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Beste lezers,

Het is al eerder een keer geschreven dat de directe om-
geving van Koedijk een steeds leuker wandelgebied 
wordt. Wanneer ik op een zonnige vrijdagochtend aan 
de Kanaaldijk de deur achter me dicht doe, vind ik het 
zelfs lastig om een keuze te maken. Het is vrijwel wind-
stil, dus ik kan alle richtingen op. Dan zijn er soms 
van die bijzondere aanwijzingen. Net als ik de Reker-
vlotbrug over wil steken, gaat de slagboom dicht voor 
een plezierjacht. Rechtdoor dus richting het noorden 
want op de Landman staat de stadsbus keurig op me 
te wachten om me voorrang te verlenen. Op de hoek 
van de Nauertogt en de Achtergraft zie ik een groepje 
Koedijker dames staan die ook gaan wandelen. Ik kom 
ze tegen op het Vlasgat. Zij richting kanaal en ik rich-
ting Geestmerambacht. Kort daarvoor was ik al een 
bekende dorpsgenoot tegengekomen met zijn hond. 
Als ik rechtsaf sla, het nieuwe fietspad op, komen twee 
amazones op hun bruine merries me tegemoet en een 
bejaarde, zwaar ademende jogger met oordopjes. Als ik 
de Nauertogt oversteek, beland ik in het honden-uit-
laat-gebied. Een ideale plek voor deze beesten en hun 
bazen en bazinnetjes. Ervaar ik ter plekke. Eenmaal op 
het industrieterrein De Hertogh zwaai ik naar dokter 
Slachter (zie je wel hoe sportief ik ben). De wandeling 
zit er op. Eén van de vele wandelingen die je kunt ma-
ken en die ik van harte aanbeveel. Om daarna lekker 
bij te komen met de Coedijcker Ban. Veel leesplezier.

Rien Berends
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Klassieke pianomuziek en portretten schilderen

ErI BoldIng
Tekst en beeld  Rien Berends

Schitterende pianoklanken zorgen voor een unieke begroeting. Vol bewondering blijf ik staan luisteren op 
het tuinpad en klop pas, een beetje beschaamd, op het raam als het even stil valt. Een mooier ontvangst is 
vrijwel ondenkbaar.

Pianiste en portretschilder Eri Bolding weet hoe ze 
haar gasten (creatief ) aan zich kan binden. ‘Kom bin-
nen en kijk maar vast rond, dan zet ik koffie. 

Alles met een hoofd heb ik geschilderd.’ En dat is nog-
al wat. Vanuit alle hoeken en hangend aan de wand of 
staand tegen de muur word ik bekeken. In de kamer, 
de gang en de keuken. Overal geschilderde portretten.

glImlach

‘Wat ik net zei, is niet helemaal waar. Het portret bo-
ven de vleugel ben ik zelf. Geschilderd door Jan Toor-
op. Dat is het echte werk.’ Eri Bolding zegt het met 
een glimlach. Een lach die past bij een kunstenares die 
geniet van de mooie dingen die ze mag maken. Muziek 
maken is de in de Zaanstreek geboren en getogen Eri 
Bolding met de paplepel ingegoten. ‘Thuis bespeelden 

De markante Koedijker
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we allemaal een muziekinstrument, mijn zussen net 
als ik piano en mijn broer vreselijk viool. Ik ben be-
gonnen op mijn achtste. Vijf jaar later hoorde Karel 
Hilsum, docent aan het conservatorium en een beken-
de van de familie, mij spelen. Van mijn dertiende tot 
mijn negentiende heb ik privéles van hem gekregen. 
Dat was heel bijzonder.’ Terwijl Eri Bolding over haar 
pianoleraar vertelt, kijkt deze over haar schouder mee. 
‘Dit portret heb ik net afgemaakt in opdracht van zijn 
dochter. Dat is inderdaad best bijzonder.’

arBEIdsthErapIE

Naast pianospelen als hobby was en is Eri Bolding ook 
altijd geïnteresseerd in mensen. En dus was het niet 
meer dan logisch dat ze een opleiding volgde die daar 
op aansloot. ‘Arbeidstherapie. Een opleiding die niet 
meer bestaat, maar het beste te vergelijken is met fy-
siotherapie. In grote lijnen komt het er op neer dat je 
mensen door middel van creatieve handelingen, zoals 
kleien, boetseren of schilderen, helpt om van hun bles-
sures af te komen.’ Omdat Eri Bolding al vrij snel na 
de opleiding trouwde en de zorg voor een gezin met 
kinderen kreeg, heeft ze nooit als arbeidstherapeute 
gewerkt. ‘Dat ging zo in die tijd. Als getrouwde vrouw 
zorgde je voor het huishouden. De man zorgde voor 
het geld. Zo was de taakverdeling.’ Uiteraard bleef de 
inmiddels in De Rijp wonende Eri Bolding wel haar 
hobby, het spelen van klassieke pianomuziek, beoefe-
nen. ‘Vanaf mijn veertigste ben ik een zangeres gaan 
begeleiden. We gaven concerten in kerkjes in de regio 
en zorgden zelf voor publiek. Dat was altijd heel bij-
zonder en leuk om te doen.’

nIEuw lEvEn

Zo’n vijftien jaar later keerde Eri Bolding De Rijp 
de rug toe en begon ze, zoals ze zelf omschrijft, een 
nieuw leven met haar huidige partner Ab. ‘Ik ben toen 
gaan werken voor een particuliere thuiszorggroep in 
Bergen. Dat ging goed tot ik zo’n zes jaar geleden ge-
confronteerd werd met gezondheidsproblemen. Tij-
dens de behandelingen die ik kreeg, groeide bij mij 
een gevoel dat ik nog iets moest gaan doen. Dat er 
in mij een creativiteit verborgen zat, die ik de ruim-
te moest geven. Nou schilderde ik af en toe wel eens 
iets, maar daar was ik nooit tevreden over. Naar mijn 
idee kon iedereen op de cursus het beter dan ik. Elke 
overtuiging ontbrak bij mij. Ik ging er altijd vanuit dat 

schilderen nooit iets zou worden.’ Hoe groot was dus 
de verbazing bij Eri Bolding toen ze in 2009 bij haar 
broer in de Provence op bezoek ging en vervolgens met 
haar schoonzus wat ging klodderen met verf. ‘Ik schil-
derde spontaan een kop. Mijn schoonzus keek ernaar 
en trok maar één conclusie. Dat moest ik blijven doen. 
Ik mocht niet meer stoppen met het schilderen van 
portretten. Dat besefte ik zelf ook direct. Portretten 
schilderen kan ik wel. Dan gaat het om mensen. En 
mensen boeien mij. Ik vind ze intrigerend.’

hondErd

De teller van het aantal door Eri Bolding geschilder-
de portretten staat inmiddels al boven de honderd. ‘Ik 
werk aan de hand van foto’s en ben gaan oefenen met 
familiefoto’s. Alle zussen, zwagers, broer, schoonzus, 
kinderen, kleinkinderen, ooms en tantes, neven en 
nichten heb ik aan de hand van foto’s uit familieal-
bums geschilderd. Dat was mijn oefenperiode.’ Toen 
die fase naar tevredenheid was afgerond volgde er een 
nieuwe, wel heel bijzondere, doelgroep. ‘Componisten 
van klassieke muziek. Van die mensen houd ik nog 
steeds heel veel. Het werk dat zij gecomponeerd heb-
ben, vind ik zo mooi. Ik ben ze eeuwig dankbaar dat 

De markante Koedijker
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Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Vraag Internet Bankieren aan  
en krijg twee unieke zomerglazen.*

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl
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ik hun stukken kan en mag spelen. Zij hebben mij 
zoveel moois gegeven. De eerste die ik schilderde was 
Brahms. En daarna heel veel andere beroemdheden. 
Ik ben nog lang niet klaar en de meeste hangen nu 
in de showroom van een Alkmaarse pianoleverancier. 
Ook de componisten schilder ik aan de hand van fo-
to’s. Soms is dat best lastig omdat het zwart/wit opna-
mes zijn en vaak niet al te best. Het moeilijkste was 
het portret van mijn favoriete componist: Schumann. 
Diens foto was heel erg klein en slecht van kwaliteit. Al 
met al is het best redelijk gelukt. Net als het schilderij 
van zijn vrouw. De volgende componist die ik ga schil-
deren is Arthur Rubinstein. Dat heb ik al bepaald.’

Naast de unieke collectie portretten van componisten 
maakt Eri Bolding ook portretschilderijen vanaf foto’s 
voor iedereen die dat wil. ‘Ik vind het leuk om mensen 
te interesseren een portret van een van hun dierbaren 
te laten maken tegen een betaalbare prijs. Portretten 
op het formaat 50 x 60 cm of eventueel 40 x 50 cm. 
Daar heb ik al veel mensen gelukkig mee kunnen ma-
ken. Dat vind ik dankbaar werk. Werk dat net zo veel 
vreugde biedt als musiceren.’ Bij het afscheid gaat Eri 
Bolding achter haar Blüthner vleugel zitten. 

‘Het is een lelijk ding, maar heeft de beste klank van 
alle vleugels. Dit instrument gaat nog heel lang mee en 
mag na mijn dood naar het nog te bouwen kerkje in 
Koedijk. Want ook dat vind ik een prachtig initiatief.’  

programma cult-uurtjE sEIzoEn 2015 - 2016
11 oktober 2015 Acoustic Mix Is een akoestisch gitaarduo. Een mix 

van pop, rock, blues, reggae& country met akoes-
tische gitaren,zang en mondharmonica.

8 november 2015 Con Cartino orkest. Het muziekthema van Con 
Cartino gaat over liefde en verliefdheid. Maar ook 
over niet beantwoorde liefde. Wat denkt u van de 
volgende titel: “Liza likes nobody,( but me)! Of 
“Cheek to cheek”. Muzikaal gezien dan.

13 december 2015 Koor Eigenwijs Kerst concert
10 januari 2016 Die Lustige Sänger Oktoberfeest in januari , gek-

ker kan je het niet maken
14 februari 2016 Bangers & Mash Met deze band denk je dat je in 

Ierland bent. www.bangersandmash.nl
13 maart 2016 John & Jill Valley Country muziek om te luisteren 

en om op te dansen gezelligheid ten top

• De optredens beginnen om 
15.00 uur

• De kaartverkoop start vanaf 
14.30 uur

• De entree bedraagt € 2,50 
per persoon

De markante Koedijker

Agenda De Rietschoot
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

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

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

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl



9

“Tijdig met elkaar in gesprek gaan is dé oplossing”
BuurtBEmIddElIng alkmaar op landElIjkE sItE

Buurtbemiddeling Alkmaar, onderdeel van De Bemiddelingskamer, heeft samen met zo’n 80 organisaties 
voor buurtbemiddeling uit andere steden één website ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze 
site is informatie over de 10 meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips gegeven. Be-
zoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor buurtbemiddeling.

Maar liefst 30 procent van de Nederlanders heeft wel 
eens last van omwonenden. Dat kan gaan om tuinen, 
geluidsoverlast, rommel, erfafscheidingen, pesterijen 
en andere zaken. Frannie Herder van het onafhankelij-
ke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) is content met de nieuwe website. “Tijdig met 
elkaar in gesprek gaan is dé oplossing voor problemen 
tussen buren. Daardoor wordt escalatie voorkomen en 
de ervaring leert dat de burenruzie in twee van de drie 
situaties wordt opgelost dankzij de helpende hand van 
buurtbemiddelaars. 

BEmIddElIng vErsus rEchtspraak

Het verschil tussen buurtbemiddeling en een door de 
rechter opgelegde oplossing is bewustwording die ont-
staat in de gesprekken tussen buren, zo geeft Nathalie 
Peters projectleider van De Bemiddelingskamer aan. 
“Onder begeleiding van de bemiddelaars gaan beide 
partijen met elkaar in gesprek. In de gesprekken krij-
gen buren begrip voor elkaars situatie en daardoor is 
een oplossing sneller gevonden. Legt de rechter een 
oplossing op, dan is daarmee nog niets aan het onder-
liggende probleem en de burenrelatie zelf gedaan.” 

De moeite waard

Tijdig met elkaar in gesprek gaan is dé oplossing voor problemen
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 Het initiatief voor de landelijke website draagt bij 
aan de bekendheid en vindbaarheid van lokale buurt-
bemiddelingsorganisaties.

BEmIddElIngskamEr

De Bemiddelingskamer en de andere organisaties die 
bijdragen aan www.problemenmetjeburen.nl hopen 
dat met de komst van de nieuwe site ook meer mensen 
het bestaan van buurtbemiddeling ontdekken. “Nog 
lang niet iedereen kent dit fenomeen waarbij vrijwil-
lige bemiddelaars burenrelaties helpen verbeteren. 
Zouden meer mensen het kennen, dan konden veel 

conflicten in een vroeg stadium worden voorkomen”, 
zegt Nathalie Peters. Bel De Bemiddelingskamer, pro-
jectleider Nathalie Peters, 06- 24 36 81 53 of mail naar 
info@debemiddelingskamer.nl. Meer informatie via 
www.debemiddelingskamer.nl . Buurtbemiddeling 
voor de gemeente Alkmaar wordt gefinancierd door 
de Gemeente Alkmaar en woningcorporaties: Woon-
waard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer voor Wonen, 
Ymere en Wooncompagnie. De Bemiddelingskamer 
voert ook buurtbemiddeling uit in Heerhugowaard en 
Bergen. 

hans vInk & FotocluB koEdIjk
Fotoclub Koedijk heeft fotograaf Hans Vink (Noortwijk)  
uitgenodigd voor een presentatie op 28 september.   Zijn 
hobby (en passie) is fotograferen. Naast de vuurtoren 
van Noordwijk fotografeert hij ook modellen in 
vervreemde settings op het strand en in de duinen.  
Contrasterend, confronterend, beeldend en van 
ongekende schoonheid, dat zijn de foto’s van Hans. 
Het fotograferen van mensen fascineert hem, maar er 
moet wel een verhaal rond deze mensen plaatsvinden, 
vindt hij. De Noordwijkse kust is dé plek waar hij  
foto’s maakt. Het is  iedere keer weer anders, maar 
juist daardoor is het voor hem een heerlijke plek om 
te zijn en een ideale setting voor zijn foto’s. De ideeën 
voor de foto’s ontstaan  spontaan, maar soms ook naar 
aanleiding van bijvoorbeeld nieuwsberichten. 

De beelden moeten voor zichzelf spreken door een 
afwijkende setting én kleurgebruik. De modellen 
kijken nooit in de camera, ze lachen nooit en als er 
meerdere modellen zijn, dan kijken ze elkaar niet aan. 
Dat zijn de belangrijkste elementen in zijn foto’s, de 

rest ontstaat ter plekke. Tijdens de fotolezing zal hij 
het hebben over verschillende elementen van zijn 
fotografie. Hoe komt een serie tot stand en hoe creëer 
je een eigen stijl? Ook het werken op social media komt 
aan bod. Je foto’s en stijl delen met de hele wereld. 
De presentatie wordt gehouden in de Rietschoot, Sas-
kerstraat 22 te Koedijk. De Rietschoot is rolstoeltoe-
gankelijk. De zaal is om 19.15 uur geopend. Aanvang: 
19.45 uur. Daarna is de zaal gesloten. Aanmelden kan 
tot 23 sept. via www.fotoclub-koedijk – jaarprogram-
ma- Hans Vink- onderaan. Kosten zijn 2 euro p.p. te 
voldoen in de zaal. Vol=Vol

klavErjassEn gondElvaartvErEnIgIng
Vanaf september houdt 
de Gondelvaartvereni-
ging Koedijk (GVK)
maandelijks een klaver-
jasdrive “De Bonte Koe”.  
Van de 7 drives die ge-
houden worden, tellen 
de 6 beste resultaten. Na 
de drive wordt er nog een 
tombola gehouden. Zet u onderstaande data maar vast 
in uw agenda of op de kalender: 26 september 2015, 24 
oktober 2015, 28 november 2015, 23 januari 2016, 7 febru-
ari 2016 6 maart 2016, 3 april 2016 

De drives beginnen steeds om 20.00 uur en vanaf 19.30 
uur kan er ingeschreven worden. De inschrijfkosten 
zijn € 5,00 per koppel. In december is er géén drive 
in competitieverband, maar dan houdt het café een 
kerstdrive op vermoedelijk zaterdag 19 december. Voor 
meer info kunt u bellen naar Jan Bijpost, 072-5615152

De moeite waard
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25 jaar Ewdm tandartsEn
EDM Tandartsen bestaat 25 jaar. Dit zilveren jubile-
um wordt gevierd met een Open Dag op zaterdag 10 
oktober van 15.30 tot 17.00 uur aan De Omloop 2 in 
Koedijk. Iedereen is die middag van harte welkom. En 
alles is geheel vrijblijvend.

Wilt u eens achter de schermen kijken bij de tandarts 
en zien hoe het eraan toegaat? Wilt u informatie over 
een bepaalde behandeling en wilt u eens persoonlijk 
kennismaken met het EDM-team? Of heeft u vragen 
over het poetsen van het gebit van uw kinderen? Op 
deze vraag en welke andere vraag dan ook die u heeft 
over EDM Tandartsen krijgt u antwoord tijdens deze 
Open Dag. Uiteraard bent u ook van harte welkom als 
u het gewoon gezellig vindt om samen met anderen 
het 25-jarig bestaan van EDM Tandartsen te vieren.

klEurwEdstrIjd

Voor de kinderen is er de EDM Tandartsen Kleur-
wedstrijd. De mooiste inzending wordt beloond met 
een dagje dierentuin voor twee personen. Vanaf 10 
september zijn de kleurplaten af te halen in de prak-
tijk. Ze zullen ook worden uitgedeeld op basisscholen 
De Zandloper, Cocon en Erasmus. de kleurplaat moet 
vóór 1 oktober 2015 worden ingeleverd bij de praktijk. 
Op de website www.edmtandartsen.nl en op de fanpa-
gina van EDM op Facebook vindt u alle informatie.

popkoor hEartBEat zoEkt lEdEn
Pop- en showkoor Heartbeat heeft weer plaats voor-
nieuwe leden! Hou je van zingen én gezelligheid? Meld 
je dan aan bij ons (vrouwen)-koor en ervaar dat zin-
gen op de vrijdagavond een príma manier is om de 
beslommeringen van de hele week achter je te laten. 
Onze dirigent Olaf van Rijn is ook een zeer deskun-

dige zangcoach dus elke repetitie is een leerzame erva-
ring! Ons koor zet elke twee jaar een spetterende show 
op de planken en wordt dan begeleid door een gewel-
dige live-band. Een professionele theatermaker zorgt 
ervoor dat de show een feest is om te zien en horen! 
Eerder dit jaar heeft ons koor een geweldig muzikaal 
uitstapje gemaakt door mee te doen aan Jesus Christ 
Superstar en wie weet komt er nog eens iets dergelijks 
op ons pad?! De repetities zijn van 20.30 - 22.15 uur in 
de Rietschoot, Saskerstraat 22 in Koedijk. 

We vergelijken ons koor wel eens met een teamsport, 
we moeten van elkaar op aan kunnen! Daarom is het 
belangrijk dat je elke vrijdagavond aanwezig bent zo-
dat we met elkaar een mooi repertoire kunnen opbou-
wen waarbij ook een ‘snufje’ choreografie aan te pas 
komt. 

Wil je eerst even op onze website kijken of meer info 
ontvangen dan zijn dit de mogelijkheden: www.heart-
beatkoedijk.nl heartbeatkoedijk@gmail.com Je bent 
van harte welkom om eens vrijblijvend een repetitie 
bij te wonen! Graag vooraf even contact opnemen via 
ons emailadres.

huIsartsEnpraktIjk koEdIjk
De griepprikken 
zullen worden 
gegeven op de 
volgende data:
• Dinsdag 

27 oktober 
van  16:00 - 
19:00

• Woensdag 
28 oktober  
16:00 - 
18:00

Noteert  u alvast deze dagen en tijden in de agenda!

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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wE gaan wEEr schakEn.
U kunt uw hersencellen 
weer activeren na de 
zomervakantie. Schaak-
groep Koedijk heeft op 
dinsdag 25 augustus jl. 
haar schaakactiviteiten 
hervat in De Rietschoot 
in Koedijk. In het 
nieuwe seizoen wordt de 

interne competitie gespeeld met een gewijzigde opzet 
ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit andere 
systeem is dermate flexibel dat het niet nodig is om 
iedere dinsdagavond achter het bord plaats te nemen 
voor een partij. Hiermee wordt ingespeeld op de wens 
van bestaande leden, maar wellicht trekt dit ook nieu-
we leden aan! Immers: de “verplichting” om op elke 
dinsdagavond te schaken, kan belemmerend werken.

Om een of meerdere partijen mee te kunnen spelen is 
het voldoende dat u de spelregels van deze denksport 
kent. Naast de interne competitie doet Schaakgroep 
Koedijk ook mee aan een zogenaamde externe compe-
titie en speelt dan tegen andere schaakclubs uit de kop 
van Noord-Holland.

Hebt u interesse?
U bent van harte welkom op iedere dinsdagavond in 
De Rietschoot, Saskerstraat 22, Koedijk. Aanvang: ca. 
20.00 uur. De eerste maand kunt u zonder contribu-
tieverplichting komen kennismaken. Natuurlijk kunt 
u ook een kijkje nemen op onze website: www.schaak-
groepkoedijk.nl Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de voorzitter, Hans de Jong, telefoon 
072-5621643 (na 18.00 uur). 

rEcrEatIEF  BadmIntonnEn, doE mEE 
Kom kennismaken!  Op dinsdag 1 september om 20.30 
uur begint de Badminton Vereniging Coedijck in De 
Rietschoot in Koedijk  weer met spelen. Kom in het 
begin van het speeljaar tweemaal meespelen! Om de 
sfeer te proeven en te kijken of het iets voor je is -zon-
der verdere verplichting natuurlijk! 

BV Coedijck is een badmintonvereniging die uit-
sluitend recreatief  badminton speelt; er wordt geen 
competitie georganiseerd en er is een grote variatie in  

speelsterkte.  De sfeer is goed omdat we allemaal met 
en tegen elkaar spelen. Er spelen dames en heren van 
uiteenlopende leeftijden variërend tussen 20  en 70 
jaar oud. Er is geen aparte jeugdafdeling. 

Het motto is: sportiviteit , sfeer en inzet. Speelt een 
minder goede speler of speelster tegen een wat bete-
re speler dan past de laatstgenoemde zijn of haar spel 
aan. Zo blijft het voor alle spelers leuk om te doen. Er 
wordt veel gelachen en de sfeer is doorgaans erg ont-
spannen. Na afloop zijn er altijd mensen die nog even 
een drankje nemen in de sfeervolle  lounge van De 
Rietschoot en ook daar is gezelligheid troef.  

Speeltijden en plaats Speelavond: dinsdagavond Lo-
catie: De Rietschoot in Koedijk Tijden: half oktober 
tot april van 21.00 uur–22.30 uur. September tot half 
oktober en vanaf  half april tot eind juni : van 20.30       
uur tot 22.00 uur  

We spelen door tot en met de laatste dinsdag in juni; 
dit is 2 maanden langer  dan bij andere verenigingen 
het geval is (doorgaans stoppen die begin mei al). 
Twijfel niet en kom in september of oktober maar eens  
kijken!  Contact:  Meindert Bakker,  emailadres:  secre-
taris@bvcoedijck.nl

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

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

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

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

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling
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1 Jan Dalenberg, 2 Annie Pander (?), 3 Gre Visser, 4 Marion de Waal, 5 ?, 6 Piet Leegwater, 7 Marietje Leegwater, 8 
Klaas Buisman, 9 Alie Buisman, 10 Gert Haringhuizen, 11 Ank Stuffers, 12 Anneke de Koning (?), 13 Cocky Stikkel, 
14 ? , 15 Adrie Riekwel, 16 Anneke Butter, 17 Alie Heman, 18 Klaaske de Waal, 19 Ineke Butter, 20 Rietje Hartland, 
21 Lidia Hofman (?), 22 Marry Dissel (?), 23 Piet Dalenberg, 24 Leo Hartland (?), 25 Henk Leek, 26 Guusje Schellin-
ger, 27 Aris Langedijk (begeleiding), 28 Klaas Bos, 29 Emmy Stel, 30 Truus Schermer, 31 Piet Dissel (begeleiding), 32 
Coba Bregman, 33 Piet (?) Vries (begeleiding), 34 Nel Butter, 35 ?, 36 Rietje Stikkel, 37 Juffrouw Westerhof, 38 Greetje 
Heman, 39 Kees Mulder, 40 Hans Korver, 41 Henk Visser, 42 Kees Leek, 43 Jaap Schuit (begeleiding), 44 Jan Slikker, 
45 Jan Riekwel, 46 Ferry de Ruiter, 47 Lieuwe Visser, 48 Jacob de Maijer, 49 Han Kat (?) 50 ? Hummel (?), 51 Aldrik 
Stel, 52 Jaap de Wit, 53 Jaap Haringhuizen, 54 Friedel Riekwel, 55 Niek Stuffers, 56 Fons Schermer, 57 Jan Blauwboer, 
58 Jan de Wit, 59 Kees Dalenberg, 60 Tinie Visser, 61 Corrie Klomp, 62 Tinie (?) Dissel , 63 Atie Kerkmeer, 64 Reini 
Otto, 65 Marja van Loenen, 66 Nelly Bankersen(?) en meester  Rijnders.

tradItIonEEl schoolrEIsjE naar schIphol

Door Jacob de Maijer, Historische Vereniging

Als je oude foto’s bekijkt van schoolreisjes dan kom je uitstapjes naar Schiphol regelmatig tegen. Ik heb er 
inmiddels vier uit verschillende jaren gezien, waarvan de oudste uit 1932 stamt. Bovenstaande  foto met op de 
achtergrond zo’n fantastische Dutch Dakota (‘De Vliegende Hollander’) is gemaakt in 1950 of 1951. Dat weten 
we niet zeker. En hoewel we de meeste namen hebben gevonden waarvan er  ongetwijfeld ook een aantal fout 
zal zijn, missen er een paar namen. Daar waar een vraagteken achter de naam staat, twijfelen we. We willen het 
uiteraard allemaal goed en zeker weten. Als u dat wilt en kunt verbeteren of aanvullen, dan zijn we u daar zeer 
erkentelijk voor. Dat kan via een telefoontje naar 072-5615882 of een mail aan jbdemaijer@live.nl

Nostalkiek
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coEdIjckErtjEs

Gezond eten? De Bijbel heeft het erover! Welkom op 
donderdag 17 sept. a.s. in Orgelzaal Booy, Daalmeer-
pad 13, bij de lezing van Esther Noordermeer, biolo-
ge en getrouwd met een veeboer. 19.30 u open voor 
ontmoeting, koffie/thee. 20.00 u de lezing. Toegang 
vrij, collecte voor de voedselbank in Jeruzalem. Es-
ther’s  boeken zijn te koop. Check deze sites: www.
israelwerkgroepalkmaar.nl / www.enoordermeer.nl 
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148 Tel. 072-5612961
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
De CB ondersteunen? Stort een bedrag op reke-
ningnummer: NL 77 INGB 0000 091754 ten name 
van De Rietschoot o.v.v: bijdrage CB 2015
Energie project Koedijk. Gezocht enthousias-
te Koedijkers die mee willen helpen een ambitieus 
energie project op te zetten.

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419
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waar In koEdIjk Is dEzE Foto gEnomEn?
Tekst en foto Nelleke Meijer-Krul

De plek waar deze foto is gemaakt, heb ik diverse mensen laten raden. Sommigen hadden het meteen goed,  
maar de meeste mensen herkenden deze kale vlakte niet. De foto die ik ooit heb gemaakt was slechts op klein 
formaat beschikbaar. Ik heb hem laten vegroten en nu, helaas, zijn de kleuren niet zo goed meer.  Dit beeld gaat 
terug in de tijd namelijk naar ca. 1975 toen Koedijk als dorp zich nog aan het ontwikkelen was.

De pony op de foto, Mira, stond op een weiland in de nog braakliggende Daalmeer. Op dat terrein hadden Bert 
en Beli Postma een tweede huisje. Wat was het daar een paradijsje. Je kon daar pony’s houden. Mira, haar veulen 
Twiggy en nog een derde volwassen pony Karin stonden daar. Iedere avond gingen mijn man Bob en onze doch-
ter Paulien de pony’s voeren en hun hok verschonen. Alles was leuk en gezellig. In het weekend gingen Bert en 
Beli naar hun weekendhuisje. Ze vertrokken met hun boot vanaf de aanlegplaats aan Het Laantje.

Maar nu het raadseltje. Waar werd deze foto genomen. Is het moeilijk ...  nee/ja Ziet u het al? Ja precies, aan 
Het Laantje, richting Harpendel, Hennebos en de berijdster is onze dochter Paulien op haar pony Mira. Paulien 
kwam vanaf de Saskerstraat over de brug. Daar was toen nog niets gebouwd er lag daar nog een volkomen on-
bebouwde Daalmeerpolder. 

Beeldbericht
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Evangelisatie, open deuren en luiken, nieuw ontwerp

dorpskErkjE In koEdIjk BlIjFt In BEEld
Door Rien Berends

De reacties op het voorstel om in Koedijk een kerkje of kapelletje te bouwen in de stijl van de in 1947 
gesloopte Nederlands Hervormde Kerk zijn uiteenlopend maar uiterst boeiend.  

Nadat Ciska Riekwel haar gevoelens over het moge-
lijk verdwijnen van het huidige, door haar zo geliefde, 
zwarte Zwitserse kerkje had geuit, gaf Hans Koster zijn 
visie op het  belang van een kerk als gebouw om al 
dan niet kerkdiensten te houden. Met als sleutelwoord 
evangelisatie. 

Alex Gleusteen laat op zijn beurt weten, de stukken 
in de Coedijcker Ban over het al dan niet bouwen van 
een nieuw dorpskerkje met veel interesse te hebben ge-
lezen. ‘Alleen over de vraag of een kerkje wat in 1947 
afgebroken is meer recht heeft om als dorpsaanzicht 
bestempeld te worden dan een Zwitsers kerkje, wat er 
waarschijnlijk ook al 50 jaar (?) staat, ben ik nog niet 

uit.’ En ondertussen heeft architect Jesse van der Veen 
van Bureau Archimaat een bezoek gebracht aan het 
museum van de HistorischeVereniging Koedijk om 
daar al het beeldmateriaal en ook bouwtekeningen (!) 
van de oorspronkelijke kerk te bekijken.

EvangElIsatIE

Hans Koster onderschrijft van harte wat er is gepubli-
ceerd over de meerwaarde van een kapelletje/kerkje in 
Koedijk. ‘Naast het herstellen van het oude dorpsge-
zicht kan het een plek zijn waar mensen in en uit kun-
nen lopen, elkaar kunnen ontmoeten maar ook even 
stil kunnen zijn, tot rust kunnen komen of een kaarsje 
kunnen aansteken.  Het Bijbelse begrip van de kerk is 

Pro Deo
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afkomstig van het Griekse woord “Ecclesia” wat “een 
bijeenkomst” betekent, of “de mensen die geroepen 
zijn”. Het woordje kerk betekent dus niet het ‘gebouw’ 
maar  de ‘mensen die er samenkomen’. Voor christe-
nen heeft het woord kerk verschillende betekenissen. 
Als zij aangeven ‘ik ga naar de kerk’ bedoelen ze niet 
alleen dat ze naar een gebouw gaan maar ook naar een 
samenkomst. Evangelisatie is niet iets wat spontaan 
ontstaat als je een kerkgebouw binnen gaat. Hoewel je 
wel onder de indruk kunt komen  van het gebouw en/
of de sfeer die er heerst. Evangelisatie kan er pas zijn als 
er gesprekken op gang komen tussen een gelovige met 
een niet gelovige over het christelijke geloof.’

luIkEn opEn

Alex Gleusteen signaleert dat vele kathedralen zijn ge-
bouwd op of over hun voorgangers om te laten zien 
dat de nieuwe heerser nog belangrijker en machtiger is 
dan de vorige. Dit zijn monumenten terwijl de gebou-
wen daarvoor dat kennelijk niet waren. ‘Ik ben geen 
geboren Koedijker maar woon hier sinds 2008. Mij 
brengt het huidige kerkje dan ook geen dierbare herin-
neringen. Desondanks kan ik mij goed voorstellen dat 
dit voor menig dorpsgenoot anders ligt. 

In vervolg op mijn opmerking over de kathedralen. 
Waarom niet nieuwe geschiedenis schrijven met wat 
we nu hebben. Wat ook niet bepaald nieuwbouw is. Er 
zijn opmerkingen geplaatst over het gesloten zijn van 
de luiken en de ontoegankelijkheid. Hier ligt wat mij 
betreft ook de oplossing. Wat men niet kent, begeert 
men niet. Deuren en luiken open dus. Het moet vast 
wel te realiseren zijn om met een groepje vrijwilligers 
het kerkje van binnen en van buiten aantrekkelijk te 
maken.’ 

Gleusteen stelt voor om binnen een soort gastenboek 
te leggen waarin men een waardering kan aangeven. 
Zo zou er na een bepaalde periode bepaald kunnen 
worden of er voldoende draagvlak is om het huidige 
kerkje te laten bestaan. Gleusteen: ‘Wellicht kan een 
dergelijke insteek de impasse doorbereken.’ Architect 
Jesse van der Veen wil in de tussentijd gaan werken 
aan een ontwerp voor een eventueel nieuwe kerkje of 
kapelletje op basis van het oude kerkgebouw dat er tot 
1947 stond naast de begraafplaats. Hij heeft inmiddels 
de diverse foto’s, tekeningen en schilderijen bekeken 
in het museum, zal zeker nog een paar keer terugke-
ren om ook bestaande bouwtekeningen te kunnen 
bestuderen. In een volgend artikel laten we de eerste 
uitkomsten van zijn visie op het geheel zien. Wordt 
vervolgd

Pro Deo

Architect Jesse van der Veen wijst op de oude ‘skyline’ van Koe-
dijk met het kerkje van toen

Gleusteen: ‘Deuren en luiken open dus’
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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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opvoEdE
Opheden leve we al bar in ’n weggooitoid
Niet iederien is deermee even bloid
Wete jullie nag hoe of ’t vroeger was?
Toen had je nag melk, fris en bier in glas
Voor je lege flesse kreeg je meistens 25 cent,
maar dát benne we opheden amperan nag wend.
Veûl drankies zitte nou in plastic of in blik
en oftig denk ik:
“Hadde ze die spulle maar nooit bedocht!”
Maar toch worre d’r  miljoene van die verpakkinge verkocht.
Tja  .. en die moete, as ze leeg benne, allegaar in ’t vullesvat.
“Nôh, nei ‘oor!”, denke d’r ’n zoôt: “Op streit is plek zat!
en leite we ok lekker wat troep make langs de otowege.”
Voor moeder netuur is dat bepaald gien zegen.
Blikkies en plastic flessies mikke ze lekker ver in de struike
Weerom zou je oigenlijk ‘n vullesvat  gebruike?
Oftig gaan d’r, in lang gras, lege blikkies deur ‘n 
maaimesien 
Den benne d’r weer peeuwende joôns met ’n bloedend bien
Veul mense  dumpe vulles zô maar in ’n netuurgebied 
of in ’n sloôt.
Maar …móin ergernis deerover wordt zô lenigies-an 
wel pittig groôt
Toch hewwe vaders en moeders  hullie joôns vroeger 
vast wel  ‘t opruime leerd, maar… 
we dede dat opvoeden, loikt ’t, zeker  toch een kloin 
beetje verkeerd
Maar … déer hew ik lesten ’n oplossing voor zocht,
dat….. toen hew ik dut bedocht
We draaie dat opvoeden voortaan gewoôn maar om!
Misskien snappe ze ’t  dén en gaan de wiele boi die 
troepmakers wél aarsom
We zegge gewoôn teugen die  joôs: “Maak op streit 
maar ’n grôte troep
en leit de plastic zakke maar nei de ôceaan toe waaie, 
want die komme den mooi in de  plastic soep.
Toe maar! Gooi álles gewoôn maar óveral neer!”

Wie weet helpt dát en doen ze  dat weg-smoiten den 
demie gien meer.
Nei, dat omgekeerde opvoeden, bedocht ik  echt niet 
voor de grap
Misskien wordt, op die menier, onze mooie wereld  
gewoôn wél weer skoôn en gnap 

aFschEId BIj sayonara
Toneelgroep Sayonara begint het seizoen met vier een-
akters die in het teken staan van afscheid. De eenmali-
ge voorstelling van de door Edwin Woons geschreven 
en geregisseerde stukken ‘Herman’, ‘Belgische bon-
bons’, ‘Verhuizen’ en ‘Tot de dood ons scheidt’ is op 
zondagmiddag 13 september om 13.30 uur in de Riet-
schoot. Dat afscheid nemen vaak lastig en moeilijk is, 
weet iedereen uit eigen ervaring. Naast de emotionele 
lading laat Sayonara ook zien dat er hilarische en lach-
wekkende momenten kunnen zijn bij een vertrek of 
naderend einde. 

Iedereen is van harte welkom bij het Afscheid van 
Sayonara. De zaal va gaat open om 13.00 uur. Kaar-
ten (8 euro per stuk) zijn te bestellen op www.toneel-
groepsayonara.nl 

De moeite waard
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kluscaFé
Zaterdag 12 september start weer een nieuw seizoen 
van het kluscafé. U bent welkom van 14:00u 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 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 12 september  weer voor u klaar en 
helpen u graag.

goudEn jarEn pop- En rockmuzIEk

12 september 2015. Music from the 70’s and 80’s. Ie-
der jaar luistert heel Nederland met plezier naar de top 
100 aller tijden. Jong en oud kent de sterren van wel-
eer, waarvan er velen ook nu nog actief zijn. Op deze 
avond worden beeld en geluid van de hits gecombi-

ZATERDAG 12 SEPTEMBER AANVANG 20.00 UUR

BEELD EN GELUID

Voorverkoop in 
De Rietschoot
vanaf 24/8

De Rietschoot Saskerstraat 22 Koedijk

Entree € 7,50

Wie weet kan het nog gemaakt worden, weggooien kan altijd nog (foto Hans Petit)



23

neerd.  Een  VJ zal je deze avond vermaken met grote 
hits van wereldsterren. Dansen, meezingen (brullen), 
gezellig borrelen, mensen ontmoeten, kijken naar 
jouw sterren op het scherm ……. alles is toegestaan. 

Geniet van de gouden jaren van de pop- en rockmu-
ziek. De entree bedraagt deze avond € 7,50. De kaarten 
zijn vanaf 17 augustus verkrijgbaar in De Rietschoot en 
natuurlijk op 12 september bij de ingang.  Je bent wel-
kom vanaf 20.00 uur. 

klavErjassEn
Zondag 20 september. Klaverjassen van 12:30 tot 17:00 
uur. 

dIsco voor mEnsEn mEt EEn BEpErkIng
Zaterdag 26 september ... disco voor mensen met een 
beperking. Vanaf 19:00 uur gaan de deuren open en 
gaan we los op de beats van onze nieuwe DJ Davidoff! 
Iedereen is welkom entree is €2,50 en de begeleiding 
heeft gratis toegang.

Wist u dat ...
De Rietschoot vergaderarrangementen heeft? Verga-
derruimte is per uur en per dagdeel te huur, alle vi-
deo en audio faciliteiten zijn aanwezig en ook voor 
een heerlijke lunch maken we graag voor u klaar. Voor 
reserveringen of meer informatie kunt u contact opne-
men met de administratie van de Rietschoot via 072-
5615595 of info@rietschoot.nl

Openingstijden De Rietschoot 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 10:00 tot en met 16:00 (indien 

verhuur langer)
Zondag Op basis van verhuur

samEn EtEn
Dinsdag 22 september, aanvang 18.00 uur.  Driegangenmenu voor € 7,50 Voorgerecht: Groentesoep, hoofdgerecht: 
Courgetteschotel met ham en kaas. Komkommer salade. Toetje: Luchtig toetje U moet zich vooraf opgeven bij de 
Rietschoot aan de bar of via e-mail: info@rietschoot.nl of telefonisch 072-5615595
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Bijzondere prestatie van organisatoren en vrijwilligers

EErstE koEdIjkEr zomErspElEn
Op dinsdag 11 augustus, tijdens de Gondelvaartweek organiseerde Wim Smit samen met Frank Smit en 
Joop Sinke de eerste Koedijker Zomerspelen (Summergames). Een evenement dat gelet op het enthousias-
me van de deelnemertjes voor herhaling vatbaar is.

Bewonersonderneming De Rietschoot vindt het be-
langrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de 
festiviteiten in de Gondelvaartweek. Na overleg met 
het bestuur van de Gondelvaartvereniging heeft de or-
ganisatie gekozen voor een spelletjesparcours met als 
thema ‘water’. Dankzij de inzet van de organisatoren 
samen met veel vrijwilligers hebben 120 kinderen zich 
een hele dag vermaakt. 

Aan het einde van de dag kregen alle kinderen als be-
wijs van hun sportieve prestatie een echte medaille. De 
kinderen hoefden om mee te mogen doen slechts € 
1,50 te betalen.  Dankzij een door het Zuydoutaerlandt 
toegezegde subsidie was het evenement betaalbaar 

Vertraging energieproject
In de Coedijcker Ban (CB) van augustus is de start 
van een energieproject aangekondigd. Op de op-
roep in de CB werd gereageerd door Guido van 
Belle. Hij wil meedenken met de plannen die ont-
wikkeld worden. 

Door vakanties en ook een beetje door onderbezet-
ting in het bestuur van de Bewonersonderneming 
heeft het project wat vertraging opgelopen.  Het is 
nog steeds de ambitie om in november , voor ieder-
een in Alkmaar in november een grote energiebeurs 
te organiseren.

Bewonersonderneming De Rietschoot

Waterpret tijdens de Koedijker Zomerspelen (foto Hans Petit)
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Geweldige prestatie van een enthuosiaste groep
vIErdE plaats gondEl BEwonErsondErnEmIng

De bewonersonderneming deed voor de derde keer mee met de Gondelvaart. Onder de bezielende leiding van 
Marga Riekwel is een team van enthousiaste volwassenen en kinderen aan de slag gegaan. Menig uurtje is gaan 
zitten in de prachtige gondel. Een gondel die zeker bij de jongere toeschouwers veel enthousiasme teweeg bracht. 

socIaal-culturEEl wErkEr
Het bestuur van de bewonersonderneming heeft Frank 
Smit per 1 juli 2015 benoemd tot sociaal cultureel wer-
ker in onze wijk. Frank zal zich bezighouden met het 
ondersteunen van vrijwilligers in de vijf programma’s: 
Sport, Kunst en Cultuur, Jeugd, Creativiteit, recreatie 
en natuur, Welzijn en Zorg. 

Met name op het gebied van welzijn en zorg ligt er een 
belangrijke taak voor Frank. Zoveel mogelijk mensen 
in de wijk betrekken bij elkaar ... zorg hebben voor de 
buurtgenoot met wie het even niet zo goed gaat. In de 
volgende Coedijcker Ban (CB) zal Frank (die in het  
maartnummer van de CB de markante Koedijker was) 
meer vertellen over zijn werk, zijn bereikbaarheid en 
natuurlijk over de manier waarop hij zaken gaat aan-
pakken.

Bewonersonderneming De Rietschoot

Frank Smit (foto Cees van Egmond)

Despicable Me: mooi verbeeld door een enthousiaste groep (foto Hans Petit)
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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 

GRATIS 
AIRCOCONTROLE 

* maximaal 4 liter motorolie, exclusief olie�lter
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Citroen C3 1.4 VTI business     2010   € 8950,- 
Fiat 500 Lounge automaat     2009   € 4950,-
Citroen Xsara Picasso image       2007   € 4250,-
Chevrolet Matiz 0.8 pure              2008   € 3450,-
Chrysler PT Cruiser 2.4 touring     2007   € 5450,-
Fiat Panda 1.2 Edizione cool          2009   € 4950,-
Honda Civic 1.8 Sport                     2006   € 7450,-
Peugeot 307 1.6 16v Premium station        2005   € 3950,-
Fiat Punto 1.2 Active                2004   € 2750,-
Renault Modus 1.6 initiale             2006   € 4950,-
Volkswagen Polo Turijn 1.4 16 v    2006   € 5450,-
Hyundai H 200 2.5 TCI      2005   € 2950,-
Fiat Bravo 80sx 1.2 16 v      1999   € 1450,-

Een greep uit ons assortiment
Autobedrijf
De Hertog

Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)
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mEEdEnkEn ovEr dE zorg ... dat kan

Anita Löwenhardt, voorzitter WMO raad

De WMO Raad Alkmaar wil van de bewoners van Alkmaar weten hoe zij over de zorg, met name de WMO-
zorg denken. Daarom houdt zij een enquête. Een oproep om deze vragenlijst in te vullen, wordt gedaan 
via advertenties in dag-, week- en wijkbladen in de regio Alkmaar. Het invullen kan via  de eigen website 
van de WMO Raad. Dit onder de noemer: ‘We maken ons allemaal zorgen over de zorg, nu en vooral in 
de toekomst’. Iedereen in Nederland heeft iets met de zorg te maken. Als men er op dit moment zelf geen 
gebruik van maakt, ontvangt waarschijnlijk een partner, kind, ander familielid, buur, vriend(in) of kennis 
wel WMO-zorg. 

De WMO Raad Alkmaar adviseert het College van 
Burgemeester en Wethouders van Alkmaar gevraagd 
en ongevraagd. De WMO staat voor Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning.Voor een WMO Raad is het 
contact met de achterban noodzakelijk. Zonder te we-
ten wat er in de praktijk bij cliënten speelt, kunnen wij 
ons werk niet doen. Daarom investeert de WMO Raad 
Alkmaar op verschillende manieren in het contact met 
de gebruikers van de WMO. Zo ook door het laten 
invullen van deze vragenlijst door zorggebruikers, hun 
verzorgers, of mantelzorgers.

We horen graag van de cliënten in Alkmaar wat er 
goed gaat in de ondersteuning vanuit de WMO en wat 
vooral zo moet blijven en willen ook graag weten wat 
de zorgen zijn over de WMO en wat beter kan. Daar 
zijn de vragen in deze enquête op gericht. Vragen als: 
‘Krijgt u of wilt u zorg via de gemeente?’ Of: ‘Weet u 
waar u in uw gemeente informatie kunt krijgen over 
een WMO-voorziening?’ De antwoorden stuurt de 
WMO Raad Alkmaar naar het College van B & W, 
opdat de bestuurders van Alkmaar rekening kunnen 
houden met de mening van haar burgers en opdat de 

De moeite waard
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zorg in deze stad en de dorpen verbetert, nu en in de 
toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk dat de 
burgers van Alkmaar eraan meedoen, want anders is 
het: ‘over u en zonder u’ en verandert er nooit iets.

Het invullen van de vragenlijst kost een minuut of 
tien en de antwoorden worden verwerkt door Facit, 
een onafhankelijk onderzoeksbureau. Behalve digitaal, 
kan de enquête ook schriftelijk worden ingevuld.

In de eerste week van september verschijnen in dag-, 
week- en wijkbladen in de regio Alkmaar advertenties 
met een oproep om de enquête in te vullen. Het invul-
len kan tot 26 september.

De vragenlijst is te bereiken via de website van de 
WMO Raad Alkmaar: www.wmoraadalkmaar.nl tel: 
075 64 11 777.

ExposItIE In grotE kErk alkmaar
De Historische Vereniging Alkmaar bestaat 90 jaar en 
viert haar jubileum met o.a. de uitgave van een boek 
en een expositie ( van 7 t/m 13 sept. 2015)

Als een van de deelnemende kunstenaars aan de ex-
positie presenteert de Koedijker kunstenaar in wo-
ord & beeld, Annemarie Kuster, werk met als thema: 
Zorg centrum De Dijckhoeve Koedijk. Een drieluik in 
acryl, tekeningen, een boekje en een gedicht.  

Annemarie Kuster: „Voor de totstandkoming van dit 
werk dank ik het Zorgcentrum voor de samenwerking 
en de gastvrije en hartelijke ontvangst.“                                    

hEt ontstaan van dE BodEm alkmaar E.o.
In het kader van het “Jaar van de bodem” verzorgt Joop 
Ettema in september twee keer een presentatie over de 
ontstaansgeschiedenis van de bodem in Alkmaar en 
omstreken. De lezing heeft als titel: “Van …. tot op de 
bodem van Hortus Alkmaar”.

Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de ontwik-
keling van dit gebied vanaf de prehistorie tot heden. 
Hierbij zal worden gekeken naar de gevolgen voor 
onze bodem van het schuiven van de continenten en 
de laatste ijstijden. Ook het ontstaan van het bodem-
profiel van Hortus Alkmaar komt aan de orde.

‘Wij wonen hier in Noord-Holland, een uniek stuk-
je Nederland dat is ontstaan door de werking van de 
natuur, maar zeker ook - de laatste duizenden jaren 
- door menselijk ingrijpen. Hortus Alkmaar is een bij-
zondere tuin in dit gebied op industrieterrein Bever-
koog in Alkmaar’, aldus Joop Ettema.

Datum: dinsdag 8 en woensdag 23 september 2015 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Kosten: € 5,00 p.p. incl. koffie of thee. 
Aanmelden: info@hortusalkmaar.nl of 072-5669639. 

De moeite waard
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Niels Holgerssons Wonderbare Reis

vInEta
Door Hans Faddegon

Op het Duitse eiland Usedom werd in het voorjaar een seminar over symboliek georganiseerd. Dit eiland 
ligt in de Oostzee, vlakbij de grens tussen Duitsland en Polen. De omgeving draagt daar de historische 
naam Pommeren. Wie deze streek bezoekt, stuit regelmatig  op de naam Vineta. Of het nu een straat, een 
treintje, een concert, een hotel of een wandelroute betreft, het doet er niet veel toe. 

Op zoek naar de betekenis van de naam Vineta duikt 
al snel het wereldberoemde boek  Niels Holgerssons 
Wonderbare Reis op. Bedacht door  de Zweedse 
schrijfster Selma Lagerlöf. 

Velen kennen dit bijzondere boek waarin Niels als een 
zeer klein jongetje op de rug van een wilde gans naar 
Noord-Zweden vliegt. In het verleden was het gebied 
Pommeren een deel van Zweden. De naam Vineta 
stamt uit de Zweedse tijd van dit gebied.

handElsstad

De legende vertelt dat Vineta een stad was. Een han-
delsstad met twaalf torens.    De grootste, rijkste en 
machtigste stad van Europa. Maar hoogmoed en mis-
bruik van de bewoners leidden tot ondergang door een 
stormvloed. Drie maanden, drie weken en drie dagen 
voorafgaand aan de ondergang verscheen de stad als 
lichtbeeld aan de hemel. De oudsten riepen de inwo-
ners op om de stad te verlaten want zodra iets dubbel is, 
leidt dat altijd tot de ondergang! Maar niemand sloeg 

Cultuur

Vineta-zeebrug in Pommeren
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er verder acht op. En zo verdween Vineta uiteindelijk 
in de zee. We lezen de legende verder bij Niels’ reis: 
‘Hij klom over de duinen heen en vond op het strand 
een klein koperen muntje. Het was echter zo koper-
groen geworden dat het bijna doorzichtig was. Het 
leek waardeloos en hij schopte het weg. Maar toen hij 
opkeek schrok hij, omdat pal voor hem een stadsmuur 
uit de zee oprees met daarachter hoge torens. Het zag 
er allemaal zo prachtig uit dat hij een poort opzocht 
en de stad binnen ging. Het wemelde er van schitte-
rend geklede rijke mensen. Hij trok de hele stad door 
en overal werden hem kostbare zilveren voorwerpen te 
koop aangeboden. Voor slechts één muntje. Maar dat 
had hij helaas net weggeworpen. Hij verliet de stad en 
ging op het strand ijverig naar het muntje zoeken. En 
jawel, hij vond het terug! Maar toen hij zich oprichtte 
om naar de stad terug te lopen, schoten de tranen in 
zijn ogen. Want hij zag alleen nog maar de zee. 

De stad, de muren, torens, straten, huizen, en mensen 
waren in de zee verdwenen.’ Verderop in het verhaal 
vertelde iemand hem dat hij met het muntje de prach-
tige stad met de naam Vineta had kunnen doen terug-
keren naar haar oorspronkelijke positie. Maar nu zou 
zij opnieuw weer honderd jaar moeten wachten om 
gedurende een uur te kunnen terugkeren. In de hoop 
dat een handelaar uit Vineta iets van zilver aan een nog 
levende mens zou kunnen verkopen. Want pas dan zou 
het bestaan van Vineta echt kunnen voortduren.

symBolIEk

Het verhaal, de legende, is veel groter dan in dit arti-
keltje beschreven wordt. Maar wie een beetje bekend is 
met symboliek, herkent gemakkelijk betekenissen.  De 
legende spreekt over een stad die in de zee verborgen 
is. Een stad stelt datgene voor wat de mens gedurende 
het leven zelf opbouwt. De kenmerken  zijn daarbij 
helaas meestal overmatig eigenbelang. Alsof er nooit 
een einde aan het leven komt. Alsof de mens zelf alles 
kan beheersen, waarbij hij onderlinge gelijkwaardig-
heid en overleg omzeilt. Graag macht wil uitoefenen.  
Dit wordt in de legende tot uitdrukking gebracht in 
de handel en de rijkdom. Het water - de zee - stelt 
het beeld van het verblijf in de tijd voor.  Wij zou-
den  maar al te graag aan de begrenzing van de tijd 
willen ontsnappen. De voorwaarde daartoe is wel dat 
er een soort verbinding tot stand komt met iets bui-

ten deze wereld van de tijd. Met dat wat meestal de 
‘echte wereld’, de ‘hemel’, genoemd wordt. De handel 
stelt hier het gebruik van het logische verstand, het 
bewustzijn, voor. Het verstand  hangt  samen met de 
levensverloop. Deze logische samenhang van alles en 
het woord ‘munt’ zijn in de belangrijkste taal van de 
symboliek (het Hebreeuws) hetzelfde woord. Als de 
natuurwetmatige levensverloop  alleen aards gericht 
wordt beleefd, is het levensdoel  nog steeds niet be-
reikt. Daarom hopen de handelaars dat Niels iets van 
hen koopt. Want Niels komt uit de ‘echte’ wereld, de 
wereld buiten de stad in het water.  Dan heeft de stad 
het uiteindelijke, echte levensdoel bereikt en kan het 
water - de tijd - verlaten worden.  Maar dat einddoel 
is hier nog steeds niet bereikt en daarom keert de stad 
weer terug naar de zee. En zo duurt het leven voort. 
De twaalf torens beelden de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van de mens in de tijd uit. Bijvoorbeeld  de twaalf 
maanden of uren als structuur van de tijd. Het getal 
wijst ook op de twaalf innerlijke facetten van de mens, 
die tot uitdrukking komen in de twaalf leerlingen van 
Jezus. De storm, tenslotte, stelt de tegenslag tijdens het 
leven voor. Datgene wat  kan leiden tot inkeer.

lEvEnsvErhaal

Vineta is een beeld van ons eigen levensverhaal en Sel-
ma Lagerlöf heeft het prachtig uitgewerkt. De kleine 
Niels toont  het voortdurend zoeken naar onze levens-
vrucht. Een vrucht in de vorm van inkeer. Ieder mens  
beleeft dit alles symbolisch, terwijl het leven verder 
gaat. De stad bestaat steeds honderd jaar in de tijd, 
in het water. Het getal honderd is verbonden met het 
woord eeuw, eeuwig. Want het verhaal duurt steeds 
voort. En dan stijgt de stad een  ‘uur’,  tijdsduur,  uit 
het water op. Dat wijst hier op de mogelijkheid  het 
hemelse geschenk van inkeer te ontvangen.  Een goed 
idee om Niels Holgerssons Wonderbare Reis nog eens 
te lezen? 

Cultuur

Selma Lagerlöf
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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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“Messerscharf-maschine’ uit 1900 
pIpIFax

Door Jacob de Maijer (inventarisatiecommissie)

Tijdens een van de verenigingsavonden van de Historische Vereniging kwam Piet Leegwater vorig jaar op 
de fiets met een schoenendoos op de bagagedrager. Toen we die doos openmaakten wisten we niet wat we zagen. 

Uiteraard vroegen we aan Piet om wat voor apparaat 
het ging want in eerste instantie wisten wij dat echt 
niet. Piet wist dus ook niet wat het voorstelde. Er zit 
een slinger aan. En al draaiend komen er een paar ron-
de schijfjes in beweging. Aan de schijfjes voelend, leek 
het erop dat de schijfjes van carborundum waren. Dit 
is een slijpsteen materiaal. Nader onderzoek leerde dat 
er ook een opschrift op de voet van het apparaat stond: 
“Messerscharf-maschine”. Dus we hebben hier te doen 
met een messenslijper. Deze PIPIFAX is gemaakt tus-
sen 1900 en 1910 en geproduceerd door de fa. Guhl 
und Harbeck in Hamburg (Duitsland). Het woord 
“doe-het-zelver” was nog niet uit gevonden in de tijd 
dat dit apparaat op de markt kwam, maar het zou er 
goed bijgepast hebben. Want het verving de scharens-
liep, die in vroeger jaren langs de huizen kwam. Scha-
rensliep was een beroep dat met een mobiele slijpma-
chine werd uitgeoefend. Het geheel werd aangedreven 
met een voetpedaal zoals we dat ook kennen van de 
trapnaaimachine. .

De PIPIFAX is net als de  550 andere historische te 
bekijken in het museum van de Historische Vereniging 
Koedijk op de zolder van de molenschuur. De entree is 

gratis en vanaf 25 september kunt u over alle zaken die 
zijn uitgestald op de vrijdagochtenden uitleg krijgen. 
Mocht u oude dingen hebben die u kwijt wilt, dan 
kunt u die bij de inventarisatiecommissie afgeven. Die 
beoordeelt of het in de collectie past.

opEn monumEntEndag
Op zaterdag 12 september a.s. is het weer Open Monu-
mentendag, een prima gelegenheid om eens bij u in de 
omgeving rond te kijken hoeveel moois er eigenlijk nog is. 
Het gekozen thema voor dit jaar is ‘Kunst en Ambacht’.  
Met het onderdeel Ambacht bent u bij onze vereni-
gingszolder aan het juiste adres.  

Zoals altijd tijdens dit soort evenementen zal de zol-
der ook dit jaar weer ‘bemand’ zijn (tussen 11.00 en 
17.00 uur). Er is altijd iemand aanwezig die u wat 
meer over de vereniging en de collecties kan vertel-
len. Is het al even geleden dat u geweest bent? Kom 
weer eens langs en laat u verrassen door de nieu-
we uitstallingen aan de muren en in de vitrines. 
We hopen dat u de reis naar een nieuw verleden en 
de ambachten uit dit verleden wilt ondernemen. 
Graag tot zaterdag de 12de bij: molen “De Gouden 
Engel”, Kanaaldijk 235-236 te Koedijk

Historische Vereniging

Een mobiele slijpmachine

Pipifax
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Kevin Visser binnen en buiten de lijnen actief bij Koedijk

dE mEEspElEndE handBalvoorzIttEr 
Door Rob Westhof, foto’s Henk Veenstra

Je hoort of ziet niet vaak dat een verenigingsvoorzitter ook zelf nog actief meedoet aan wedstrijden. Koe-
dijk heeft in Kevin Visser een extra sportieve voorzitter bij de handbal. 

Hij is naar eigen zeggen: ‘Een democratisch ingestelde 
voorzitter die open staat voor goede ideeën. In die zin 
ben ik een teamspeler’. Visser werkt als applicatiebe-
heerder bij VWE in Heerhugowaard. Dit bedrijf ver-
zorgt onder andere programma’s voor de autobranche 
en heeft de kentekenapps iKenteken en Kenteken Op-
zoeken uitgebracht. ‘Ik heb het bij VWE  reuze naar 
mijn zin. Het kan er erg druk zijn, want alles had bij 
wijze van spreken gisteren al klaar moeten staan. Een 
snel wereldje. Handbal is voor mij een prima afleiding 
om even niet met het werk bezig te zijn en ik heb zelfs 
nog ruimte voor andere hobby’s. Zo fiets ik graag en 
met een aantal vrienden van handbal hebben we een 

eetclubje. We koken dan bij toerbeurt iets speciaals en 
maken er uiteraard een heel gezellig avondje van’.

tEamsport

Handbal is voor Kevin Visser in de eerste plaats een 
teamsport. ‘Met elkaar plezier in het spelen hebben, 
dat is voor mij het belangrijkste. Natuurlijk is winnen 
leuk, maar voor mij niet het belangrijkste. We hebben 
een gezellig team in de tweede klasse regio Noord-Hol-
land Noord. De spelers in ons team zijn tussen de 20 
en 55 jaar oud. Wij hebben zeker niet de ambitie om 
te promoveren. Voor het eerste team is dat anders. Als 
club faciliteren wij hun ambitie. 

Met hart en ziel
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Natuurlijk is er ook oog voor handbaltalent. Het Ne-
derlandse Handbal Verbond geeft in de regio’s clinics. 
‘De clubs sturen hier hun talentjes naar toe en de bond 
gaat dan verder met de trainingen en selecties. Vanuit 
Koedijk heeft ooit een speelster het Oranje handbal 
gehaald. Haar officiële shirt hangt ingelijst in onze be-
stuurskamer.’ 

transparantE jaarplannEn

Kevin Visser is ruim een jaar voorzitter. Dat was best 
even wennen. ‘We hebben een jong en leuk bestuur 
en we willen de jaarplannen transparanter gaan maken 
voor onze leden. De communicatie verbeteren binnen 
de club was een verbeterpunt dat we kregen aange-
reikt van de coaches en leden. Daar zullen we zeker 
aan gaan werken. Het bestuurlijk kader, om het zo te 
noemen, vergadert met grote regelmaat om de vinger 
aan de pols te houden. Wij willen bijvoorbeeld gast-
trainingen laten houden door mensen die hun sporen 
hebben verdiend in het handbal, toernooi-activiteiten 
organiseren en activiteiten realiseren buiten het hand-
bal om. Zoals gezellige avondjes met de voetbalafde-
ling om ideeën uit te wisselen en toe te passen. Ouders 
van jeugdleden willen wij ook enthousiast maken om 
iets in de club te gaan doen. Het grootste succes tot nu 
is dat wij als jong bestuur de club draaiende hebben 
weten te houden na het afscheid van drie van de vijf 
bestuursleden. Daar zijn we met elkaar best wel trots 
op. Het bestuur bestaat naast Kevin Visser uit: Rilana 
ten Have (bestuurslid), Marleen Dam (bestuurslid) 
en Hessel Koeten (secretaris). ‘Inderdaad is het zo dat 
in de hogere handbalklassen uitsluitend zaalhandbal 
wordt gespeeld. Dat is sneller en wordt daardoor als 
attractiever ervaren. Ik geef de voorkeur aan het frisse 
veldhandbal. Vanaf de herfst tot het voorjaar wordt er 
door al onze teams gehandbald in de sportzaal bij het 
Dalton college in Alkmaar-Noord.

lEdEnaantal

Op dit moment telt de handbalvereniging vijftig leden 
met wie in veld- en zaalcompetities wordt gespeeld. 
‘Het ledenaantal is teruggelopen door het succes van 
de Oranje voetbalvrouwen. Veel handbalsters maakten 
de overstap naar het damesvoetbal. Daarmee verdween 
een compleet damesteam. Nieuwe leden zijn dus meer 
dan welkom, zowel dames als heren. De contributie 
hebben wel al zes jaar ongewijzigd kunnen houden. 

Dit komt mede door de inzet van vrijwilligers voor de 
club. We halen regelmatig oud papier op. Dat is ook 
een activiteit die ertoe bijdraagt dat we de contributie 
beperkt kunnen houden.’

samEnwErkIng

Sinds kort is er sprake van een samenwerking met een 
nog tamelijk nieuwe handbalvereniging in Alkmaar: 
A&O (Alkmaar en omstreken). ‘Zij spelen in de Over-
die. Samen organiseren wij de schoolhandbaltoernooi-
en in de directe omgeving. We flyeren samen en hopen 
natuurlijk dat we veel jeugd hebben kunnen interesse-
ren voor het handbal. Daarbij zijn er clinics op scholen 
met als doel balbeheersing te krijgen. Ik ben blij met 
A&O als nieuwe handbalclub in de buurt, want spelen 
in de eigen regio is praktisch en leuk voor de jeugd. De 
aanwas vanuit de schooltoernooien heeft een dubbel 
goed effect gehad.’

Net als in het voetbal komen er ook bij handbal de 
kabouterteams. Kinderen van 6 tot 8 jaar vormen dan 
een team, waarbij de nadruk op het doen van spelle-
tjes ligt. Deze jonge kinderen spelenderwijs vertrouwd 
maken met de bal is het uitgangspunt. Ook voor deze 
leeftijdsgroep is er een echte competitie.’

Met hart en ziel
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Gevolgen ingrijpender dan eerder werd gedacht

hogE BloEddruk
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Na de aandacht voor (zout)gebruik in onze voeding qil ik nader ingaan op het fenomeen hoge bloeddruk 
en de gevolgen daarvan voor onze gezondheid. Hoe  het  voorkomen kan worden en teruggedrongen als 
het aan de orde is.  

De laatste tijd trokken publicaties  over onderzoeken 
en studies die recent gedaan zijn naar de gevolgen van 
hoge bloeddruk mijn aandacht. Die gevolgen zijn veel 
breder en ingrijpender dan wat we tot nu toe dachten. 

Het is bekend  en vrij logisch ook  dat door hoge 
bloeddruk op de lange duur hartfalen kan ontstaan. 
Het hart moet harder werken om het bloed rond te 
pompen en raakt daarbij op den duur uitgeput. Ook 
weten we dat hoge bloeddruk van invloed is op de wer-
king van de nieren. En dat het andere hart- en vaat-

ziekten, zoals beroerten veroorzaakt. Hoge bloeddruk 
wordt  ook in verband gebracht met het ontstaan van 
sommige vormen van dementie en Alzheimer. 

Het grote gevaar van hoge bloeddruk is dat er nauwe-
lijks of geen symptomen merkbaar zijn. Veel mensen 
weten niet eens  dat ze een verhoogde bloeddruk heb-
ben.  Vaak komen mensen bij de arts met klachten aan 
de ogen, nieren, hart of  hersenen. Soms wordt het bij 
toeval ontdekt bij een keuring. Vroeger ging men uit 
van een bovendruk van 100 plus de leeftijd als norm. 

Gezondheid
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Dat zou betekenen dat iemand van 70 een bovendruk 
van 170 mag hebben. Die norm is al een hele tijd los-
gelaten. Men heeft nu als norm 140/90mmHg. De 
bloeddruk bestaat uit de systolische druk oftewel bo-
vendruk. Dit wordt weergegeven door het eerste getal 
en is de druk die het hart uitoefent als het hart samen-
trekt om het bloed de slagaderen in te pompen. Het 
tweede getal, de diastolische bloeddruk of onderdruk, 
geeft de druk weer als het hart in rust is tussen twee 
hartslagen in. De bloeddruk schommelt in de loop van 
de dag. Stijgt bij activiteit en daalt in rust. ’s Ochtends 
is de bloeddruk meestal lager dan aan het einde van 
de dag.  De bloeddruk wordt bepaald door de kracht 
waarmee het hart het bloed in de slagaderen pompt, de 
weerstand die de bloedstroom ondervindt in de slag-
aders, het bloedvolume als geheel en ook de hoeveel-
heid bloed die per keer door het hart in de bloedvaten 
wort gepompt, het zogenoemde slagvolume. 

vErnauwdE adErs

Hoge bloeddruk ontstaat als het hart veel bloed door-
pompt  terwijl de slagaders vrij nauw zijn. Het hart 
moet dan tegen een weerstand oppompen. Vernauwde 
aders kunnen het gevolg zijn van spanningen en stress. 
Onder invloed van stress trekken de bloedvaten sa-
men. We krijgen het dan ook sneller koud aan de bui-
tenkant van ons lichaam. Dat is goed merkbaar in han-
den, voeten, oren, neuspunt e.d. Het hart moet harder 
pompen om de dezelfde hoeveelheid bloed door de 
bloedvaten te pompen. Andere oorzaken die bijdragen 
aan het ontstaan van hoge bloeddruk zijn overgewicht, 
te veel aan vet drukt letterlijk op de vaatwanden. Ro-
ken. Van stoffen in tabak is bekend dat ze de bloedva-
ten samentrekken, met name  de kransslagaderen die 
het hart van bloed  voorzien. Dit draagt  in belangrijke 
mate bij aan ontstaan van klachten van ischemie, te-
kort aan zuurstof in de hartspier, wat voelbaar is als 
acute pijn op de borst.  Een andere oorzaak is verstar-
ring en verkalking van de bloedvatwanden. De elasti-
citeit en daardoor aanpassingsvermogen van het vaat-
bed wordt minder. Dit is vaak het geval bij ouderen. 
In het laatste geval kan dan een lichte stijging van de 
bloeddruk functioneel zijn. De stijging is een aanpas-
singsmechanisme om het bloed tegen de grotere weer-
stand in rond te pompen en ook om de uitwisseling 
van voedingsstoffen en zuurstof in de weefsels alsnog 
mogelijk te maken. In het laatste geval is het meestal 

niet meer mogelijk om de bloeddruk nog sterk te laten 
dalen, tenzij de conditie van de bloedvaten verbeterd 
wordt.  Verder kan familiaire aanleg en temperament 
van invloed zijn bij het ontstaan van hoge bloeddruk.  
Emoties vertalen zich op lichamelijk niveau in samen-
trekkingen of ontspanning van het vaatbed en hebben 
ook een sterke invloed op de hartwerking. Steeds meer 
cardiologen zien in dat het eigenlijk geen zin heeft om 
alleen maar de bloeddruk met behulp van medicijnen 
naar beneden te brengen, zonder dat de patiënt zijn 
levenswijze en voeding aanpast.  Stoppen met roken,  
daar wordt al veel mee gewonnen. Maar ook door af 
te vallen en uiteraard (voor iedereen)  meer bewegen. 
Beweging verwijdt het vaatbed en stimuleert de door-
stroming van bloed en lichaamsvochten in het hele 
lichaam en is goed voor de elasticiteit van de bloed-
vatwanden. Daarnaast maak je door beweging endor-
fines  aan die qua werking sterk lijken op opiaten. Ze 
beïnvloeden de stemming positief, wat goed is voor de 
bloeddruk.  

strEss

Stress,  met name chronische, is een belangrijke factor 
bij het ontstaan en in standhouden van hoge bloedruk. 
Het zal lang niet altijd mogelijk zijn om alle factoren 
die stress veroorzaken te verwijderen.  Wel hoe we er 
mee omgaan. Wat is nu eigenlijk stress?  In de natuur 
bij zoogdieren (en dat zijn wij biologisch gezien ook) 
zijn er drie reacties op stress mogelijk:   vechten, vluch-
ten of bevriezen. Bevriezen doet  een pad die gevangen 
wordt door een poes. Hij houdt zich dood. Zodra de 
kat de interesse in hem verloren heeft, gaat hij er van-
door. 

Om deze reacties mogelijk te maken produceert het 
lichaam adrenaline en cortisol. Daardoor versnelt 
de hartslag, het bloed jaagt door de aderen het hele 
systeem komt in een alarmtoestand. Dat is een goede 
reactie, die vervolgens wordt ontladen door te vech-
ten, te vluchten of in geval van bevriezing te kiezen 
voor deze overlevingsstrategie. 

Gezondheid
140 /90

Men heeft nu als norm 140/90 mm Hg
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Als deze reacties niet plaats vinden, is er geen licha-
melijk ontlading van deze alarmtoestand en het 
lichaam blijft in deze modus hangen. Zo ontstaat 
chronische stress of  alarmtoestand van het lichaam.  
Dat komt vaker voor dan wij denken. Iedereen met 
een zittend beroep in een omgeving met stress heeft 
hier mee te maken. Dit mechanisme is,  als het lang 
duurt, de belangrijkste oorzaak van een  burn-out. De 
bijnieren die voortdurend stresshormonen moeten 
produceren zijn uitgeput geraakt. Met als gevolg dat 
de energie  op is. 

Terug naar de bloeddruk bij chronische stress.  De 
enige manier om dit tegen te gaan is ontladen in de 
vorm van een gepaste reactie die altijd met beweging 
gepaard gaat. Afreageren in sport en spel, beweging, 
uiten van emoties en frustraties . Vele manieren zijn 
denkbaar. Voor de een kan het zingen zijn. voor de 
ander kickboksen of voetballen. Ook regelmatig be-
wegen op de werkvloer kan al verlichten.  Meditatie, 
mindfullness etc  kunnen ook  op de langere termijn 
helpen om je bewust te worden van factoren die stress 
veroorzaken en hoe daar anders mee om te gaan. Som-
mige voedingsmiddelen werken bloeddruk verhogend 
zoals grote hoeveelheden cafeïne en theïne (in zwarte 
en groene thee),  overmatig alcohol gebruik. Hoewel 
alcohol op zich  bloedvat verwijdend werkt en daar-
door bloeddrukverlagend. Dus matig alcoholgebruik 
is niet ongunstig. Denk dan vooral aan rode wijn om-
dat  rode wijn anthocyaniden bevat die een gunstige 
invloed hebben op de elasticiteit en gezondheid van de 
bloedvatwanden. 

grotE BoosdoEnEr

De grootste boosdoener wat betreft hoge bloeddruk 
is  natriumchloride, keukenzout, wat in grote hoe-
veelheden in onze voeding gedaan wordt. Zout houdt 
vocht vast en daardoor stijgt de bloeddruk. Gebruik 
geen kant en klare producten en producten die gecon-
serveerd zijn met zout. Kalium is de antagonist van 
natrium en werkt juist vocht afdrijvend en daarmee 
bloeddrukverlagend. Kalium komt in grote hoeveelhe-
den voor in groenten en fruit.  Een banaan bevat per 
100 gram 383 mgr kalium en slechts 1 mgr natrrium. 
Tomaten en aardappelen zijn eveneens rijk aan kalium. 
Bij alle groenten en fruit is er een uitstekende kalium/
natrium verhouding.  Het is dus zaak om daar meer 

van te eten. Een portie groenten per dag bij de warme 
maaltijd eten is echt niet voldoende. Probeer groenten 
ook overdag te eten overdag. Bijvoorbeeld in een groe-
ne smoothie,  groene salade, soep of groentesap.  Fruit  
kan prima tussendoor gegeten worden.  Een ander 
voordeel van het eten van veel groenten en fruit berust 
op het feit dat zij allemaal basische voedingsmiddelen 
zijn en  verzuring van het lichaam tegengaan en daar-
mee het ontstaan van chronische ziekten.  

Flavonoïden in chocolade verlagen de bloeddruk. Dus 
dagelijks een stukje van de meest pure chocolade is een 
goede gewoonte, wel met nadruk op stukje. Chocolade 
op zich is een van de meeste verzurende voedingsmid-
delen die er bestaat. Stoffen die helpen om de bloed-
vatwanden gezond en elastisch te houden zijn naast de 
bovengenoemde stoffen uit rode wijn, ook wel OP-
C’s geheten, vitamine C, vitamine B-complex, vooral 
B6, en B12 in combinatie met foliumzuur, olijfolie en 
omega 3 vetzuren. Natuurlijke middelen, die naast de 
voedings- en leefstijladviezen gebruikt kunnen worden 
om de bloeddruk te verlagen zijn meidoorn  en extract 
van de bladeren van de olijfboom.

Gezondheid
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Nodig bij
BBQ én je

kunt er mee
tekenen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Dat is waar je woont. 
2. Maakt brillen 
3. Krijg als je een test gemaakt hebt of als je aller-

gisch voor iets bent. 
4. Neem je in als je ziek bent of gebruik je om te 

internetten en spelletjes op te doen 
5. Belangrijk onderdeel van een auto. 
6. Gebruik je als ondersteuning bij het lopen, je 

kunt er op zitten, iemand die onhandig is 
7. Zit aan je hoofd maar ook aan een theekopje. 
8. Afkorting van Olympische Spelen maar ook een 

dier. 
9. 12e letter van het alfabet.

-h -st -st-b - k �=v -d m=d n=m t=v

1+

+g-e b=m-v

Jeugdpagina
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Vader en zoon zitten aan tafel. De zoon zegt: “pap?” 
De vader antwoordt “niet praten tijdens het eten”. 
Na het eten vraagt vader: “wat wou je  me vertellen?” 
De zoon antwoordt: “toen je de appel at, zat er een 
kleinspinnetje erop met een paar eitjes”.

Hierboven staat het visitekaartje van H. Rinet uit Spa  
als je de letters van zijn naam en van de woonplaats in 
een andere volgorde zet vind je zijn beroep.

Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijv.

Di 1 sept Meiden Mall themamiddag 9 t/m 13 15:30 – 17:30 Nee

Do 3 sept Inloop 9+ 15:30 – 17:30 Nee

Vrij 4 sept Voetbal
Inloop

9 t/m 13
13+

15:30 – 17:30
19:30 – 22:30

Nee
Nee

Di 8 sept Meiden Mall 9 t/m 13 15:30-17:30 Nee

Do 10 sept Inloop 9+ 15:30 – 17:30 Nee

Vrij 11 sept Voetbal
BBQ

13+
13+

15:30 – 17:30
18:00 – 22:30

Nee
Ja

Di 15 sept Meiden Mall 9 t/m 13 15:30 – 17:30 Nee

Do 17 sept Inloop 9+ 15:30 - 17:30 Nee

Vrij 18 sept Voetbal
Inloop

9 t/m 13 
13+

15:30 - 17:30
19:30 – 22:30 

Nee
Nee

Di 22 sept Meiden Mall 9 t/m 13 15:30 - 17:30 Nee

Do 24 sept Inloop 9+ 15:30 – 17:30 Nee

Vrij 25 sept Voetbal
Inloop

13+
13+

15:30 – 17:30
19:30 – 22:30

Nee
Nee

Di 29 sept Meiden Mall themamiddag   9 t/m 13 15.30 – 17:30 Nee

Do 1 okt Inloop 9+ 15:30 – 17:30 Nee

Vrij 2 okt Voetbaltoernooi
Inloop

13+
13+

18:00 – 23:00 (Ede) 
19:30 – 22:30

Ja
Nee

Jeugdpagina

H. Rinet
Spa

Doolhof
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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

Voorheen Hennie Sinkeler
Wij behandelen ook voeten met diabetes en reuma

Verkoop van Dr. Hauschka en LCN cosmetica
Wij zijn open op: maandag van 15.00 uur tot 22.00 uur, woensdag, 

donderdag (Hennie aanwezig) en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Daalmeereiland 4, 1827 KX Alkmaar (in de Hofstaete)
Bel voor een afspraak op: 072 564 53 13

Pedicure en Schoonheidssalon Anouk
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Opvang op maat

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

Uitdaging voor uw peuter
Bij de kinderopvang van Rollebol kindercentra
kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in
een veilige, liefdevolle omgeving. Persoonlijke
aandacht en plezier staan voorop.

Onze Peuteropvang met Voorschool voor 
2-4 jarigen is óók de plek waar fantasie en ver-
beelding alle ruimte krijgen. Met verrassende
activiteiten inspireren we de kinderen en 
helpen we ze spelenderwijs te leren en de 
wereld te ontdekken. Uw peuter komt hier in
contact met leeftijd genootjes. Rollebol kinder-
centra biedt voorschoolse educatie (VVE) aan.
Dit gebeurt met een erkend programma. 
Onze Voorschool werkt altijd intensief samen
met de basisschool. 

VVE wordt verzorgd door pedagogisch mede-
werkers, die zijn gespecialiseerd in het leerpro-
ces en de ontwikkeling van jonge kinderen.
Onze pedagogisch medewerksters worden
hierbij ondersteund door HBO-ers, die worden
ingezet als VVE coaches op de groep.

Om de ontwikkeling van het kind te volgen,
maken we gebruik van het kindvolg systeem.
Zo wordt bij Rollebol 
kindercentra uw peuter
optimaal voorbereid op
de basisschool. Leuk,
leerzaam en gezellig.

www.peuteropvangalkmaar.nl

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001 opvang

op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  27-08-15  10:10  Pagina 1
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‘Ambacht en Kunst’ thema Open Monumentenweekend
amBachtElIjk malEn van naBIj aanschouwEn
Tekst en beeld Vincent Kraan 

We naderen alweer met rasse schreden de herfst. Officieel begint deze op 21 september als de zon de eve-
naar passeert en de dag en de nacht even lang zijn. Een omslag van het seizoen, die met wat geluk nog vele 
mooie nazomerdagen in petto kan hebben. 

Terugkijkend op de afgelopen zomer is het een grillig 
verloop geweest. Diverse records zijn gebroken of bijna 
gebroken. Een zware zomerstorm die voor het nodige 
brandhout gezorgd heeft eind juli. Een zeer nat inter-
mezzo halverwege augustus rond de Gondelvaart en 
ook bijna hitte records met in het oosten van het land 
temperaturen achter in de dertig graden. Gelukkig was 
er regelmatig wind zodat ik wel door heb kunnen ma-
len. 

molEnstEEn

Met al het maalwerk van afgelopen jaar was het wel 
weer tijd om de molensteen bij te werken. Begin au-

gustus is de bovenste steen, de loper, weer op ambach-
telijke wijze met de bilhamer op diepte gehakt. Het is 
alweer de derde keer dat dit karwei geklaard is, maar 
zo kan er weer een tijd mee gemalen worden. Hopelijk 
geeft de herfst voldoende wind. Dat lijkt een vreem-
de uitspraak want bij herfst denken veel mensen aan 
storm en regen, maar vaak zie je in de herfst juist een 
langdurige periode met heel weinig wind. Gelukkig 
ben ik nu niet meer van de wind alleen afhankelijk en 
kan ik als het moet op de maalderij terugvallen. 

Met weinig wind en mooi najaarsweer is het dan mis-
schien lastiger malen, maar u kunt als bezoeker nog 

Maalderij De Gouden Engel
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wel komen genieten van ons terras voordat het weer 
echt omslaat en we de lange winter weer tegemoet gaan. 

opEn monumEntEnwEEkEnd

De komende tijd is er van alles te doen met als hoog-
tepunt het Open Monumentenweekend. Verder start 
Karlijn het komende seizoen weer met diverse work-
shops. Houdt u de aankondigingen in de gaten. Onze 
Crowdfundings Campagne tenslotte loopt deze maand 
ten einde en we hopen natuurlijk dat we het laatste 
deel van het geld ook nog binnen halen. 

programma

Open Monumentenweekend op 12 en 13 oktober. Tra-
ditiegetrouw doen wij ook weer mee aan het Open Mo-
numentenweekend. Het thema dit jaar is “Ambacht en 
kunst”. Op beide dagen zijn alle gebouwen inclusief de 
molen gratis te bezichtigen. Bij goede wind kunt u het 
ambachtelijk malen van graan van dichtbij aanschou-
wen. Ook in de Maalderij worden weer maaldemon-
straties gegeven. Op beide dagen is er om 15.00 uur 
een gratis rondleiding door de molenaar. Voorafgaand 
hieraan is er voor kinderen een bakworkshop. Met het 
meel van de molen gaan kinderen zelf heerlijk Gouden 
Engelen koekjes bakken. Omdat kunst ook één van 
de thema’s is, gaan we van de koekjes met versieringen 
kleine kunstwerkjes maken. Deelname aan de work-
shop kost € 4,50 per kind. 

Expositie Herman Smith: tot half oktober kunt u 
genieten van enkele schilderijen van de Koedijker 
schilder Herman Smith. Met zijn schilderijen “Koren-
schoven” sluit hij mooi aan op het jaargetijde van de 
graanoogst.  Deze maand is “Eten wat de Pot schaft” 
op de vrijdagen 11 en 28 september. De zaal is vanaf 
18.00 open. Bij de opening van het buffet om 18.30 
vertelt Karlijn over het kookproces, over de producten 
en welke smaken er te proeven zijn.  Het buffet wordt 
afgesloten met een nagerecht. De prijs van het maal-
tijdbuffet en het nagerecht is € 20,00 (excl. drankjes). 
Op tijd reserveren via 06-26086705 is wel nodigwant 
vol is vol. De datums voor oktober zijn de vrijdagen 16 
en 30 oktober.

natuurlIjkE voEdIng  
Voor de periode na de zomervakantie start Karlijn 
weer met een aantal workshops Natuurlijke Voeding. 

Woensdag 16 september staat de kookworkshop “ko-
ken met een klein budget” gepland.  Op uw besteed-
baar budget voor voeding letten en toch biologische 
producten eten? Dan is deze workshop een aanrader. 
Biologische producten zijn vaak duurder. Door meer 
achtergrondkennis en slimmigheden kunt u voor het-
zelfde bedrag  biologisch eten. Karlijn legt uit hoe er 
slimme keuzes tijdens het boodschappen gedaan kun-
nen worden en hoe etenswaren goed bewaard kunnen 
worden. Natuurlijk gaat u zelf aan de slag en maakt 
u lekkere en verassend goedkope gerechten. De kos-
ten zijn € 27,50 per persoon , inclusief ingrediënten 
en koffie of thee. Start 19.30 uur. Opgeven via 06-
26086705. Donderdag 22 oktober is er de workshop 
“Bakken met alternatieven”. 

Openingstijden: In het zomerseizoen zijn we woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur open. 

Op zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Voor groepen zijn we op afspraak ook open buiten de 
openingstijden (behalve op maandag).

Maalderij De Gouden Engel
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De 52e Gondelvaart is weer letterlijk aan ons voorbij 
gegleden. Een voor Koedijk en ver daar buiten bij-
zonder evenement dat inmiddels veel meer te bieden 
heeft dan een optocht van sleepboten en dekschuiten 
met de meest fraaie decors. Naast jeugdactiviteiten, 
een programma voor ouderen, kermis en bescheiden 
markt was vooral de biertent met in het verlengde de 
Bonte Koe een duidelijk aanwezige publiekstrekker. 
Vooral degenen die aan de Kanaaldijk op de route van 
tent naar café (en weer terug) wonen, zullen de sla-
peloze nachten van donderdag 13 tot en met zondag 
15 augustus niet snel vergeten. Na het sluiten van de 
tent tot ver in de ochtend zorgde het asociale gedrag 
van vooral bezopen jongeren voor enorme overlast. 
Keihard schreeuwend en luid brallend trokken vier 
nachten achter elkaar de zuipgasten voorbij. Elke och-
tend was het weer spannend of alles in de voortuin er 
nog lag of stond en niet in het kanaal was gedumpt. 
Iedereen mag van mij feest vieren, maar vier nachten 
achter elkaar op deze manier? Het kan ook te gek. Een 
dijkbewoner (naam bij redactie bekend)

coloFon
Uitgever: De Rietschoot (www.rietschoot.nl) Re-
dactie: Rien Berends (inhoud), Hans Petit (vorm-
geving). redactie@coedijckerban.nl / info@coedij-
ckerban.nl. Ciska Riekwel (eindredactie). Verkoop: 
Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. Coördina-
tie: Joop Sinke: jsinke24@hetnet.nl. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij, 
zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen. Inge-
zonden tekst kan worden ingekort. Druk Stichting 
Meo. 

Kopij oktober: inleveren voor 16 september 2015.  
Verspreiding : Gigatrans. De Coedijcker Ban wordt 
in oktober bezorgd tussen 7 en 9 oktober Oplage 
2000. De Coedijcker Ban respecteert auteursrech-
ten. Heeft u klachten over de bezorging mail naar 
info@coedijckerban.nl of bel met Wim Smit 06-
43166559

oplossIngEn
Acht verschillen: Wolkje, Oog vogeltje, Schoorsteen 
huis (links), Vrucht boom (midden), Luikje huis 
(links), tak boom (links), achterpoot schaap (rechts), 
blaadje bloem

Visitekaarje: Harpenist

Rebus: Als er een schaap over de dam is volgen er meer
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www.stichtingmeo.nl

Webdesign
Voor u een nieuwe website, 
voor ons een nieuwe ervaring

Is de website van uw organisatie al 
te gebruiken op mobiele telefoons en 
tablets? Vanuit ons leerbedrijf maken 
de (Wajong)jongeren onder leiding
van een ervaren webdesigner uw
responsive website. Maar ook kunt 
u bij ons terecht voor apps en het 
onderhoud van uw website.

Wilt u een advies voor uw huidige website, of heeft u vragen over wat wij doen?  
U kunt ons altijd mailen via info@stichtingmeo.nl of bellen naar 072-5114967.

Wat bieden wij u
Een nieuwe website gemaakt op een manier 
zodanig dat deze op mobiel en tablets goed te 
gebruiken is. Bovendien kunt u de website zeer 
gemakkelijk zelf bijhouden. Ook nemen wij graag 
het onderhoud van uw website uit handen.

• Websites 

• Makkelijk te onderhouden

• Apps en webapps 

• SEO geoptimaliseerd

• Volledig onderhoud 

• Elke wens is mogelijk

Een ontwerp voor elkaar
Met een opdracht als het maken van uw web-
site krijgen de kandidaten uit ons leerbedrijf 
de kans om extra ervaring op te doen.
Zo proberen wij uiteindelijk deze jongeren aan 
een baan te helpen. De websites die wij maken 
zijn echter van dezelfde kwaliteit als bij een 
professioneel webdesignbureau. Zo heeft u een 
goed product tegen een laag tarief en wij de 
nodige werkervaring.


