ramadan. Het is een maand van dertig da-
gen die dit jaar in de zonkalender begint op 17 juni en 
eindigt op 17 juli. En volgend jaar natuurlijk 11 dagen 
eerder.

De maand Ramadan is in de religieuze islamitische 
cultuur een periode van feest en bezinning. Er wordt 
op iedere dag gevast. Dit vasten is één van de zoge-
naamde vijf pijlers van de islam. Door zich, zolang het 
daglicht is, te onthouden van voedsel, drinken en sek-

Cultuur

De  islam richt zich op de maankalender van 354 dagen
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Cultuur
sualiteit en zich te richten op het gebed en het boek 
Koran toont de moslim zijn toewijding.

Vóór het opgaan van de zon staat de moslim op om 
een maaltijd te nuttigen. Na deze maaltijd worden de 
ochtendgebeden opgezegd en dan begint het vasten. 
Pas als het weer donker wordt, begint de avondmaal-
tijd. Vaak samen met vrienden en familie, want het is 
ook feestelijk.

Het toont het besef van het betrekkelijke 
van het aardse bestaan, het wijst op bezin-
ning.

Als we even stil staan bij de daglengte gedurende de zo-
merse periode, realiseren we ons dat het een grote pres-
tatie is om dit uit te voeren. Ik herinner mij een islami-
tische collega, die net als onze andere collega’s, gewoon 
de hele dag ijverig doorwerkte. Maar dan wel zonder 
eten of drinken. Toch was hij serieus en blij, hoewel de 
maand Ramadan toen ook samenviel met een zomerse 
periode. Dan is het niet alleen een hele lange dag, maar 
het is meestal ook nog behoorlijk warm. 

vasten

Ook de christelijke en de joodse religieuze tradities 
kennen diverse momenten van vasten. In de rooms-ka-
tholieke cultuur heb je bijvoorbeeld de veertig dagen 
durende vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen. As-
woensdag is de dag na carnaval. Het is een periode 
van herbezinning op de religieuze levenshouding. De 
kerk wordt dan meestal wat vaker bezocht en er wordt 
slechts beperkt geconsumeerd en bijvoorbeeld niet ge-
snoept. Dit laatste maakte nog niet zo lang geleden 
veel indruk op de katholieke kinderen.

Ook in de joodse religieuze cultuur bestaan verschil-
lende vastentijden. De meest indrukwekkende zijn de 
zogenoemde ‘Drie Weken’ van 5 tot en met en 26 juli 
en de Grote Verzoendag op 22 september. De ‘Drie 
Weken’ is de naam van een periode van bezinning op 
verschillende Bijbelse en historische gebeurtenissen. 
De Grote Verzoendag (Jom Kippoer) is het hoogte-
punt van berouw en bezinning tot het herstel van de 
persoonlijke verbinding met God. Er wordt 24 uur 
lang niets gegeten of gedronken. Dit geldt voor gezon-
de mensen en bijvoorbeeld niet voor kleine kinderen. 

Het Nederlandse woord vasten betekent vastmaken, 
bindend verklaren. Deze betekenis is ontstaan uit het 
zich verbinden, aan het naleven van de regels om bij-
voorbeeld geen voedsel te gebruiken en zich serieus te 
richten op het religieuze thema.

syMbolIek

In de oude overlevering over de symboliek van de Bij-
bel ligt de oorsprong van het vasten bij God zelf. Het 
verhaal vertelt dat Hij zichzelf voor een deel terugtrekt 
zodat er ruimte voor de schepping en de mens ont-
staat. 

Het oorspronkelijke Bijbelse woord, wat daar met vas-
ten vertaald wordt, betekent ‘zich terugtrekken’. Het 
menselijk religieuze vasten is hier een spiegelbeeld van. 
Het toont het besef van het betrekkelijke van het aard-
se bestaan, het wijst op bezinning. De mensen trekken 
zich gedeeltelijk terug uit de dagelijkse activiteiten en 
genoegens, zodat er een innerlijke ruimte kan ontstaan 
om de verbinding met de hemel bewuster te worden 
en die waar nodig te herstellen. 

Het is een tijd om innerlijk tot rust komen. We staan 
als het ware ‘even  stil’ bij het leven. Net zoals de zon 
rond 21 juni ook ‘even stil’ staat. 

Zonkalender van 365 dagen
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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



33

Historische Vereniging

de ManoMeteR.
Door Jacob de Maijer (inventarisatiecommissie)

Ook deze maand heeft de Historische Vereniging Koedijk een vraag aan u. Wij zijn op een instrument 
gestuit in onze voorraad “te beschrijven artikelen”. Wij kennen wel de benaming van het voorwerp, maar 
het gebruik of de gebruiker niet. 

De bewuste vraag zouden we dus eigenlijk aan de per-
soon moeten stellen die het bij ons gebracht heeft, 
maar we weten helaas niet wie dat is. 

bouRdonbuIzen

Het apparaat of instrument waarover we het hebben, 
is een dubbel uitgevoerde manometer. Op de foto is 
goed te zien dat er twee wijzers en twee aanwijsschalen 
op zitten. Daar waar de wijzerplaat open is, kun je zien 
dat er ook twee Bourdonbuizen in zitten. Excuses voor 
dat moeilijke woord, maar zo heten die dingen. Die 
buizen zijn driekwart gebogen. Omdat het oppervlak 
aan de buitenzijde van de bocht groter is dan de bin-
nenkant van de bocht, beweegt de buis naar buiten 
als er druk (lucht-, stoom-, of vloeistofdruk) op wordt 
gezet. Via een hefboompje en kwadrant wordt de be-
weging van de buis overgebracht op de wijzer. Dit wat 
betreft de werking.

baR

Nu is het zo dat op installaties waar druk op staat, heel 
vaak een manometer is geplaatst om de aanwezige druk 
te meten. Denk bijvoorbeeld maar aan een cv-installa-

tie. Tegenwoordig wordt dat uitgedrukt in Bar. Enige 
decennia terug was dat in kg/cm2 (kilogrammen per 
vierkante centimeter). Op onze oude manometer is 
dat laatste het geval. Het bijzondere is dat er dus twee 
metingen tegelijk mee worden gedaan. Waarschijnlijk 
om die metingen met elkaar te vergelijken. Hiermee 
komen we mogelijk dicht bij het gebruiksdoel. Nor-
maal is een manometer gemonteerd op een installatie. 

MobIel appaRaat

Dit instrument is duidelijk een mobiel apparaat. Het is 
opgeborgen in een doos met fluwelen bekleding. Om 
het aan te sluiten op een meetpunt is er een beugel bij 
om hem vast te zetten en een hard rubberen pakking 
om de bevestiging lekdicht te kunnen uitvoeren. Het is 
dus duidelijk een instrument om controles mee uit te 
voeren. Maar aan wat voor installaties? En door welke 
functionaris? 

Weet u meer? Laat het ons weten. Reacties kunnen 
naar 072 5615882 of jbdemaijer@live.nl

Opgeborgen in een doos met fluwelen bekleding

Dubbel uitgevoerde manometer



34

Markant gemis spreekt tot verbeelding
doRpskeRkje ondeRweRp van (veRdeR) gespRek

Door Rien Berends

‘Boeiend en inspirerend is het in de Coedijcker Ban gelanceerde plan voor een mogelijke (her)bouw van 
het kerkje in Koedijk.’ 

Het signaal dat vorige maand over het “markant gemis 
in Koedijk” werd afgegeven, is aangekomen. Zo blijkt 
uit de reactie hierboven van Yvonne Verlind. Het heeft 
bewoners tot nadenken aangezet. Ook architect Jesse 
van der Veen reageerde meteen vol enthousiasme. 

In de supermarkt, in de Bonte Koe, op de Kanaaldijk, 
in De Rietschoot, bij de tandarts en langs het veld 
van de SV Koedijk was de instemming groot. Ook in 
de mailbox kwamen de nodige reacties binnen. Over 
het algemeen positief. Het besef dat er iets anders op 
de plek achter de klokkenstoel naast het kerkhof mag 
komen dan het huidige zwarte houten gebouwtje is 
groot. 

Maar tegelijkertijd is er, ook twijfel over de haalbaar-
heid van het ambitieuze plan dat letterlijk en figuurlijk 
grotendeels pro Deo gerealiseerd zal moet worden.

vooR eeuwIg In oRde

De in Koedijk-Noord aan de Kanaaldijk wonende ar-
chitect Jesse van der Veen van Bureau Archimaat kon 
zijn ogen bijna niet geloven toen hij het verhaal vorige 
maand las. ‘Koedijk verdient het als uniek Noord-Hol-
lands lintdorp om naast de molen een fraaie parel in de 
vorm van een kerkje of kapel aan haar dorpsgezicht toe 
te kunnen voegen.’ 

Jesse kan bijna niet wachten om de eerste schetsen te 
maken. Maar hij wil eerst samen met de Coedijcker 
Ban bij de Historische Vereniging aan de hand van 
beeldmateriaal van het oude kerkje de nodige inspira-
tie opdoen. ‘We hadden ooit een schitterend kerkje. Ik 
wil de beeldbepalende elementen daarvan terug laten 
komen in een nieuw ontwerp waarin de geschiedenis 
van de plek voelbaar zal worden. Het zal een markant 
punt aan het kanaal worden, dat ons dorp weer een 

Pro Deo

Koedijk 29 juli 1744. Afbeelding uit (en geschonken door) het Regionaal Archief Alkmaar  
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centrum zal geven. Het moet voor eeuwig in orde zijn, 
passend bij Koedijk. Het mag zeker geen haastklus 
worden. En het zal breed gedragen moeten worden 
binnen onze dorpsgemeenschap. Het saamhorigheids-
gevoel bij dit project is belangrijk. Dan heeft het echt 
een kans van slagen.’

MaRkant Rustpunt

Vooral ook dat laatste spreekt Hans Koster aan. Hij 
woont nog niet zo heel lang aan de Kanaaldijk, maar 
voelt zich wel degelijk een Koedijker. ‘Ook het feit dat 
wij gelovige mensen zijn, speelt een rol. Het feit dat 
er in Koedijk geen kerkje staat waar je elke dag even 
naar toe kunt gaan, is een gemis. En dan maakt het 
niet uit om welk geloof of welke achtergrond het gaat. 
Een markant rustpunt is elke kerk in welk Nederlands 
dorp dan ook.’ 

Fietsend op Hemelvaartsdag langs rietgedekte boer-
derijen in Drentse dorpjes kreeg ik bijna letterlijk de 
bevestiging van Hans Kosters woorden. Het kerkje in 

Zweeloo is betoverend mooi en inspireerde Vincent 
van Gogh in diens Drentse periode. 

nostalgIsche gevoelens

‘Herstel historisch erfgoed?’ Kees Timmer is in zijn 
reactie op het verhaal over “De Nieuwe Dorpskerk” 
duidelijk. ‘Een nieuw gebouwde kerk of kapel kan 
nooit historisch zijn. Het kan wel nostalgische gevoe-
lens oproepen. De omgeving van de kerk is ook voor 
een deel nog maar historisch. Veel kerkgebouwen blij-
ven alleen met extra activiteiten behouden. Voor de 
culturele activiteiten hebben we de Rietschoot, Po-
dium Noorderlicht en andere in ons dorp. Laten we 
ons hiervoor inzetten. Een plek voor bezinning lijkt 
mij wel wat. Dit zou als landschapselement aangelegd 
kunnen worden in het park Geestmerloo. Misschien 
is er al in voorzien. De Molenschuur is een sfeervolle 
ruimte voor binnen-activiteiten. Een informatiebordje 
over de geschiedenis van het huidige kerkje zou leuk 
zijn voor passanten. Het artikel heeft mij aan het den-
ken gezet. Ik hoop anderen ook.’  (Wordt vervolgd)

De moeite waard

Contractondertekening SV Koedijk
‘Het was thuiskomen bij de club die grenst aan zijn 
achtertuin.’ Het zijn op maandag 11 mei de openings-
woorden van Gerrit Boerman bij de presentatie van 
zijn plannen als Hoofd Opleidingen bij SV Koedijk. 
Vijf jaar mocht hij de hoofdmacht trainen en aan die 
tijd bewaart hij goede herinneringen. Hij onderstreep-
te dat bij een club van meer dan 1000 voetballende 
leden altijd wel weer talenten komen bovendrijven en 
het dankbaar werken is. Boerman sprak de woorden 
tijdens een bijeenkomst die in het teken stond van het 
tekenen van de contracten van de trainers bij SV Koe-
dijk, van wie de meesten de selectieteams gaan trainen. 

Na Boerman was het de beurt aan Kees Kalk om aan te 
geven wat hij het komende seizoen van plan is. Het zal 
zijn taak zijn om de keeperstrainers van SV Koedijk op 
te leiden. Kalk is een ervaren trainer in deze speciali-
teit en heeft een verleden bij de Ajax-dames en Telstar. 
Ook heeft nog hij in het buitenland getraind als on-
derdeel van de technische staf bij de nationale elftallen 
van Armenië en Bangladesh. De technische staf rond 
de seniorenselectie ziet er als volgt uit: Wouter Blok-
dijk (hoofdtrainer) André Mutsaers (assistent-trainer) 
Kees Kalk (keeperstrainer) Monique van Veen (verzor-
ging) Gerard Vierbergen (verzorging).

Pro Deo
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Alle kant-en-klare producten zijn gezouten

zout
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Naar aanleiding van een eerder artikel over suiker, enige maanden geleden in de Coedijcker Ban, kreeg ik 
een reactie van een lezer met het verzoek ook eens iets te schrijven over zout en het zoutgebruik in onze 
voeding. Deze lezer kan om medische redenen geen zout gebruiken en loopt aan tegen de beperkingen die 
dat met zich meebrengt. 

Vooral de kant-en-klare producten in de supermarkt 
zijn gezouten en ook in restaurants wordt standaard 
met zout gekookt. Het is toch een vrij aanzienlijke 
groep mensen die om medische redenen geen zout 
mag gebruiken of voor wie zout zelfs gevaarlijk is. 

stokvIs

Het eerste beeld dat bij mij opkwam toen ik over zout 

nadacht was stokvis, bacalhao, in Portugal. In iedere 
winkel lagen ze en ze verspreidden een typische, on-
aangename geur. Het is het nationale gerecht van Por-
tugal en kent ruim 200 verschillende bereidingswijzen. 
Nadat de vis gefileerd en schoongemaakt is, wordt 
deze ingewreven met zout en vervolgens in de zon en 
de wind opgehangen. Dit om de vis uit te drogen en 
daarmee te conserveren. Na verloop van tijd heb je een 

Gezondheid

Nadat de vis gefileerd en schoongemaakt is wordt deze ingewreven met zout en vervolgens in de zon en  wind opgehangen
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Gezondheid
soort harde plank die opgestapeld wordt en dan ver-
volgens in de winkel of op de markt te koop wordt 
aangeboden. Om de vis vervolgens te kunnen bereiden 
moet hij ongeveer 24 uur in een teil met water weken. 
Het water moet drie keer worden ververst om het te-
veel aan zout er weer uit te trekken. Daarna kan de vis 
verder verwerkt worden in de keuken. 

Als wij niet voldoende water drinken, gebeurt in ons 
lichaam min of meer hetzelfde. We drogen uit. Ook 
in ons land gebruiken wij het proces van pekelen voor 
het conserveren van vis en vlees. Heel veel vleeswaren 
en worst worden eerst gepekeld en daarna gerookt. 
Dit maakt het houdbaar. Oorspronkelijk stamt dit uit 
de tijd dat we nog niet konden invriezen en koelen. 
Het pekelen, roken of drogen maakte het mogelijk om 
vlees en vis te conserveren. Iedere boerderij had vroe-
ger wel een spekkast en kuipen om in te pekelen. De 
spekkast werd gebruikt  na het slachten van een varken 
in november, wat dan diende als wintervoorraad. 

houdbaaRheId

Tegenwoordig hebben wij allemaal koelkasten en vrie-
zers en is deze methode eigenlijk niet meer nodig, maar 
het wordt nog steeds gedaan. We zijn gewend geraakt 
aan de smaak. Lekker zout en gerookt. De supermark-
ten hebben er bovendien belang bij om producten zo 
lang mogelijk in het schap te kunnen bewaren. 

De formule van het gewone keukenzout is natri-
umchloride. Synoniem is sodiumchloride. In de 
voedingsindustrie worden daarnaast nog veel andere 
zoutverbindingen gebruikt als conserveermiddel, maar 
ook als smaakversterker. Bij de E-nummers die onder 
conserveermiddelen vallen, kwam ik tien verschillende 
natriumverbindingen tegen. Daarnaast ook nog ver-
bindingen van andere zouten zoals kalium, calcium, 
magnesium e.d. Bij de smaakversterkers vijf natrium-
verbindingen, waaronder het beruchte natriumgluta-
maat, wat gemakkelijk door de bloedhersenbarrière 
heen dringt en bij daarvoor gevoelige personen reacties 
zoals hypergevoeligheid, druk gedrag en ook intole-
rantie kan oproepen. De hoeveelheid natriumchloride 
die wij per dag nodig hebben is 1 gram. Eventueel wat 
meer als we te maken hebben met extreme hitte en 
grote inspanning. Door zweten verliezen we zout. We 
scheiden ook zouten uit met de urine en de ontlas-

ting. De gemiddelde 
Nederlander consu-
meert 11 gram per 
dag. De overheid, 
die er inmiddels wel 
van doordrongen is 
dat dit overmatige 
zoutgebruik scha-
delijk is voor de 
volksgezondheid, is 
in samenspraak met 
het voedingscentrum en de voedingsindustrie tot een 
afspraak gekomen om het zoutgebruik terug te drin-
gen. Dat moet echter geleidelijk gaan om de consu-
ment langzaam te laten wennen aan minder zout in 
de kant-en-klare producten en ook in het brood. Het 
streven is om binnen een periode van vijf jaar tot een 
gemiddelde zoutconsumptie van zes gram per dag te 
komen. Dat is een stuk minder, maar toch nog veel 
meer dan we feitelijk nodig hebben. In ons lichaam 
zijn allerlei zouten, mineralen en sporenelementen al 
aanwezig. Dagelijks verliezen we wat en komt er wat 
bij via de voeding en het drinken. Ons weefselvocht 
lijkt qua samenstelling sterk op die van het zeewater. 
Niet verwonderlijk als je bedenkt dat wij zoogdieren 
zijn, geëvolueerd vanuit zee. In ons lichaam regelt 
natriumchloride het weefselvocht buiten de cellen. 
Kaliumzouten regelen het cellulaire vocht, het vocht 
binnen de cel. Samen de natrium/kaliumpomp gehe-
ten. Zij zijn verantwoordelijk voor een bepaalde mate 
van osmotische spanning waardoor er uitwisseling van 
vocht met daarin opgeloste stoffen kan plaatsvinden in 
onze weefsels en cellen, zoals voedingstoffen, minera-
len en afvalstoffen. Daarnaast speelt natriumchloride 
een rol bij de prikkeloverdracht tussen zenuwcellen. 
Natriumchloride komt ook voor in ons maagsap, wat 
voor een groot gedeelte uit zoutzuur bestaat. Naast na-
trium en kalium spelen allerlei andere zouten een rol in 
onze stofwisseling en bij de opbouw van ons lichaam. 
Denk bijvoorbeeld aan calcium, magnesium en allerlei 
verbindingen hiervan met andere elementen. 

geRaffIneeRd

Het geraffineerde keukenzout verstoort de natuurlij-
ke balans tussen de verschillende zoutverbindingen in 
ons lichaam. In de loop der eeuwen zijn we er ook 
nog eens steeds meer van gaan gebruiken. Waarschijn-
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lijk omdat, net als bij suiker, je smaak steeds verder 
afstompt door het eten van steeds meer zout. Zout is 
met name slecht voor onze nieren, zij regelen in be-
langrijke mate de balans tussen de verschillende zou-
ten in het lichaam en moeten dus overuren draaien om 
het overmatige zoutgebruik te elimineren en de balans 
te herstellen. Daarnaast geeft overmatig zoutgebruik 
een grote belasting voor hart- en bloedvaten, bloedcir-
culatie en lymfe. Als je veel zout gebruikt, heb je ook 
veel water nodig om het te verdunnen en uit te kunnen 
scheiden. Al dat vocht moet ook weer rondgepompt 
worden door het hart en de bloedvaten. Door de grote 
hoeveelheid vocht moeten het hart en ook de bloed-
vaten oppompen tegen verhoogde druk door het extra 
vocht. Zij moeten daardoor veel meer inspanning le-
veren dan nodig is. Bij veel klachten, zoals hoge bloed-
druk en hartfalen, speelt overmatig zoutgebruik mede 
een rol en mogelijk ook de hoofdrol. Het is om die 
reden dat de overheid het zoutgebruik bij de bevolking 
wil terugdringen. Toen ik als junior in het ziekenhuis 
op de afdeling Interne Geneeskunde werkte, was het 
standaard protocol dat mensen met hartklachten en/of 
hoge bloeddruk een zoutarm of zoutloos dieet kregen. 
Bij zoutarm mocht je nog wel brood met zout eten, 
maar bij zoutloos was ook het brood zonder zout. La-
ter zijn die dieetvoorschriften steeds meer losgelaten, 
omdat er steeds meer medicijnen kwamen om hoge 
bloeddruk en hartklachten te bestrijden. Wat ook wel 
meegespeeld zal hebben, is dat de meeste mensen het 
heel moeilijk vonden om zich aan zo’n dieet te hou-
den. 

zeezout

Stel je maar eens voor. Groenten zonder zout, dat gaat 
best wel. Maar vlees zonder zout! Wat kunnen we nu 
zelf doen om ons zoutgebruik terug te dringen. Als je 
je eigen eten klaarmaakt met verse producten, dan kan 
je zelf bepalen hoeveel zout je gebruikt. Dus vermijd 
kant-en-klare producten zoveel mogelijk en vermijd 
zoute snacks zoals nootjes en chips e.d. Vleeswaren, 
worsten en charcuterie bevatten veel zout, zowel om 
te conserveren als voor de smaak. Gebruik vers en 
maak het zelf klaar. Kaas, extra belegen en oude kaas 
bevatten meer zout. Kies voor jong, jong belegen of 
speciale kazen die minder zout bevatten. Het brood in 
de natuurvoedingswinkel bevat geen zout. Je kunt ook 
zelf bakken, dat is ook goed voor de molenaar. Voeg 

bij het koken minder zout toe en vraag je af of zout 
toevoegen wel altijd nodig is. Als je verse groenten van 
goede kwaliteit hebt, dan zijn ze prima te eten zon-
der zout. Een goede tomaat kan prima zonder zout, 
een avocado ook en ga zo maar door. Zeezout bevat 
naast natriumchloride ook andere zouten en sporene-
lementen en is daardoor iets minder schadelijk dan ge-
woon keukenzout. Steenzout, de naam dankt het aan 
het feit dat dit gewonnen wordt in zoutgroeves en of 
gesteente wat zout bevat (Hymalayazout), bevat een 
brede samenstelling aan verschillende zouten en spo-
renelementen en is daarmee vergelijkbaar met zeezout. 
Kook met meer kruiden, dan heb je vaak ook minder 
zout nodig. Kruidenzout zoals Herbamare is op basis 
van zeezout met daaraan toegevoegd kruiden voor de 
smaak en kelp voor extra jodium. Ook hier dus per 
saldo minder natriumchloride. 

Een bijzonder zout is Keltisch zeezout. Zeewater wordt 
in lagunes geleid, verdampt in de zon en het zout blijft 
over en droogt in op een kleilaag. Het zout wordt ge-
reinigd van onzuiverheden door de klei en neemt te-
vens mineralen op uit de klei. Keltisch zeezout bevat 
meer dan dertig mineralen en sporenelementen en is 
o.a. te koop bij de natuurvoedingswinkel. Het is ge-
schikt om mee te koken, maar kent ook verschillende 
therapeutische toepassingen. In de natuurgeneeskunde 
wordt zout ook veelvuldig toegepast als geneesmiddel, 
maar dan gaat het bijna altijd om uitwendige toepas-
singen. 

In een volgende editie zal ik daar nader op ingaan. Ik 
wens alle lezers van de Coedijcker Ban een mooie zo-
mer en veel vakantieplezier.

Gezondheid

Zonder zout prima te eten / foto Goldlocki (wikepedia)
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salade Met foRel en Rookvlees
Recept Janny van Straten

Voorgerecht voor 4 personen
• 1 forel
• 400 ml. visbouillon (van een tablet)
• 80 g. gemengde slablaadjes
• 100 g. rookvlees, in reepjes
• 1 eetl. kappertjes

Voor de dressing:
• 2 eetl. mayonaise
• 1 theel. mosterd
• 2 eetl. gezeefde visbouillon, afgekoeld

vooRbeReIden

Meng de ingrediënten voor de dressing. Voeg later de 
afgekoelde visbouillon toe.

beReIden

Pocheer de forel circa 8 minuten in de visbouillon. 
Laat de forel afkoelen. Zeef de bouillon en bewaar 2 
eetlepels voor de dressing. Maak de forel schoon. Ver-
wijder het vel en snijd de filets los van de graat. Snijd 
de filets eventueel in stukjes. Verdeel de slablaadjes 
over de borden en besprenkel met de dressing. Verdeel 
de forelfilet en rookvlees over de salade. Bestrooi de 
salade met kappertjes. 

Tip: Vervang de forel door zalmfilet of gerookte forel

saMenweRkIng RIetschoot en gondelvaaRt

Onlangs heeft er een verkennend gesprek plaatsgevon-
den tussen vertegenwoordigers van De Rietschoot en 
de activiteitencommissie van Gondelvaart Koedijk. 
Aanleiding voor het gesprek was om te kijken of er 
mogelijkheden zijn om tijdens de Gondelvaart met el-
kaar te gaan samenwerken. Beide partijen waren het 
hier snel over eens en vrijwel direct werden de eerste 
ideeën met veel enthousiasme met elkaar besproken. 
De Rietschoot wil graag op de maandag en dinsdag 
van de Gondelvaartweek activiteiten organiseren voor 
jong en oud. Er zijn nu plannen om, rondom De Riet-
schoot, op dinsdag een zeepkistenrace te organiseren, 
op de zaterdagavond in De Rietschoot een Gondel-
vaartbal te organiseren met livemuziek, en geduren-
de de Gondelvaartweek een foto-expositie van 51 jaar 
Gondelvaart in Koedijk.

zeepkIstenRace

Bij voldoende belangstelling zal op dinsdag 11 augus-

tus een zeepkistenrace rondom De Rietschoot worden 
georganiseerd. Alle piloten of bijrijders die deelnemen 
aan de race moeten minstens 8 jaar zijn. Er zullen 4 
prijzen worden verdeeld: Tot 12 jaar (geboren na ja-
nuari 2002) 
1. De snelste of het meeste afstand afgelegd 13 tot 

99 jaar 
2. De snelste of het meeste afstand afgelegd
3. De origineelste zeepkist
4. De pechvogel 

Omdat er in juli geen Coedijcker Ban zal verschijnen, 
zal de aanvullende informatie van alle activiteiten en 
aanmeldingen plaatsvinden via de website van De 
Rietschoot: www.rietschoot.nl en in het nog uit te 
geven programmablad van Gondelvaart Koedijk en 
natuurlijk in de Coedijcker Ban die begin augustus 
wordt bezorgd.

Gondelvaart

Koken
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Jeugdpagina
Kun je zien in ‘t Geestmerambacht

Kluut
De kluut heeft een overwegend wit verenkleed met 
een scherpe zwarte tekening op de kruin en nek, 
de opvallende omhooggebogen, zwarte snavel en 
de lange blauwgrijze poten maken de Kluut onmis-
kenbaar. Ook de rug en de vleugels bevatten zwarte 
strepen. Jonge kluten hebben bruinige tekening op 
bovenzijde. In vlucht steken poten voorbij de staart 
uit. De lichaamslengte bedraagt 42 tot 45 cm en het 
gewicht 225 tot 400 gram. (Foto HP, tekst Wiki-
pedia)

Hierboven staat het visitekaartje van T.E. Mes, als je 
de letters van zijn naam en van de woonplaats in een 
andere volgorde zet vind je het beroep van deze mijn-
heer.

1. Niet rond maar ...
2. Obama is er president
3. Beroep van Willem Alexander
4. Fruit
5. Reukorgaan
6. Zegt een kip
7. Zeg je als je het over jezelf hebt
8. Vijfde letter van het alfabet

Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester: “Mees-
ter, word je gestraft voor iets dat je niet gedaan 
hebt?” Waarop de meester antwoordde: “Natuurlijk 
niet Jantje, als je niets gedaan hebt, waarom zou je 
dan gestraft worden. Het is juist beter als je niets 
gedaan hebt. Zo hoort het in het leven.” Jantje haalt 
opgelucht adem en zegt: “Ben ik ff opgelucht, ik 
heb namelijk mijn huiswerk niet gedaan.”
Hansje komt bij de kassa en gaat gelijk vooraan 
staan. Zegt de kassière: “Ga eens achteraan staan 
jij!” Antwoordt Hansje: “Dat gaat niet mevrouw, 
want daar staan al mensen.”

b = v f  = n p=g - rd + t -n -t

rebus
spreekwoord of gezegde

Nog even en
dan is het
...........

1

2

3

4

5

6

7

8

T.E. Mes
Breda
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Jeugdpagina

Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijv.
Di 2 juni Meiden Mall 9 t/m 13 15.30 – 17.30 Nee
Do 4 juni Inloop 9+ 15.30 – 17.30 Nee
Vrij 5 juni Voetbal

Inloop
9 t/m 13
13+

15.30 – 17.30
19.30 – 22.30

Nee
Nee

Di 9 juni Meiden Mall
Themamiddag

9 t/m 13 15.30-17.30 Nee

Do 11 juni Inloop 9+ 15.30 – 17.30 Nee
Vrij 12 juni Voetbal

Inloop
13+
9+

15.30 - 17.30
15.30 - 17.30

Nee
Nee

Di 16 juni Meiden Mall 9 t/m 13 15.30 – 17.30 Nee
Do 18 juni Inloop 9+ 15.30 - 17.30 Nee
Vrij 19 juni Voetbal

Inloop
9 t/m 13 
13+

15.30 - 17.30
19.30 – 22.30 

Nee
Nee

Di 23 juni Meiden Mall 9 t/m 13 15.30 - 17.30 Nee

Do 25 juni Lasergamen voor jongens 9 t/m 13 15.30 - 17.30

Vrij 26 juni Voetbal
Inloop

13+
9 t/m13

15.30 – 17.30
15.30 – 17.30

Nee
Nee

Di 30 juni Meiden Mall Make up day 9 t/m 13 15.30 – 17.30 Nee
Do 2 juli Inloop 9+ 15.30 – 17.30 Nee
Vrij 3-5 juli Kamp 9 t/m 13 Texel Ja
Di 7 juli Meiden Mall Talentenjacht 9 t/m 13 15.30 – 17.30 Ja
8 t/m 10 Juli Diverse clinics en activiteiten Meer info volgt!

KoedijkBergen
aan zee

Petten
Schoorl

KoedijkBergen

Schoorl
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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

E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl
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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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Nieuwe gerechten met vooral veel groenten
koken zondeR pakjes en zakjes
Tekst en beeld Victor Kraan

Naast het aanbieden van een gezond assortiment in onze winkel proberen we ook de kennis over gezond 
eten te vergroten. Het is fijn om te merken dat we onze deelnemers echt helpen en inspireren met onze 
vakkennis en ervaring. 

Een van de avonden ging over “Koken zonder pakjes 
en zakjes”. Met een speciale, handige methode werden 
ter plekke nieuwe gerechten bedacht met vooral veel 
groenten. De deelnemers waren verrast door de lekke-
re resultaten van hun werk.  

bakken zondeR wItte suIkeR

“Bakken zonder witte suiker”, of zoals we het noe-
men: “Bakken met alternatieven”. De avond begon 
met een korte inleiding over suiker, uitleg over termen 
als bloedsuikerspiegel, langzame en snelle suikers en 
GI index. Daarna werden de recepten uitgedeeld en 
werden er 5 baksels gemaakt met verschillende soorten 
zoetmakers. Tijdens het proeven van elkaars baksels, 
met een kopje koffie of thee erbij, werden nog andere 
termen uitgelegd. Banketbakker Judith vertelde waar 
je op moet letten bij het kiezen van recepten en tijdens 
het bakken. Voedingsdeskundige Karlijn vertelde over 

de voor- en nadelen van diverse zoetmakers, meelsoor-
ten en vetsoorten. 

MolenaaRs pannenkoek

Juni actie: pannenkoek met ui, champignons en papri-
ka als basis en kaas of spek naar keuze kost deze maand 
slechts € 8,50. Normaal kost deze pannenkoek, die met 
ons eigen meel gebakken wordt € 9,50. 

eten wat de pot schaft

Deze zomer gaan we het programma van “Eten 
wat de pot schaft” in het teken :van de echter Hol-
landse keuken. Een aantal vrijdagen gaan we 
steeds een Hollands buffet koken, leuk voor onze 
buitenlandse gasten, maar natuurlijk ook lekker 
voor iedereen. We blijven koken volgens de seizoe-
nen, met verse groenten en vegetarische gerechten 
Op vrijdag 12 juni is het eerste Hollandse buffet. Vrij-
dag 26 juni is er weer “Eten wat de pot schaft” met 
inspiratie uit de hele wereld (crossed country). De zaal 
is vanaf 18.00 uur open. .

De prijs van het maaltijdbuffet en nagerecht is € 20,00 
(excl. drankjes).Vooraf reserveren bij Karlijn (06-
26086705) is wel nodig. De datums voor juli zijn: vrij-
dag 17 (Hollands buffet) en vrijdag 31 (crossed coun-
try).

Natuurlijke voeding, workshops voor volwassenen:  
Tijdens de zomerperiode worden er geen workshops 
gegeven, tenzij op verzoek.

Maaldertij De Gouden Engel
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nIeuws van de gondelvaaRtveRenIgIng koedIjk

Het is bijna zomer en de Gondelvaartvereniging is zich 
al aan het voorbereiden op de evenementen van au-
gustus. Hierbij alvast een voorproefje van wat allemaal 
gaat komen. Zet de datums alvast in u agenda.

vooR alle jonge hengelaaRs uIt koedIjk.
De jeugdviswedstrijd wordt gehouden op woensdag 12 
augustus aan het water rond SV Koedijk. Inschrijving 
voor de wedstrijd, bij SV Koedijk om 13.30 uur. Ook 
dit jaar wordt er in drie verschillende leeftijdsgroepen 
gevist: 4 tot 6 jaar, 7 tot 10 jaar en 11 tot 16 jaar. De 
wedstrijd begint om 14.00 en duurt tot 16.00 uur met 
aansluitend de prijsuitreiking boven in de kantine van 
SV Koedijk. 

oudeRenMIddag

Donderdag 13 augustus vindt de ouderenmiddag 
plaats. U kunt lekker aanzitten, een gezellig spelletje 
bingo spelen en er zal een artiest optreden. Uiteraard 
wordt u getrakteerd op een heerlijke oliebol. Vanaf 
14.00 uur bent u welkom in de feesttent. Het zou jam-
mer zijn als u niet kunt komen, omdat u geen vervoer 
heeft. Mocht u vervoer nodig hebben, laat het weten 
aan Geke: 06 41480233 of Carla: 06 5232388

koedIjk heeft talent!! 
Vrijdag 14 augustus 14.00 uur De jeugd playbackshow! 
Maar ook andere acts zijn van harte welkom! Ben jij 
een toppertje en kan je iets leuks? Zingen, dansen of 
heb je een ander talent? Laat het dan zien op vrijdag 
14 augustus! Word jij voor één dag de beroemdheid 
van Koedijk? Haal een inschrijfformulier bij Sonja 
Gleijsteen, Hennebos 12 of bel: 072 5644756 na 18.00 
uur.

optReden lynx

Vrijdagavond 14 augustus is er vanaf 20.00 uur een 
spetterend optreden van de band Lynx in de feesttent. 
Het thema volgt nog.

fIets veRsIeRen

Fiets versieren op zaterdag 15 augustus in de feesttent 
van 11- 12 uur. Inschrijven vanaf 10.45 uur. Aansluitend 
wordt er met alle versierde fietsen een klein rondje 
door Koedijk gereden!

gondelvaaRtbaRbecue 2015
In 2013 werd ter gelegenheid van de 50e Gondelvaart 
voor de eerste keer de Gondelvaartbarbecue gehouden. 
Het was een enorm succes, grotendeels dankzij de fan-
tastische in-
zet van onze 
geweldige bar-
becrew. 

Op donder-
dag 13 au-
gustus, aan-
vang 19.00 
uur kunt u 
genieten van 
een heerlijke 
bbq. 

Dankzij sponsoring betaalt u slechts € 10,00 per vol-
wassene en € 5,00 per kind tot 12 jaar. U bent ver-
zekerd van een gezellige avond, lekker eten, salades, 
stokbroden en een heerlijk ijsje toe. De hele avond 
luistert u naar fijne muziek. We starten rustig, maar 
vanaf 20.30 uur gaan de remmen los. Eet u geen vlees, 
laat het weten, dan wordt er gezorgd voor een vegeta-
risch pakket.

aanMelden

• U maakt het geld over op rekening NL43R-
BRB8808268462 

• U geeft via ons e-mail adres: bbq@gondelvaart-
koedijk.nl de volgende gegevens door: naam 
van de betalende rekeninghouder, totaal aantal 
volwassenen, kinderen tot 12 jaar en indien van 
toepassing, het aantal vegetariërs. 

• Mocht u niet over internet beschikken, dan kunt 
u de gevraagde gegevens met uw woonadres 
inleveren bij: Wilma Masteling, Kanaaldijk 73, 
1832 AD Koedijk. 

• Zodra uw betaling en de gevraagde gegevens 
zijn ontvangen, krijgt u een bevestiging van uw 
inschrijving. 

Meer informatie over de barbecue en de Gondelvaart 
vindt u op http://www.gondelvaartkoedijk.nl

Gondelvaart
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oplossIng puzzels

Rebus: Voor niets gaat de zon op

Visitekaartje: Badmeester

Acht verschillen
1. Label (Petten) op koffer
2. Rietje in blikje
3. Wolkje
4. Rode cirkel in bloem (rechts)
5. Blauwe streep (onderste) op paal wegwijzer
6. Wenkbrauw zon
7. Tekst op wegwijzer (‘aan zee’ ontbreekt)
8. Donkerevlek op pad (onder neus egel)

colofon
Uitgever: De Rietschoot (www.rietschoot.nl) Redac-
tie: Rien Berends (inhoud), Hans Petit (vormgeving). 
redactie@coedijckerban.nl / info@coedijckerban.nl. 
Ciska Riekwel (eindredactie). Verkoop: Wim Smit: 
verkoop@coedijckerban.nl. Coördinatie: Joop Sin-
ke: jsinke24@hetnet.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden kopij, zonder opgaaf van 
reden, niet te plaatsen. Ingezonden tekst kan worden 
ingekort. Druk Stichting Meo. Kopij augustus: inle-
veren voor 15 juli 2015.  Verspreiding : Gigatrans. De 
Coedijcker Ban wordt in augustus bezorgd tussen 5 en 
7 augustus Oplage 2000. De Coedijcker Ban respec-
teert auteursrechten. Een aantal van de afbeeldingen in 
dit nummer is geleverd door Shutterstock.com. Heeft 
u klachten over de bezorging mail naar info@coedijc-
kerban.nl of bel met Wim Smit 06-43166559

beste lezeR
De redactie is erg blij met elke bijdrage van lezers. Be-
langrijk te weten is dat de redactie artikelen kan inkorten 
of aanpassen. Daarnaast is het van belang iets te weten  
over de opmaak. De meeste inzenders van artikelen voor 
de Coedijcker Ban (CB) sturen opgemaakte artikelen in. 
Vaak zijn het Word-documenten waar de schrijver vanuit 
goede bedoelingen al afbeeldingen in de tekst heeft opgeno-
men. Als je erg je best hebt gedaan om je bijdrage mooi op 
te maken moet het een teleurstelling zijn als de CB wordt 
bezorgd en je ziet dat er van je opmaak niets is overgeble-
ven. Dat heeft een reden. Ten eerste moeten afbeeldingen 
aan een aantal minimale eisen voldoen. Het moet een 
mooi plaatje zijn (subjectief ) én het moet voldoende groot 
zijn (tenminste 300 dpi). Tot slot er moet voldoende ruim-
te zijn om de afbeelding te plaatsen.  Advies: stuur  je tek-
sten onopgemaakt (platte Word-tekst) naar de redactie en 
stuur de afbeeldingen apart op. Daarmee heb je nog geen 
garantie dat de tekst afbeeldingen worden geplaatst maar 
het maakt het opmaken van de CB een stuk eenvoudiger. 

De redactie

De redactie van de Coedijcker Ban
zoekt een enthousiaste redacteur
voor de jeugdpagina’s. Je krijgt de 
ruimte om de jeugdpagina zelf  in 
te delen en vorm te geven. Heb je 
nog geen ervaring? Dat hindert niet. 
De redactie helpt je totdat je het
alleen  kunt. Interesse?
Mail naar info@coedijckerban.nl

Nog even en
dan is het
...........
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