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Beste Koedijkers,

Dat belangrijke gebeurtenissen hun schaduwen ver 
vooruit werpen, is een bekend gegeven. Dat dezelfde 
gebeurtenissen ook achteraf vaak van zich doen spre-
ken, komt ook regelmatig voor. Koedijk vormt daar 
geen uitzondering op. Een evenement als Gondelvaart 
is zo’n gebeurtenis waar door veel bewoners, vooral bo-
tenbouwers, naar wordt toegeleefd. En als de rust op 
en rond het kanaal weer is teruggekeerd, dan is er altijd 
de terugblik en alle overige informatie over bijvoor-
beeld de prijzen die zijn toegekend. In deze Coedijcker 
Ban daarom alle aandacht hiervoor. Met als extra toe-
gift het verhaal van de Koedijker boogiewoogie pianist 
André Valkering die tijdens Gondelvaart er met zijn 
band lustig op los speelde. 

De Kunstroute in Koedijk is een nieuwe gebeurtenis 
waar deze maand met veel plezier op wordt teruggeke-
ken. De creativiteit in en vlak bij ons dorp spatte ervan 
af. Een initiatief dat de moeite waard bleek te zijn en 
navolging verdient.

Uiteraard blikken we ook vooruit naar het volgende 
evenement waar vooral door de jongste jeugd in Koe-
dijk naar wordt uitgekeken. Op zondag 15 november 
komt Sinterklaas op de boot aan bij de molen de Gou-
den Engel. De eerste informatie hierover mag natuur-
lijk niet ontbreken in deze editie. Naast alle andere 
verhalen en nieuwtjes weer een mooie uitgave.

Veel leesplezier.

Rien Berends  
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Boogiewoogie pianist enthousiast speler tijdens Gondelvaart

André VAlkerIng
Door Rien Berends

‘De kapitein van de sleepboot had genoten van eindelijk een keer echte muziek. Het was een unieke erva-
ring voor me. Spelend, samen met de band, langs de dijk van mijn dorp.’

Boogiewoogie-, blues- en jazzpianist André Valkering 
geniet ruim een week na zijn optreden tijdens Gondel-
vaart nog hoor- en zichtbaar. ‘Voor herhaling vatbaar. 
Ik vond het geweldig en de andere jongens ook. Toen 
we later op de avond bij de Bonte Koe speelden, de-
den een paar blazers van Aurora op de kant met ons 
mee. Geweldig toch?’Terwijl op de achtergrond opna-
mes van het kanaaloptreden de sfeer verhogen, vertelt 
André Valkering in zijn woonkamer aan de Sasker-
straat zijn (muzikale) levensverhaal. 

Het verhaal van een muzikant die overal in Nederland 
(en ver daarbuiten) heeft gespeeld met talloze topar-
tiesten. Over hoe intens hij daarvan kan genieten. ‘Het 
plezier dat ik er zelf aan beleef, is heel belangrijk. Dat 
het publiek er ook van meegeniet, is voor mij een ex-
tra beloning. Die sleepbootkapitein maakte met zijn 
blijdschap mijn avond bijvoorbeeld extra goed.’ 

De in Heiloo geboren en in Limmen getogen Valke-
ring kreeg het pianospelen met de paplepel ingegeven. 

De markante Koedijker

André Valkering: ‘Bij de Bonte Koe speelden blazers van Aurora met ons mee’
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Maar dat smaakte hem eerlijk gezegd niet. ‘Mijn in 
Engeland geboren moeder speelde klassieke pianomu-
ziek en dat moest ik ook leren. Vreselijk die lessen. Ik 
vond pianospelen helemaal niks. Totdat ik in 1965 op 
een woensdagochtend om 11.00 uur de Boogie Woogie 
Stomp hoorde, het eerste hitje van Rob Hoeke. Dat 
vond ik wél leuk. Ik stopte met de pianolessen en ben 
boogiewoogie gaan spelen. Door goed te luisteren naar 
de platen van Rob Hoeke, die ik allemaal kocht, heb 
ik mezelf het spel geleerd. Het werd helemaal bijzon-
der voor me toen ik de elpee van Albert Ammons, een 
fenomeen, Pete Johnson en Meade Lux Lewis uit de-
cember 1938 hoorde: “The complete Library of Con-
gress Boogiewoogie Records”. Nog steeds geweldig om 
te horen. De ultieme boogiewoogie.’

‘Dat doe ik op mijn eigen piano in De Riet-
schoot. Ik ben de medewerkers van het ont-
moetingscentrum heel dankbaar dat ik dat 
daar kan en mag doen’

repeteren

André Valkering verzamelde dus alles wat er maar te 
krijgen was op het gebied van boogiewoogie en bleef 
eindeloos repeteren. Tot groot verdriet van de rest van 
de familie. ‘Ik repeteer nog elke dag, probeer steeds 
weer nieuwe dingen uit. Dat doe ik op mijn eigen 
piano in De Rietschoot. Ik ben de medewerkers van 
het ontmoetingscentrum heel dankbaar dat ik dat daar 
kan en mag doen. Schrijf dat op! Ik zit uren van alles 
uit te proberen en daar wil ik niemand mee lastig val-
len. Geweldig dat ik daar mijn gang kan gaan.’ 

rechten

‘Het was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling 
dat ik van het pianospelen mijn beroep zou maken. 
Het ging puur om de muziek en het plezier dat ik er 
zelf aan beleefde. Na mijn examen HBS A ben ik rech-
ten gaan studeren. Daar kwam weinig van terecht. Ik 
zat meer te spelen in de studentensociëteit dan dat ik 
studeerde. Dat ging het dus echt niet worden.’ 

Dus werd het een combinatie van muziek maken met 
een eigen band, waar ook een neef in meespeelde, en 
diverse baantjes. ‘Met de band speelden we nummers 
van de Animals en de Rolling Stones en daarnaast 
speelde ik boogiewoogie. Toen heb ik ook mijn eerste 

plaat “Boogie Aces” opgenomen. Ik werkte bij muziek-
handel Spanjaard in Alkmaar in de werkplaats en later 
ook als pianostemmer. De drummer van de popband 
werkte bij het eigen reclamebureau van V&D, dat een 
trafficmanager zocht voor de productie van reclame- 
en promotiemateriaal. Dat werk heb ik toen zeven jaar 
gedaan. Als hobby maakten we muziek. V&D had ook 
een eigen platenlabel, Discofoon, dat een elpee van 
ons heeft uitgegeven met als eerste nummer de “Frank 
en Jean Boogie”. Frank & Jean was het eigen spijker-
broekenmerk van V&D. Zodra er een nieuwe winkel 
in het land werd geopend, traden we als trio op en dan 
speelden we uiteraard dat nummer.’

ArbeIdsVItAmInen

Na de V&D periode pakte André Valkering zijn oude 
werk als pianostemmer weer op. ‘Muziek maken was 
inmiddels wel werk geworden. Ik trad ruim 100 avon-
den per jaar in het hele land op. Dat was niet meer 
te combineren met een fulltime baan. Te vermoeiend. 
Ik ben een keer in slaap gevallen onderweg en werd 
wakker tegen een vangrail.’ Ondertussen was er in 1975 
weer een album op de markt gebracht “Soul Squeeze”. 
Er waren optredens op radio en televisie met groothe-
den als Memphis Slim, Pim Jacobs, Charles Aznavour 
en vele anderen. Vijftien jaar lang speelde André Val-
kering in het Zeepaardje in Bergen met Oscar Benton, 
Rosa King en Rob Hoeke. Radioman Krijn Torringa 
was daar ook regelmatig bij en die zorgde ervoor dat 
de single van André Valkering tijdens de Arbeidsvita-
minen werd gespeeld. ‘Zat ik bij Spanjaard piano’s te 
stemmen en hoorde ik mezelf op de radio. Dat zijn pas 
echte arbeidsvitaminen.’

De markante Koedijker

Het boogie woogie album aller tijden uit 1938  met Ammons
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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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Op een gegeven moment was boogiewoogie echt hot 
in Nederland. André Valkering maakte deel uit van 
een gerenommeerd gezelschap met Rob Hoeke als 
aanvoerder. ‘Rob en ik kenden elkaar heel goed. Vlak 
voor zijn dood, hij was erg ziek, was er in 1999 een 
afscheidsconcert in café “Langs de Lijn” in Bussum. 
Daar stonden twee piano’s waar alle bekende artiesten 
volgens een speellijst gekoppeld aan elkaar op speel-
den. Die avond speelde ik samen met Herman Brood. 
Na afloop van dat concert zei Rob in de keuken tegen 
me dat ik zijn opvolger zou worden. Een paar maan-
den na zijn overlijden ben ik door zijn bandleden ge-
vraagd om met hen op tournee te gaan. Voor mij een 
geweldige ervaring. Om als opvolger te fungeren van 
degene die mij tot de boogiewoogie verleidde toen ik 
15 jaar was.’ Na acht jaar toeren, stopte de formatie 
en ging André Valkering in een eigen band spelen om 
uiteindelijk te belanden in de huidige rythm and blues 
formatie onder leiding van blueszanger en gitarist Ron 
Krop. ‘Dat is werkelijk de beste blueszanger van ons 
land. Ongelooflijk goed. Die man is van wereldniveau. 
Een genot om mee samen te spelen. De oplettende kij-
kers en luisteraars zullen dat zeker hebben gezien en 

gehoord tijdens Gondelvaart. Samen met bassist Ge-
rard Biersteker, waar ik al 27 jaar mee speel, en drum-
mer Leon van Etten geniet ik elke keer weer van een 
optreden.’

Toch is het aantal live optredens sterk verminderd.  
Tegenwoordig zijn het er niet meer dan tien per jaar. 
‘De jeugd heeft nu een eigen uitgesproken voorkeur 
voor dj’s en housemuziek. Daar is niks mis mee, maar 
het is wel jammer. Er is ook financieel veel minder 
ruimte om bands te laten spelen. Vroeger was er in 
Alkmaar elke avond wel ergens live muziek en dan 
ging ik vaak lekker meedoen. Tegenwoordig staat er 
bijna nergens meer een piano. De muzikanten willen 
wel, maar de interesse, de ruimte en het budget is er 
niet. In elk geval hoop ik dat het volgend jaar tijdens 
Gondelvaart veel beter weer is en dat we dan nog een 
keer mogen optreden. Want als het zonnetje schijnt 
en het is droog dan komt er niet alleen meer publiek, 
maar dan komt het ook allemaal nog gezelliger over.

De markante Koedijker

Toen heb ik ook mijn eerste plaat “Boogie Aces” opgenomen.
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

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

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

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl
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buItenlAndse moIdjes
In de zeumervekansie gaan ik meistens niet weg, of 
‘t moet al nei ‘n camping in de buurt weze. Ik moet 
binnen ‘n kwartiertje thuis weze kenne. As je thuis 
bloive hew je weer wat are mogelijkhede vezelf. Zo 
ken je bevobbeld gastgezin worre voor buitenlandse 
kindere die ‘t thuis niet zo breid hewwe. Zuks leek 
moin wel ‘n pittig plan, dat ik gaf m’n oigen op boi 
Europa Kinderhulp as gastmoeder voor twei Ber-
loinse moide. 

Ze kwame: Ien moidje van zes jaar en ientje van 
voif. Moet je je voorstelle. Je mag as kind zôwat drie 
weke allien op vekansie nei ‘n aar land en nei, voor 
jou vreemde mense, die ok nag es ‘n are taal spreke. 
Je moete d’r toch voor je oigen joôsies niet an den-
ke. Maar goed, voor de joôsies skoint zô’n uitje toch 
hard nôdig te wezen.  

Nei ‘n lange dag roizen met ‘t spoor, kwame ze teu-
gen de eivend puur verboefd an. We bleve de eer-
ste paar dage thuis, zôdat we wat an mekaar wenne 
konne en zô konne ze ok nag wat uitruste. Deernei 

ginge we nei ‘n camping in de buurt. D’r was ‘n 
pittig strandje en d’r ware ok wat speûltuintjes, dat 
dat zat wel goed. Nou was ‘t niet al te best camping-
weer, dat we moste wat aars bedenke vezelf. Ien van 
de moidjes had ok nag ‘n zussie en dat zat bai ‘n 
gastmoeder in ‘n durp vlakbai. We beslôte, dat we 
mit z’n voiven nei Enkhuizen, nei Sprookjeswon-
derland gaan zouwe. Nou had dat woifke, weer dat 
zussie te warskip was, ok nag ‘n hêle zoôt beiste, 
dat voor we uitoindelijk gaan konne, moste eerst 
alle honde, katte, knoine, papagaaie en jonge valk-
parkiete nag uitgebroid bekeken en/ of aaid worre. 
Zuks ware die moide in Berloin heêl niet wend. 

Die vrouw had ok ‘n kippehok. D’r zate 15 kippe 
in en leite die beiste nou net eten nôdig hewwe, 
dat die moidjes mochte ok nag de kippe voere. Ze 
krope achter mekaar deur ‘t kloine deurtje, dat deer 
zate drie Duitse grietjes op hullie hurke tussen 15 
kakelende kippe. Ze hadde de groôtste lol, vezelf. 
We benne die dag toch nag wel in Enkhuizen anbe-
land, hoor en later hewwe we ok nag ‘n hêle zoôt are 
spannende dinge dein. 

Toen hullie moeders later thuis in Berloin vroege, 
weer of ze nou ‘t allermeiste van genôten hadde, was 
d’r maar ien ding dat d’r uit sprong. Dut vonde ze ‘t 
aller, allermooiste. Je reiden ‘t al wel, denk? Ze had-
de met z’n drieën bai de kippe in ‘t kippehok zeten! 

De moeite waard
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Burgemeester voorop bij fakkeltocht voor verdraagzaamheid
oproep tot VerdrAAgzAAmheId
Alkmaar - De gemeente Alkmaar schaart zich pal achter de zojuist gestarte campagne van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Koninkrijksrelaties: ‘Zet een streep door discriminatie’. Het voltallige college van burgemeester 
en wethouders zal 7 november aanstaande voorop lopen in de fakkeltocht die oproept tot verdraagzaamheid.

In aanloop naar de fakkeltocht heeft Pieter Dijkman, 
wethouder emancipatie en minderheden, donderdag 
10 september om 16.00 uur  de eerste fakkel in ont-
vangst genomen. Deze werd hem overhandigd door 
GroenLinks raadslid Mireille Sampimon, initiatief-
neemster van de fakkeltocht. Zij wist de gemeenteraad 
te overtuigen van het belang om jaarlijks de verschei-
denheid in de gemeente Alkmaar te vieren. De orga-
nisatie is in handen van Art. 1 Bureau Discriminatie-
zaken Noord-Holland Noord en wordt ondersteund 
vanuit diverse maatschappelijke organisaties. 

Wethouder Dijkman: “Ik hoop dat iedereen uit onze 
gemeente deze kans grijpt om te laten zien dat ze met 
respect met anderen willen omgaan. Dat iedereen een 
kans moet krijgen om mee te doen. Of dat nu op de 
arbeidsmarkt, op school, in de buurt, bij het sporten 
of binnen een andere vereniging is.” Om heel Alkmaar 
‘in vuur en vlam’ te zetten voor verdraagzaamheid zal 
de wethouder samen met andere ambassadeurs van het 
evenement digitale fakkels versturen binnen hun eigen 
netwerk en oproepen tot het verder verspreiden van de 
fakkels en deelname aan de tocht. 

Iedereen die wil helpen om deze fakkeltocht tot een 
succes te maken, kan zelf fakkels verspreiden of na het 
weekend op www.art1.nl/fakkeltocht of de Facebook-
pagina Discrimineer fakkels vinden om door te sturen 

en  vrienden en familie uit te nodigen mee te lopen. 
Hier vind je ook informatie over de fakkeltocht zelf.

huIsArtsenprAktIjk koedIjk
De griepprikken zullen plaats 
vinden op de volgende data: 

* Dinsdag 27 oktober van  
16:00 - 19:00 * Woensdag 
28 oktober  16:00 - 18:00 

Noteert  u deze dagen en 
tijden alvast in uw agenda!

koedIjker Vrouwen gIlde.
Op 13 oktober 2015 organiseert het Koedijker Vrouwen 
Gilde een ledenavond. Het onderwerp van deze avond 
is: Veranderingen in de zorg.

Verpleegkundige Lianne Kuiken komt namens Evean 
Thuiszorg vertellen over veranderingen in de zorg en 
wat een zorgorganisatie, zoals Evean, voor haar leden 
kan betekenen.Introducees betalen € 4,00. Het KVG 
wordt ondersteund door Stichting ’t Zuydoutaerlandt.

De moeite waard

Wethouder Pieter Dijkman::  met respect met anderen omgaan
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stIchtIng stolpersteIne AlkmAAr

Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is…..‘Stolpern’, betekent struikelen. Struikelen, in men-
taal opzicht, als je je moet buigen om de tekst te lezen op een stolperstein. Misschien bent u al eens op deze 
manier ergens in Nederland gestruikeld?

Bijna 100 gemeenten in Nederland zijn al voorgegaan, 
maar nu zal ook Alkmaar op de lijst gezet worden en 
wel vanaf 2 november a.s. Op die dag zullen in Alk-
maar de eerste 26 personen herinnerd worden doordat 
een steentje geplaatst wordt voor het huis waar ze in 
de oorlog door de bezetter werden weggehaald, om te 
worden gedeporteerd en vermoord. De steentjes zullen 
hun naam, geboortejaar, sterfdatum en plaats vermel-
den. 

De initiator en kunstenaar die in 1993 met het leg-
gen van deze herinneringssteentjes begon is Gun-
ter Demnig uit Keulen. In 1993 werden de eer-
ste steentjes gelegd in Berlijn en sinds die tijd zijn 
er in 17 Europese landen bijna 50.000 gelegd. 
De in december 2014 opgerichte Stichting Stolpersteine 
Alkmaar heeft zich ten doel gesteld om voor de hele Jood-
se gemeenschap komende jaren deze steentjes te leggen. 
Het Regionaal Archief Alkmaar, Herinneringscentrum 
Westerbork, Historische Vereniging Alkmaar en 

de heer M. van Dam in Israël (www.maxvandam.info ) 
verlenen hun medewerking aan de stichting. Meer in-
formatie is te vinden op de site van de stichting: www.
stolpersteine-alkmaar.nl ·Wilt u zich breder informe-
ren, bezoek dan: www.stolpersteine.eu

rIjbewIjskeurIng senIoren

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen terecht  bij de Rij-
bewijskeuringsarts vanaf 28/9 en vervolgens eens per 
maand in De Zorgcirkel Westerhout, van Houtenkade 
3. Voor een afspraak belt u naar het landelijke afspra-

kenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren 
kan via: www.rijbewijskeuringsarts.nl. Tarieven (incl. 
BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 55,00 en C/D/E en 
Taxipas € 55,00. Leden van ouderenbonden en/of De 
Zorgcirkel krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde 
prijzen. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de 
locatie een afspraak te maken. 
Voordat u naar de keuring gaat, dient er een “Eigen 
Verklaring met Geneeskundig Verslag” gekocht te wor-
den. De gemeente Alkmaar verstrekt deze niet meer. U 
kunt het formulier downloaden via internet op mijn.
cbr.nl (inloggen met DigiD). Tevens is het mogelijk 
dat de keuringsarts het formulier voor u meeneemt 
(bij telefonische afspraak aangeven a.u.b.).De verwer-
king en beoordeling van de Eigen Verklaring door het 
CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd 
wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen 
van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te ma-
ken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van harte welkom.

De moeite waard

Op een steentje staan o.a. naam, sterfdatum en sterfplaats
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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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Intocht op zondag 15 november 

sInterklAAs In koedIjk
Over ruim een maand is het alweer zover. Op zondag 15 november komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pie-
ten weer naar Koedijk. Speeltuinvereniging “De Jeugdhoek”, die de intocht organiseert, verwacht dat de 
Sint rond 13.00 uur aankomt bij molen “De Gouden Engel” aan de Kanaaldijk.

AAnkomst bIj de molen

Rondom de molen is het terrein verhard en kunnen 
alle kinderen een goed plekje vinden om Sinterklaas 
en zijn Zwarte Pieten welkom te heten. Na aankomst 
wordt de tocht met de koets voortgezet via de Sas-
kerstraat naar de Rietschoot waar de Sint omstreeks 
13.45 uur zal arriveren. De muziekverenigingen Auro-
ra, Caecilia en drumband Da Capo zullen de intocht 
muzikaal begeleiden.

Feest Voor de jongste kInderen

Voor de jongste kinderen is er een groot feest in de 
sportzaal van de Rietschoot dat om 14.00 uur begint 
en ongeveer een uur zal duren. 

toneelstuk Voor oudere kInderen

Eveneens om 14.00 uur wordt in de Rietschoot voor 
de oudere kinderen het toneelstuk: “De zus van Sinter-
klaas” opgevoerd door toneelvereniging de Roos. In dit 
leuke toneelstuk gaat er natuurlijk weer van alles mis, 
als ineens de zus van Sinterklaas zich aanmeldt bij het 
speelgoedmagazijn in Nederland. Vlak na haar komt 
er een verwarde, slordige dame binnen die beweert dat 
de zus de verkeerde koffer heeft meegenomen. Deze 
vrouw steelt alles wat los en vast zit. De Pietjes heb-
ben de grootste moeite om iedereen in het gareel te 
houden, inclusief de Hoofdpiet die het allemaal niet 
meer overziet. Uiteindelijk krijgen ze hulp van me-
vrouw Naald en juffrouw Waterloo om de beide dames 
te ontmaskeren. Arme Sinterklaas, kan het feest nooit 
eens rustig verlopen?

VoorVerkoop

De voorverkoop voor het Sinterklaasfeest en de toneel-
voorstelling is in speeltuin De Jeugdhoek, Schoolstraat 
12a te Koedijk op dinsdagavond 10 november en don-
derdagavond 12 november van 19.00 tot 20.00 uur. De 
toegangsprijs voor het Sinterklaasfeest voor speeltuin-

leden bedraag € 2,00 en voor niet-leden € 2,50. Ouders 
die het Sinterklaasfeest willen bijwonen, dienen ook 
een toegangskaartje te kopen à € 3,00. Vanaf maandag 
9/11 zijn de kaarten voor het Sinterklaasfeest ook in 
de Rietschoot tijdens de openingstijden te koop. Op 
zondag kunnen er nog kaarten gekocht worden voor 
het Sinterklaasfeest en de voorstelling van De Roos in 
de Rietschoot vanaf 13.00 uur voor € 3,00 per stuk.

Kinderen die graag willen optreden voor Sinterklaas 
kunnen dit aangeven bij de voorverkoop van de kaart-
jes of via de mail naar i.reus1967@gmail.com.Deze in-
formatie is ook te vinden op onze website www.speel-
tuindejeugdhoek.nl

De moeite waard

Sint Nicolaas (foto Hans Petit)
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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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Boeiende lezing in De Rietschoot
zIntuIgen en prIkkels In het dAgelIjkse leVen

14 oktober 2015, aanvang 20.30 uur, entree € 5,-. Een 
lezing voor volwassenen over je zintuigen, prikkels en 
hoe je ermee om gaat in het dagelijkse leven. 

Heb je graag veel en luide muziek aan of hoor je ie-
der geluidje?  Heb je in de ochtend een luide wekker 
nodig en fel licht om op gang te komen of is het eer-
ste piepje van de wekker genoeg om je klaarwakker te 
maken? Ruik je iemands parfum al van verre?  Hou je 
van knapperig eten met veel pittige smaak? Of eet je 
liever een paar vaste gerechten? Iedereen is uniek en 
gaat anders om met prikkels die via zijn zintuigen bin-
nen komen. 

Hoe de prikkels bij je binnen komen bepaalt hoe je 
ermee omgaat en dus hoe je iets doet en wat je prettig 
vindt. Komen sommige prikkels te hard binnen, dan 
ervaar je ze als vervelend of zelfs stressvol. Komen som-
mige prikkels te zacht binnen, dan merk je ze niet vol-
doende op of wordt je niet gewaarschuwd. Beide zijn 
vervelend en kunnen lastig zijn in het dagelijkse leven. 

Door meer over je zintuigen en prikkels te leren, ga 
je jezelf beter leren kennen, en herkennen hoe jij re-
ageert op prikkels. Tijdens de lezing zal, naast uitleg 
over zintuigen en prikkels, ook ingaan worden op de 
verschillende ‘soorten’ van prikkelverwerking: de pro-
fielen. Met kennis over de verschillende profielen én 
praktische tips voor jezelf ga je aan het einde van de 
avond naar huis. Het leuke van deze kennis is dat je 
ook het profiel van je partner, baas, collega of vrien-
din kunt herkennen. Sommige ergernissen waarom 
iemand toch iets zó doet, vallen ineens op hun plek! 

Wil je weten hoe JIJ reageert op prikkels en of je hierin 
iets kunt veranderen? Wil je weten waarom je partner 
toch altijd zó doet? Kom dan naar de lezing! 

musIcAllessen In de rIetschoot

Wist u dat Artiance vanaf september musicallessen bij 
De Rietschoot  aanbiedt. De docenten Nienke Groe-
newege en Eva Stam leren je graag zingen, dansen en 
toneelspelen!  Sta je altijd onder de douche te zingen? 
Bedenk je steeds dansjes bij je lievelingsmuziek? En 
houd je ook van toneelspelen? Dan zit je helemaal 
goed in een musicalklas van Artiance. Hier leer je dan-
sen, zingen en toneelspelen tegelijk!

De ontwikkeling van jouw eigen talent staat in de mu-
sicalklas voorop. We gaan op zoek naar jouw kwalitei-
ten op het gebied van zingen, bewegen en spelen. In 
jouw klas zitten in ieder geval allemaal musicalliefheb-
bers van jouw leeftijd! Heb je al enige jaren ervaring 
in bijvoorbeeld de musicalklas en heb je een positief 
advies gekregen van je docent? Dan kun je deelnemen 

aan Musicalproductie-
klas. Samen werk je 
aan een echte musi-
calproductie. Je zult 
steeds meer thuis 
raken in het musi-
calvak. 

Voor meer in-
formatie kijkje 
op www.artian-
ce.nl

De moeite waard

Leer van je zintuigen en herken jezelf

Marlous Visser 14-10-2015
Aanvang 20.30 uur

Entree € 5,-

Een lezing die je niet mag missen
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coedIjckertjes

Te Huur Ben je werkzaam in een (para/aanvullend) 
medische discipline en zoek je een mooie behandel-
ruimte? In het gezondheidscentrum locatie Zonne-
hof is een ruimte voor twee dagdelen beschikbaar. 
Voor informatie bel: Marike: 06-49758445 of mail: 
info@heelzaam.nl
Gezocht De organisatie van 't Cult'uurtje  is op 
zoek naar artiesten die in het Koedijks Cult’uurtje 
willen optreden. Voor informatie: Jan van Dijk 072-
5403870 of mail naar: jan.h.van.dijk@kpnplanet.nl
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

Energieproject Koedijk. Gezocht enthousiaste 
Koedijkers die mee willen helpen een ambitieus 
energie project op te zetten.

hIstorIsche VerenIgIng koedIjk
Op 19 oktober organiseert de Historische Vereni-
ging Koedijk een bijeenkomst. Leden van de ver-
eniging hebben gratis toegang, aan niet leden wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Molenschuur bij molen “ De 
Gouden Engel”, Kanaaldijk 235-236 te Koedijk. De 
zaal is open om half acht, het programma begint 
om acht uur

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden 
onder andere voorwerpen getoond waarvan niet be-
kend is waar ze voor dienden. Misschien lukt het 
om er samen uit te komen.'Het feest der herken-
ning'. Na de pauze zullen we onbekende foto’s uit 
uw collectie gaan bespreken. Hiervoor vragen wij u 
om enkele foto’s mee te nemen die betrekking heb-
ben op Koedijk of Koedijkers. We projecteren de 
foto’s en vragen de zaal om de foto’s te becommen-
tariëren. We hebben al een paar keer een dergelij-
ke avond gehouden en het is iedere keer weer leuk 
om te bemerken dat iedereen zijn eigen kijk op de 
dingen heeft en andere herinneringen aan bepaalde 
plekken en personen bewaart.
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U bent van harte welkom aan De Omloop 2 in Koedijk van 
15:30uur  tot 17:00uur.

► Krijg een rondleiding door de praktijk.
Met drankjes en hapjes.

► Om 16:00uur de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.  
De mooiste inzending belonen we met 
een dagje dierentuin voor 2 personen! 

► Voor elke bezoeker een Goodiebag.

Bent u benieuwd naar onze praktijk of reeds bekend met ons? 
Kom vooral langs voor een informatieve en leuke middag.

Houdt u onze website www.edmtandartsen.nl  in de gaten of like 
onze fanpagina van EDM Tandartsen op Facebook 

en blijf op de hoogte.

OPEN DAG  - 25 JARIG BESTAAN VAN EDM TANDARTSEN
                  ZATERDAG 10 OKTOBER 2015 
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Kunst uit de regio
Initiatief  bewonersonderneming De Rietschoot om vrolijk van te worden
kunstroute InspIrerend en ontspAnnend
Door Rien Berends, fotografie Hans Petit

Op zondagochtend 6 september stappen Ria en ik om 11.00 uur aan de Kanaaldijk op de fiets om aan 
onze eerste Kunstroute door Koedijk en Daalmeer te beginnen. Het is de tweede dag van dit inspirerende 
evenement onder sterk wisselende weersomstandigheden.

De kunstenaars uit Koedijk en Daalmeer gaan ons een 
zeer gevarieerde collectie aan kunst laten zien en we 
zullen versteld staan van zoveel creativiteit in de wijk. 
De wervende tekst op de flyer met routebeschrijving 
belooft in elk geval veel goeds. We hoeven alleen maar 
te letten op de locaties die  zijn voorzien van rode vlag-
gen met gele cijfers. Dan komt alles vanzelf goed.

leermoment

Vooruitfietsend op de ervaringen die we onderweg op 
doen, gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het vinden 
van sommige locaties niet altijd even eenvoudig was als 

de flyer suggereert. En dan heb ik het niet over het feit 
dat op veel adressen de toegang tot de kunst via de ach-
teringang geschiedt, maar meer dat bepaalde adressen 
in eerste instantie wat lastig te vinden waren. Zo was 
het maar goed dat Annemarie Kuster met eigen groene 
pijlen de weg naar haar achtertuin had aangegeven. Ik 
wist dankzij een eerder interview de weg, maar dat zal 
zeker niet voor iedereen hebben gegolden. Een leermo-
ment voor de organisatie!.

erI boldIng

Terug naar het begin. Ons eerste bezoek. Portretschil-

Van links naar rechts: Peter Sluijter, Ruud Groenewegen, Jeanne Lienos, Guido Schneider, Ernst Schueller
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Kunst uit de regio
deres Eri Bolding woont een paar huizen verderop aan 
de Kanaaldijk. Ook al een bekend gezicht dankzij een 
eerder interview. Naast twee bekenden van Eri die op 
koffievisite zijn, zijn we de eerste bezoekers van de 
Kunstroute op de zondagochtend. Gastvrij en enthou-
siast vertelt Eri over de portretten die ze schildert. De 
kamer, gang en keuken hangen helemaal vol met voor-
al componisten en dirigenten. Want dat muziek haar 
favoriete onderwerp is bij het portretschilderen spat er 
aan alle kanten op fraaie wijze vanaf. 

Zo’n zestig huizen verder naar het noorden, op de hoek 
van de Nauertogt, lopen we de beeldentuin van Guido 
Schneider binnen waar naast het werk van onze plaat-
selijke artiest (ook al eerder in beeld geweest van de 
Coedijcker Ban) bewonderen we de schilderijen van 
Jeanne Lienos, de adembenemende natuurfoto’s van 
Ernst Schueller, de beelden van Ruud Groenewegen 
en de schitterende bronzen beeldjes van Peter Sluijter 
wiens vogeltjes een lust voor het oog zijn. 

Ank peerdemAn

Beelden zijn ook het onderwerp van Ank Peerdeman. 
Op weg naar de Rietschoot via de Achtergraft maken 
we een tussenstop bij haar atelier. Ook hier zijn we de 
eerste bezoekers van die dag. 

Naast haar mooie beelden vraagt ze ook aandacht voor 
de vluchtelingensituatie en stelt voor dat alle kunste-
naars in Koedijk een werk ter beschikking stellen aan 
een veiling waarvan de opbrengst naar de vluchtelin-
genhulp gaat. Een signaal dat, zo blijkt later, initia-
tiefnemer en organisator van de Kunstroute Maarten 
Boerebach heeft bereikt.

Eri Bolding

Ank Peerdeman

Maarten Boerebach (kunstenaar en organisator)

Suze Gerritsen

Jacobine de Jong.  
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kunst In de rIetschoot

We spreken Boerebach in een deel van de toneelzaal in 
de Rietschoot waar hij zijn schilderijen en pastels met 
trots laat zien. Het ontmoetingscentrum is omgetoverd 
tot een soort kunstpaleis met de meest uiteenlopende 
vormen van creativiteit. We zien schilderijen van Suze 
Gerritsen en Maria del Carmen Aguilar, sieraden van 
Judith de Boer en boeiende werken van papier van Ja-
cobine de Jong.  

els koster

Op naar de Blaer om in de tuin van Els Koster al me-
teen te worden geconfronteerd met een hoofd dat de 
grond kust. Een beeld waar je niet omheen kunt. En 
dat geldt eigenlijk voor alle beelden die binnen en bui-
ten staan opgesteld. Bij sommige beelden adviseert Els 
ons iets verder te gaan staan om een betere indruk te 
krijgen. Een advies dat ik later op de Kunstroute nog 
een keer zal krijgen.

joke mulder

Het is heel rustig en stil wanneer we de werkruimte 
van Joke Mulder in de Daalmeer binnenkomen. De 
schilderijen en collages die er hangen zijn verrassend 
van kleur en samenstelling.  

elsje bonder

Blij en met een goed gevoel vervolgen we onze weg 
om via de achtertuin in de serre van Elsje Bonder te 
worden geconfronteerd met prachtige aquarellen en 
acryl werk. 

Het fruit wil je bijna van het doek plukken. Elsje ver-
telt dan ook dat een eerdere bezoeker eerst dacht dat 
het om foto’s ging. Zo perfect en gedetailleerd zag de 
appel er uit.

AnnemArIe kuster & coby dIerIkx

Terug in Koedijk komen we, dankzij de eerder ge-
noemde pijlen, aan bij Annemarie Kuster. De alles-
kunner in woord en beeld die zich, heel begrijpelijk, 
niet in een paar woorden laat vangen. Vandaar ook het 
eerdere portret dat we van haar publiceerde in de Coe-
dijcker Ban. 

Naast al haar inspirerende werk mogen we ook de 
beelden van Coby Dierikx in de tuin bewonderen en 
lezen we bij de uitgang nog een aantal inspirerende 
gedichten. 

Kunst uit de regio

Els Koster

Joke Mulder

Elsje  Bonder

Annemarie Kuster en Coby Dierikx
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wIllemIjnke koster

Om uiteindelijk de Kunstroute af te sluiten bij Wille-
mijnke Koster. In haar werkruimte/atelier waar Wille-
mijnke ook schildercursussen geeft, schuiven we aan 
aan de lange tafel. Het werk van de buurvrouw is ons 
bekend. Dus mogen Ria en ik, op de momenten dat 
het druk is, de bezoekers alvast welkom heten en een 
klein beetje wegwijs maken in de kunstwereld in Koe-
dijk. Een boeiende, inspirerende en vooral ook leuke 
belevenis die naar meer smaakt.

eenAktermIddAg op zondAg 25 oktober 2015
Deze eenaktermiddag is een onderdeel van een serie 
culturele activiteiten in De Rietschoot, door de wijk  
en voor de wijk. Deelnemers Toneelvereniging De 
Roos en bewoners uit Koedijk/Daalmeer Er worden 
drie eenakters gespeeld:

• Tussen de happen door
• Lieve oma, lieve tante
• Bezoek

In de eenakters ziet u allerlei facetten uit het leven 
gegrepen-  Emotie, humor, hilariteit. Kortom, een 

middag vol vermaak gebracht door een ervaren 
groep acteurs en actrices. Laat u meenemen in drie 
verhalen die u van begin tot eind boeien.

Aanvang 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 
uur. Na afloop is er natuurlijk volop gelegenheid 
om gezellig na te staan onder het genot van een 
drankje en hapje. Voor de entreeprijs van € 5,00 
hoeft u het niet te laten. Kaarten zijn vanaf 11 ok-
tober verkrijgbaar in De Rietschoot of bij de kassa 
op 25 oktober.

hobbyclub zoekt knutselAArs
De hobbyclub is al jaren een begrip in Koedijk. Onder 
begeleiding worden de fraaiste werkstukken gemaakt. 
Op de dinsdagavond (van 18.30 - 19.30) is er nog 
ruimte voor een aantal jonge knutselaars. Lijkt het je 
wat dan kun je contact opnemen met Henrietta Ko-
ning (072-5615498) De hobbyclub is ook op zoek 
naar enthousiaste begeleiders: vaders, moeders, opa's 
of oma's.

rectIFIcAtIe klAVerjAssen gVk
Klaverjassen met de Gondelvaartvereniging Koedijk 
(GVK). Helaas is er in de vorige Coedijcker Ban een 
foutje geslopen in het lijstje met de data van de GVK 
klaverjasdrives. Hieronder vindt u de juiste gege-
vens:26 september 2015, 24 oktober 2015, 28 november 
2015, 23 januari 2016, 27 februari 2016, 26 maart 2016, 
23 april 2016.

Vrouwen VAn nu - koedIjk
Op 20 oktober zal Jaap Koomen uit Alkmaar Noord 
bij Vrouwen van Nu te gast zijn. Hij speelt met ons een 
groot spreekwoordenspel. Aan de hand van Playmo-
biel opstellingen wordt er geraden naar spreekwoorden 
Nog geen lid? U bent van harte welkom op deze of 
andere bijeenkomsten van de vereniging de entree be-
draagt € 5,- voor niet-leden. 

Graag tot ziens op 20 oktober. Meer info: Trijnie Bak-
ker 072-5315934

Kunst uit de regio

Willemijnke Koster
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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

AlkmAArs ontzet
Donderdag 08-10-2015, Feest in centrum Alkmaar, de 
Rietschoot is gewoon geopend. 

FrIsdIsco
Iedere eerste vrijdag van de maand! Frisdisco @ The 
Mall start 10.00 uur tot 22:30 uur en de entree is €2,-

kluscAFé
Zaterdag 10-10-2015 Kluscafé van 14:00u tot 16:00u. 
Geef uw kapotte apparaat een tweede leven met be-
hulp van de klussers van het kluscafé. Kom langs met 
uw kapotte apparaten, fietsen, kleine meubels, speel-
goed, kleding, etc. Wie weet kan het gemaakt worden, 
weggooien kan altijd nog. Kunt u niet helemaal met 
uw smartphone, tablet of laptop uit de voeten? Heb-
ben 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.

AcoustIc mIx In het koedIjks cult’uurtje

Kom ook naar ’t Cult’uurtje op 11 oktober in Ontmoe-
tingscentrum De Rietschoot, Saskerstraat 22, Koedijk. 

De zaal gaat open om 14.30 uur. Het optreden begint 
om 15.00 uur. Entree: €2,50 p.p. De stadsbussen 2, 3 en 
4 stoppen achter de Rietschoot.

Het seizoen begint met het duo Acoustic Mix, be-
staande uit Jos van Hooff en Remco Tammer. Twee 
eigenzinnige muzikanten die met behulp van akoesti-
sche gitaren, zang en mondharmonica zowel bekende 
als minder bekende songs in een verrassend nieuw jasje 
ten gehore brengen. Zij presenteren een mix van o.a. 
pop, rock, reggae, blues en country uit de jaren 60 t/m 
70. Verdere informatie over de optredende artiesten 
vind je op: www.acousticmix.nl Cultuurtje 8 novem-
ber: Con Cartino orkest Dansorkest 

Samen eten, aanvang 18.00 uur. Voor een driegangen-
menu betaalt u slechts € 7,50 . 
Menu op dinsdag 13-10-2015
• Chinese tomatensoep
• Bami met stokjes saté en kroepoek
• Fruitcocktail

Menu op dinsdag 27-10-2015 
• Rundvleessoep
• Hachee met gekookte aardappel en appelmoes
• Vlaflip 

U moet  zich vooraf opgeven bij de Rietschoot aan de bar, 
mail: info@rietschoot.nl of telefonisch 072-5615595.

Koedijk

De Rietschoot

Samen Eten
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klAVerjAssen 
Zondag 18-10-2015 van 13:30 tot 17:00 uur. 

musIcAlworkshop, door ArtIAnce. 
Zondag 18-10-2015 en op woensdag 21-10-2015 Hou 
Facebook van de Rietschoot en flyers op school in de 
gaten om je op te geven voor deze musicalworkshop.

FIlm In de rIetschoot
Maandag 19-10-2015. De Rietschoot verandert even in 
een bioscoop.  Kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar kunnen 
kijken naar de mooie film 'Home' 

De Boov vormen een alienras dat de Aarde kiest als 
hun nieuwe thuis. Ze verplaatsen alle mensen naar een 
klein stukje op de planeet en nemen zelf de rest in. 
Het koppige tienermeisje Tip ontsnapt en ontmoet de 
irritante alien Oh, die is verstoten door de rest. Samen 
gaan ze op reis om de mensheid te redden.

Van 13.00 - 14.30 uur. Entree € 2,50 inclusief limonade 
en popcorn. 

sport en spel. 
Woensdag 21-10-2015 van 10.30 uur tot 13.00 uur.  Er is 
van alles te beleven: karaoke, schminken, spelletjes en 
sport in de  sportzaal. Entree € 2,00.

dIsco Voor mensen met een beperkIng
Zaterdag 24-10-2015 19:00 tot 23:00 uur Disco voor 
mensen met een beperking. Vanaf 19:00 uur gaan de 
deuren open en gaan we los op de beats van onze nieu-
we DJ Davidoff! Iedereen is welkom entree is €2,- en 
begeleiding gratis. In oktober met een optreden van 
The Witches

eenAkterFestIVAl
Zondag 25-10-2 Entree € 5,- (zie bladzijde 21)

Leer van je zintuigen en herken jezelf

Marlous Visser 14-10-2015
Aanvang 20.30 uur

Entree € 5,-

Een lezing die je niet mag missen

HERFSTVAKANTIE

Met DJ Davido� en een optreden van The Witches
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' Een klein gebaar kan zoveel betekenen'
socIAAl-cultureel werker FrAnk smIt

Tekst en beeld Hans Petit

Een sociaal-cultureel werker in Koedijk. In het recente verleden was er op papier wel sprake van soci-
aal-cultureel werk maar in de praktijk merkte Koedijk er maar weinig van. Met de komst van de bewo-
nersondernemingen is dat veranderd. Vanaf 1 juli 2015 werkt Frank Smit voor 12 uur per week als soci-
aal-cultureel werker.

Waar liggen je prioriteiten? 'Iedereen moet zich prettig 
kunnen voelen in onze wijk en zich kunnen ontwikke-
len op een breed terrein. Het ontmoetingscentrum De 
Rietschoot (het huis van de wijk) kan daar een centrale 
rol in spelen.  ... Mijn speciale aandacht gaat uit naar 
mensen die het wat moeilijker hebben in onze samen-
leving. Dat kan komen door een beperking, door je 
financiële situatie of wat dan ook..'

De laatste tijd is eenzaamheid een onderwerp waar op 
TV en in kranten aandacht aan wordt besteed. 

'Ja natuurlijk, dat is belangrijk, mensen die alleen zijn 
betrekken bij dat wat er in de wijk gaande is. Het is 
dan wel heel belangrijk dat ik weet bij wie er sprake is 
van eenzaamheid. Ik heb 12 uur per week, ik realiseer 
me dat ik niet alles kan aanpakken. Maar als ik een 
aanzet kan geven... . Wat me meteen te binnen schiet is 
om mensen die alleen zijn uit te nodigen voor "Samen 
Eten" in De Rietschoot. Gezellig eten en mensen leren 
kennen. Een klein gebaar, een gesprekje op zijn tijd 
kan zoveel betekenen'

Hoort bemiddelen bij bijvoorbeeld burenruzies ook tot je 
werk? Nee daar zijn weer anderen voor. In de Coedijc-
ker Ban van september staat een artikel over Buurtbe-
middeling Alkmaar. Natuurlijk zal ik in voorkomende 
gevallen mensen verwijzen naar de juiste instanties.

De bewonersonderneming is voor velen nog een abstract 
begrip, wat is jouw rol bij de bewonersonderneming. ''In 
het ondernemingsplan van de Bewonersonderneming 
staan vijf programma's Welzijn en Zorg, Sport, Kunst 
en Cultuur, Jeugd, Creativiteit, recreatie en Natuur. 
Het is de bedoeling dat vrijwilligers uit Koedijk het 
voortouw nemen in het bedenken en uitvoeren van die 
programma's. Voor de programma's Kunst en Cultuur 
en Sport zijn er vrijwilligers. Ik ben de verbinding tus-
sen de vrijwilligers en het bestuur, en sta de vrijwilli-
gers, daar waar nodig, met raad en daad bij. 

Kun je wat vertellen over je bereikbaarheid?  Ik ben - in 
principe- iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 
uur en 14.30 uur in De Rietschoot aanwezig. Een af-
spraak maken kan via e-mail: scw@rietschoot.nl of via 
de telefoon van De Rietschoot: 072-5615595. Heb je 
een idee of wil je iets weten, neem contact met me op. 

Bewonersonderneming De Rietschoot
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Vooraankondiging energiebeurs 28 no-

vember 2015

AmbItIeus energIeproject 
In koedIjk

Door Hans Petit

Bewonersonderneming (BO) De Rietschoot start samen met  AlkmaarEnergie een ambitieus energiepro-
ject. Op 28 november vindt  aftrap plaats. 

AAndAcht Voor het mIlIeu

Aan onze leefomgeving kun je nooit genoeg aandacht 
besteden. De BO richt zich o.a. op het welbevinden 
in de wijk. Het project dat wordt gestart helpt ons be-
wuster met energie om te gaan. Bewuster omgaan met 
energie betekent voor de huishoudens een besparing 
op het gezinsbudget en voor het milieu minder belas-
ting. Niet wereldschokkend, maar alle kleine beetjes 
helpen.

wIjkeconomIe

BO De Rietschoot beschikt niet 
over voldoende kennis die no-
dig is om het project te verwe-
zenlijken. Daarom is de samen-
werking tussen De Rietschoot 
en AlkmaarEnergie van groot belang. AlkmaarEnergie 
is een energiecoöperatie voor en door Alkmaarders. 
Het doel is om zo veel mogelijk op energie te bespa-
ren, duurzame energie op te wekken en te verkopen in 
Alkmaar en omstreken. AlkmaarEnergie levert 100% 
groene elektriciteit en gas. 

Door energie af te nemen van AlkmaarEnergie blijft 
het geld in onze gemeente.  Dat zorgt voor extra banen 
en voor extra bestedingen in onze regio.

tIjdelIjk werk Voor 55+er

Een van de prioriteiten van het college van B&W is 
om zo 55+ers zonder werk aan een betaalde baan hel-
pen. Om het energieproject te laten slagen zijn veel 
enthousiaste en deskundige mensen nodig. Van pro-
jectleider tot marketeer. Als het project van start gaat 
worden mensen uit de doelgroep 55+ door de gemeen-
te Alkmaar benaderd om mee te doen.

de beurs op 28 noVember

Op de energiebeurs kunt u een aantal deskundigen 
ontmoeten. Van informatie over zonnepanelen tot en 
met inzicht in uw eigen energieverbruik aan de hand 
van uw energienota. Over de precieze invulling van de 
beurs informeren we u in de Coedijcker Ban van no-
vember. Om de beurs te kunnen bekostigen is er dringend 
behoefte aan sponsoren, als u een bijdrage wilt leveren 
neemt u contact op via info@coedijckerban.nl .

André kuIpers

Als er iemand is in Nederland die ons kan vertellen 
hoe het gesteld is met onze aarde dan is het kosmonaut 
André Kuipers. AlkmaarEnergie en de BO hebben 
contact met het management van André. Het is de be-
doeling dat André 's middags een lezing houdt. Of het 
lukt om André naar Koedijk  te halen is nog niet zeker  
... de organisatie doet haar uiterste best..

Bewonersonderneming De Rietschoot

Bron nasa/esa (c)
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Gondelvaart 2015
Vakjury

Ruud Slikker cs - 
Glazen Koets

8 

Vrijgezellig - 
Mariachi

7 

Hans Bloothoofd cs - 
de Hosti-Toasti Bamd

6

Buurman en Buurvrouw - 
Klaas Vaak

5

BO De Rietschoot - 
Despicable Me

4

B®ouwgroep - 
Mamma Mia

3

Loeiende koeien - 
Up

2

Goed Zat - 
Sponge Bob

1

Uitslag tuinen 

Jeugd

Naam Adres Thema Uitslag
Jet, Pien en Jarik Kok Kanaaldijk 115 Jurrasic World 2 Mooi verlicht, leuk 

voor de kinderen
Kids Vrijgezellig Kanaaldijk 266 de Minions 1 Heel actueel Goed ver-

zorgd schilderwerk
Volwassenen

Pam. de vries Kanaaldijk 173 Koe in de wei 3 Mooi afgewerkt
Karin van Veen Klareweid 23 Beroemde leeuw Cecil 2 Goed uitgewerkt, 

mooie speelse verlich-
ting

Brunno Visser Kanaaldijk 85 Koedijker Monopoly 1 Mooi met alle foto’s 
van Koedijk, geweldi-
ge afwerking.

Uitslag publieksjury 997 stemmen

12 Aurora - 
Ouverture

2

11 Sponsorboot - 4
10 Eindboot - 

Bedankt en tot ziens 
7

9 SV-Koedijk  - 
wk voor Vrouwen

15 Jeugd

8 Vrijgezellig - 
Mariachi
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7 Ruud Slikker cs - 
Glazen Koets

41

6 Buurman en Buurvrouw 
Klaas Vaak

42

5 B®ouwgroep - 
Mamma Mia

57

4 BO Rietschoot - 
Despicable Me

58 Aanmoed. prijs

3 Hans Bloothoofd cs - 
de Hosti-Toasti Bamd

104

2 Goed Zat - 
Sponge Bob

195

1 Loeiende koeien - Up 445 Piet Bijpost Beker
& Kermis prijs

De aanmoedigingsprijs wordt 
toegekend door de voorzitter en 
PR. De Piet Bijpostbeker wordt 
toegekend door de publieksdju-
ry. De Kermisprijs door de heren 
Boots en Moolenbroek namens 
de kermis exploitanten
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Gondelvaart 2015

Miniplay-back A

1. lychana Your Lips 
Are Mo-
ving

2. Dylano D. Sanders 123
3.Fleur en Lis Frozen Laat het 

los, laat het 
gaan

Mini Play-back B

1.Danisha, Liza en Gina Star Sisters
2. Nina Peek Byonce Listen
3. Jonna en Denise Pulcino 

Pio
Op de 
radio 
is een kui-
kentje

Viswedstrijd CM

3-6 jaar
1. Thijme Zwart 142
2. Luuk Bakker 93
. Jip Metselaar 71
7-10 jaar
1. Mees Metselaar 45
2. Jarin Kok 43
3. Kartsten Kok 41
11-16 jaar
Ruby Visser 57
Barry Dekker 44
Thijs quakermaat 40
46 deelnemers vingen  80 vissen

Fietsen

3-7 jaar
1. Youri vd Made
2. Marin Honig
3. Vic Roussouw
8-12 jaar
1. Patrick Vonck
2. Maike Jillissen
3. Like vd Made

De gondel van De Loeiende Koeien ‘Up’ een trechte winnaar

Een vierde plaats voor Despiceable Me (BO De Rietschoot)

Blij met de aanmoedigingsprijs!
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Tijd voor een
 andere bank?

Wij helpen u bij het overstappen

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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Koedijker ijsdraaier uit de Oostwijk

dIrk klomp 
Door Jacob de Maijer Historische Vereniging

Op de facebooksite ‘Je bent Koedijker als..’ verscheen deze leuke foto van de buurman uit mijn jeugd. Dirk 
Klomp. Hij woonde, zoals op de kar staat geschreven, op Oostwijk 200. Dat adres is nu Burgemeester Kooi-
manstraat 27. 

Dirk Klomp draaide zijn ijs in de zomermaanden op zondagochtend. Om ongeveer 10.00 uur was het ijs klaar.  
Ik zat dan al op het vinkentouw om een ijsje te proeven, wat dan gratis werd aangeboden. Eigenlijk begon de pret 
al op zaterdagmiddag. Dan kwam er een vrachtwagentje met staven ijs van ongeveer 20 cm in het vierkant en een 
meter lang. Die werden ingepakt in kleden om ze zo koud mogelijk te houden en opgeslagen in het schuurtje. 
Vervolgens kwam Niek Klomp, de melkboer, die een groot aantal flessen gepasteuriseerde melk bracht. Zondag-
ochtend vroeg ging de melk in een ronddraaiende ketel die in een ketel hing met daarin aan brokken gehakte 
ijsstaven. Over die brokken ijs gingen een paar handen met zout om de kou af te geven aan de ronddraaiende 
melkketel. Aan de melk was inmiddels een hoeveelheid vanillepoeder en suiker toegevoegd. Het draaien gebeur-
de nog met de hand door aan een slinger te draaien. Later kwam er een elektromotor op. Als het ijs klaar was 
ging de beste man met de bakfiets het hele dorp langs, al klingelend met zijn bel. Dan kon je een ijsje kopen van 
een stuiver, een dubbeltje of een kwartje.

Nostalkiek

Dan kon je een ijsje kopen van een stuiver, een dubbeltje of een kwartje.
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De mysterieuze band tussen mens en dier

de dAg VAn de dIeren
Door Hans Faddegon

Kent u de Walt Disney tekenfilm 101 Dalmatiërs? Het is een leuk verhaal over een hondengezin. Walt 
Disney was gespecialiseerd in het bedenken van verhalen en het maken van tekeningen over dieren met 
menselijke eigenschappen. Dat is beslist een groot succes geworden. Wie kent nou niet Donald Duck en 
Mickey Mouse? Of Olivier B. Bommel van de schrijver Marten Toonder? Zodra vroeger bij ons thuis het 
weekblad Donald Duck in de brievenbus lag, renden wij als kinderen daarheen om het als eerste in handen 
te krijgen. Weet u dat onderzoek heeft aangetoond dat Donald Duck het meest gelezen blad onder univer-
sitaire studenten is? Ook in deze tijd. Welkom in NE-DIER-LAND! 

Een van de grappigste stukjes speelt zich af aan het 
begin van de film over de Dalmatiërs. Allerlei typen 
mensen lopen over straat met hun hondje. Op de een 
of andere manier past het hondje precies bij zijn of 
haar baasje. Het zijn net spiegelbeelden van elkaar. En 
dat terwijl de getekende mensen er gewoon als men-
sen uitzien en de getekende hondjes als echt bestaande 

rashonden. Een geniale prestatie. Het lijkt erop te wij-
zen dat er een mysterieuze band tussen mens en dier 
bestaat. Toeval?

Uit de klassieke oudheid stammen veel verhalen over 
dieren. Vaak werden die verteld om op een facet van 
de menselijke moraal te wijzen. Tot de oudste verhalen 

Cultuur

Oude overleveringen zien in de kat een weergave van het menselijke zoeken naar het onbekende (foto Hans Petit) 
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behoren de fabels van de Griekse dichter Aisopos. We 
vinden zijn werk ook terug in de Middeleeuwen, vaak 
aangevuld of gewijzigd met eigentijdse inzichten over 
het menselijk gedrag.

bestIArIum

Zo’n middeleeuws boekje heette een bestiarium, een 
beestenboekje. Die waren toen zeer populair. Het wa-
ren gedichten en verhalen over dieren, fabeldieren, 
met steeds een morele mensgerichte les. Goede voor-
beelden zijn o.a. Van den vos Reynaerde, het gedicht 
van een onbekende Nederlandse schrijver uit de veer-
tiende eeuw en het werk van de bekende fabeldichter 
uit de zeventiende eeuw, Jean de La Fontaine, die de 
ideeën voor zijn fabeldieren vaak ontleende aan het 
werk van Aisopos. 

menselIjk zoeken

Alle oude volken en culturen kennen verhalen over 
fabeldieren, dieren met menselijke trekken. Dat heeft 
te maken met het inzicht dat iedere diersoort een be-
paald aspect van de mens uitbeeldt. Oude overleve-
ringen zien in de kat een weergave van het menselijke 
zoeken naar het onbekende, het mysterieuze. Zo zoekt 
een kat vogels. Hij jaagt erop. Want de vogel symboli-
seert de mogelijkheid om naar het onbekende, de he-
mel, te vliegen. Hij jaagt ook graag op muizen. Want 
een muis leeft meestal in de grond, en dat zou tot 
uitdrukking brengen dat er ook op aarde een geheim 
verborgen is. Het is voer voor de zoektocht van de kat. 
Waarschijnlijk is het geen toeval dat de Latijnse naam 
voor kat, Felis, lijkt op de naam Felix. Felix betekent 
geluk brengend. Het doel wordt bereikt.

‘Een goed opgevoede hond is logisch en con-
sequent. Hij doet trouw wat hem geleerd is’

De hond wordt gezien als symbool van het menselijke 
hart. Het hart als bron van het emotionele en logi-
sche gevoel. Terwijl de kat zijn eigen weg gaat, volgt 
de hond ons meestal trouw. Hij heeft behoefte aan 
leiding. Als hij, net als een mens, uitsluitend op emo-
tie zou afgaan, ontstaat er gemakkelijk een chaotische 
toestand. Maar als hij de leiding, voor zover die logisch 
is, leert te volgen, ontwikkelt zich een goed opgevoede 
hond. Zo moeten ook wij ons hart, onze wensen, onze 
emoties, laten leiden door de combinatie van gevoel 

én verstand. Een goed opgevoede hond is logisch en 
consequent. Hij doet trouw wat hem geleerd is. Een 
hond kan bijvoorbeeld schapen bij elkaar houden. Het 
schaap symboliseert de mens die leeft onder de dage-
lijkse druk, eigenwijs en toch gemakkelijk van-de-wijs 
rakend. Daarom heeft een schaap leiding nodig. We 
kennen dit ook uit het kerstverhaal over de herders 
met de schapen. Allemaal verhalen over het op orde 
brengen van het leven. 

FrAncIscus VAn AssIsI

De dieren brengen ons hier nu ook naar een oude le-
gende over Franciscus van Assisi. Hij zou het evangelie 
gepredikt hebben aan de dieren. Dat klinkt in eerste 
instantie een beetje overdreven. Onwillekeurig bedenk 
je dat hij dan waarschijnlijk te weinig toehoorders had. 
Maar als we ons hier bewust worden dat het dier ge-
zien kan worden als een beeld van onszelf, blijkt deze 
legende plotseling een diepgaande betekenis te bevat-
ten. Dan is deze legende wel degelijk bestemd voor ons 
menselijke oor.

Franciscus stierf op 4 oktober 1226. Op een interna-
tionaal congres van de Verenigingen van Dierenbe-
scherming in 1929 in Wenen werd de Werelddierendag 
vastgesteld. Er werd gekozen voor 4 oktober, om te 
wijzen op Franciscus van Assisi. Ter herinnering aan 
de betekenis van de legende. Ter bewustwording van 
de vergelijkbare belangen van het dier én van de mens! 

Cultuur

De hond als symbool voor het mesnelijk hart
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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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Gastvrijheid, 
hulpvaardigheid 
en klantgerichtheid 
staat bij ons hoog in 
het vaandel. De klant 
moet zich thuis voelen en 
met een goed gevoel de 
winkel uit gaan.

We gaan ook workshops geven in 
de herfst, winter en het voorjaar!

Op zondag 1 november is de 
opening van onze kerstshow. 
Het thema voor dit jaar is 
sprookjes. Kom vooral kijken en 
laat U betoveren en inspireren 
voor de kerstdagen.

We blijven garant staan voor een 
goede kwaliteit kerstbomen!

Kanaalweg 16 • 1749 CE • Warmenhuizen
0226-392694 • tuincentrumschoutenbos.nl

TUINCENTRUM
Schoutenbos

Sinds 1 februari 2015 hebben wij 
tuincentrum Warmenhuizerbos
overgenomen.  Wij zijn 3 zussen, 
Yvonne, Alinda en Heidi 
Schouten.Vandaar nu de naam 
SCHOUTENBOS!
Alinda en Heidi werkten al 
respectievelijk 7 en 23 jaar bij 
Warmenhuizerbos. Yvonne komt 
uit de medische/administratieve 
sector en richt zich voornamelijk 
op de boekhouding en 
administratie.

Ons tuincentrum is gevestigd 
op circa 15.000 m2 en biedt een 
uitgebreid assortiment tuin, terras 
en kamerplanten. Verder hebben 
we een uitgebreid assortiment 
binnen en buiten pottery. Leuke 
cadeau artikelen, zijde bloemen, 
gereedschap ( Talen tools en 
Gardena) en hebben we een 
grote dieren/paarden afdeling! 

Ook hebben we een gezellige 
koffi e hoek gemaakt, waar U altijd 
een lekker gratis kopje koffi e kunt 
krijgen.

Wij proberen de klant persoonlijk 
te benaderen en voor vragen kunt 
U altijd bij ons terecht. 

Even voorstellen!

Groetjes en tot ziens,
Alinda, Yvonne en Heidi
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‘Inspiratie krijg ik vaak op oude, vervallen industriële plekken'

SAAM
Door Rob Westhof, foto's aangeleverd

Midden in ons rustieke dorp woont een dj. Een Techno dj met als artiesten naam: DJ Saam. Zijn naam is 
Sam Vermeer, 19 jaar oud en bijna full time dj. De bakermat van deze muziekstijl vinden we o.a. in de USA 
en Duitsland. Velen van u zullen zich de Duitse groep Kraftwerk nog herinneren. 

Zij bestormden midden jaren 70 de hitlijsten met een 
van de eerste technonummers: De Autobahn. Deze 
stijl is doorontwikkeld en heeft nu wat de insiders een 
Industrial geluid noemen, veel klanken maar geen ge-
zongen teksten. Een muziekstijl zoals Saam die brengt: 
duister, maar ook melodisch, met veel herhalende ele-
menten.

AFstudeerproject bIj ochtendgloren.
Saam voelt zich binnen dit genre meer artiest dan al-

leen dj. ‘ Ik componeer ook zelf. Voor het componeren 
maak ik gebruik van computers, keyboard, sampler, 
drumcomputers, effecten en synthesizers. Ja, dat klinkt 
inderdaad heftig en het meeste van deze apparatuur 
neem ik ook mee voor een optreden. Dat is dan best 
sjouwen, maar ik heb er altijd hulp bij. 

Toen ik een jaar of 13 was, werd ik helemaal enthousi-
ast voor het dj-werk na het zien van een aflevering van 
Klokhuis. Hierin was een dj zo leuk bezig dat ik dacht: 

Met hart en ziel
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Dat wil ik ook! Al snel ben ik toen aan de gang gegaan 
om zelf dingen te maken, of te produceren zoals wij 
dat noemen. Ik zat toen op Willem Blauw en mijn 
schoolwerk had echt niet te lijden door de optredens 
die ik toen al deed o.a. in Argus en de Victorie. Iets 
verdienen deed je er toen niet mee, maar een drankje 
en een onkostenvergoeding kreeg ik wel. Op het van 
der Meij College heb ik nog grafische vormgeving ge-
daan. Daar heb ik de basistechnieken geleerd voor het 
bouwen van websites en dat is iets wat ik ook nu nog af 
en toe doe. Leuk werk om te doen. Als ik geen dj-werk 
was gaan doen, dan was ik waarschijnlijk wel webde-
signer geworden. Vervolgens heb ik MBO muziekpro-
ductie gedaan aan het ROC van Amsterdam. Deze 
3-jarige opleiding sloot perfect aan bij mijn ideeën en 
ontwikkeling. In Nijmegen heb ik in een club mijn 
eindpresentatie voor deze opleiding gedaan. Dit optre-
den is gefilmd en mijn docenten hebben mijn gefilmde 
werk beoordeeld. Tja, toen ik optrad was het midden 
in de nacht en voor de heren docenten wat laat om live 
aanwezig te zijn. Het was trouwens een bijzondere er-
varing, want het dak van de club stond open en ik zag 
het tijdens mijn optreden langzaam licht worden. Het 
gaf een extra dimensie aan mijn show. De beoordeling 
van mijn eindproject was goed. Van collega dj’s heb ik 
ook goede tips gekregen om mijn werk nog aantrekke-
lijker te maken en dat vind ik erg belangrijk.’

InspIrAtIe en eIgen stIjl.
‘Zelf heb ik nooit een idool gehad, maar ik heb me 
door meerdere dj-stijlen laten inspireren en nu heb ik 
een eigen Techno stijl. Ik heb veel gekeken naar bij-
voorbeeld Jeff Mills, Chris Liebing en Speedy-J. Ik pas 
me niet aan aan het publiek in de zaal, daar voel ik 
me te veel artiest voor. Mijn doelgroep is het techno 
publiek dat tijdens mijn optredens lekker uit zijn dak 
gaat. Dit werk is echt mijn missie geworden en inmid-
dels geef ik ook les in het draaien en muziek produce-
ren, dus ik zit er helemaal in. Daar geniet ik van.’ 

‘Naast mijn optredens heb ik ook via een platenlabel 
in Berlijn “Wall Music” een aantal platen uitgebracht 
en nee, daar kun je niet van leven, maar het geeft een 
aardige bijverdienste. Op dit moment ben ik ook be-
zig met een label in Utrecht “Dynamic Reflection” dat 
twee van mijn tracks gaat uitgeven. Ook dit zal, even-
als het Duitse werk, online beschikbaar komen.’

‘Inspiratie krijg ik vaak op oude, vervallen industriële 
plekken. Als ik daar rondloop, krijg ik klankbeelden 
die ik vasthoud en later omzet in een compositie. Het 
zijn meestal duistere plekken waar ik de beste ideeën 
krijg voor mijn muziek. Berlijn is bijvoorbeeld een 
stad waar ik deze inspiratie kan opdoen. Omdat ik zo 
opga in dit werk, heb ik geen tijd voor andere hobby’s. 
Ik ga af en toe wel naar een techno optreden en dan 
kijk ik altijd wat ik ervan kan leren, want ja je moet 
je door ontwikkelen toch? In de toekomst hoop ik 
via mijn Berlijnse connectie ook optredens te kunnen 
gaan doen in Duitsland. In België heb ik even boven 
Maastricht richting Luik al een optreden gedaan. Dat 
was in een oud klooster, het was een erg toffe ervaring.’

‘Mijn ambitie is om waardering te krijgen voor mijn 
werk. Ik hoef niet superberoemd te worden, maar een 
stuk waardering ambieer ik wel en ik richt mij er dan 
ook volledig op. Een eigen boekingsbureau, Techno 
feesten organiseren, het hebben van een eigen platen-
label; het zou zo maar kunnen. Je weet nooit wat er op 
je pad kan komen’. Ik hoop dat dit succes op zijn pad 
zal komen, want dan hebben we er weer een bekende 
Nederlander bij uit ons dorp Koedijk! Of ben ik nu te 
chauvinistisch?

Met hart en ziel
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Alles moet gestandaardiseerd volgens protocollen

lAbels (deel 1)
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

De kinderen zijn alweer een aantal weken naar school. Toch zijn school en leren niet voor ieder kind zo 
vanzelfsprekend als het lijkt. Het aantal kinderen dat problemen ondervindt en moeite heeft binnen ons 
systeem van scholing lijkt bovendien alleen maar groter te worden. Wat kan hier toch aan ten grondslag 
liggen? 

Ik ben geen expert op het gebied van onderwijs. Wel 
behandel ik veel kinderen met leer- en gedragsproble-
men en ook onderwijzend personeel. Daardoor ken ik 
het verhaal van twee kanten. 

Feit is wel dat het onderwijs de laatste decennia veel 
veranderingen heeft doorgemaakt. De huidige opa’s 
en oma’s gingen op hun vierde naar de kleuterschool. 

En daarna, als je dan al ruim zes was, ging je naar de 
lagere of grote school. Groot omdat die natuurlijk ook 
groter was, maar vooral ook omdat je daar moest leren. 
Leren was namelijk nieuw en voor grotere kinderen. 
Dat deed je niet op de kleuterschool. Lezen, schrij-
ven, rekenen; daar begon je mee in de eerste klas van 
de grote school. Tot die tijd mocht je gewoon kleuter 
zijn en leerde je spelenderwijs allerlei vaardigheden zo-

Gezondheid

Voor ADD en ADHD is dat meestal een medicijn op basis van een amfetamine oftewel speed.
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als knutselen, tekenen, omgaan met andere kinderen, 
aanpassen in een groep, liedjes zingen, spelletjes doen 
in een groep en samenwerken. 

‘Lezen, schrijven, rekenen; daar begon je 
mee in de eerste klas van de grote school

tAAlAchterstAnd

In het huidige basisonderwijs is de kleuterschool ver-
dwenen. Kinderen beginnen al op 4 jarige leeftijd met 
leren lezen en schrijven. Dit was denk ik gedeeltelijk 
ingegeven doordat het aantal kinderen met een taal-
achterstand steeds groter werd en vanwege het toege-
nomen aantal kinderen waarvan de ouders Nederlands 
niet als moedertaal hebben. Dit legt op de kinderen 
van tegenwoordig een grote druk, waar veel kinderen 
vaak nog niet aan toe zijn. Er moet gepresteerd worden 
en er moet aan een bepaalde norm voldaan worden. 
De vaardigheden worden getoetst en gemonitord. Er 
wordt te weinig rekening gehouden met de natuurlijke 
ontwikkelingsstadia van de kinderen. Daarnaast is het 
ook zo dat jonge kinderen - baby’s, peuters, kleuters 
- al vaak dagen noodgedwongen moeten doorbren-
gen op de kinderopvang en in peuterspeelzalen. Het 
nieuwste plan van de staatssecretaris van Onderwijs is 
om kinderen al vanaf 2 ½ jaar verplicht een aantal dag-
delen in de week naar een soort van kinderopvang te 
doen. Over overheidsbemoeienis gesproken. 

VeIlIg thuIs

Een baby is tot 9 - 10 maanden het beste af als hij veilig 
thuis bij zijn moeder is, in een prikkelarme omgeving. 
De moeder is in het eerste levensjaar voor het kind 
het allerbelangrijkste. De vader ook, maar in tweede 
instantie. Zo vanaf 10 maanden kan het blikveld van 
het kind wat worden uitgebreid naar de familiekring, 
oma en opa en andere familieleden. Vanaf ± 2 ½ jaar is 
het leuk als het kind zo nu en dan ook kan spelen met 
leeftijdgenootjes. Ik snap best dat het huidige econo-
mische systeem zoiets niet altijd mogelijk maakt, als 
beide ouders werken bijvoorbeeld. Maar ik ga even uit 
van de ideale situatie voor het kind. 

We stellen onze kinderen tegenwoordig al heel vroeg 
bloot aan te veel en te sterke prikkels. Prikkels die het 
kind nog niet altijd kan verwerken. Soms zie je dan 
ook dat een kind apathisch wordt, het reageert nog 

amper op de omgeving. Een andere factor is dat het 
onderwijs steeds meer gestandaardiseerd is en dat van 
kinderen verwacht wordt dat ze op en bepaalde leef-
tijd nader omgeschreven vaardigheden beheersen, die 
jaarlijks getoetst worden. Kinderen en vooral jongens 
zijn eigenlijk niet in staat om langere tijd stil te zit-
ten en aandacht te hebben voor het leren. Er zou veel 
meer tijd moeten zijn voor beweging, spel en andere 
vormen van leren, door doen en ervaren. Geen won-
der dat steeds meer kinderen in dit systeem buiten de 
boot vallen of dreigen te vallen. Er wordt verder weinig 
rekening gehouden met individuele verschillen en de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de kinderen. 
Alles moet gestandaardiseerd, net als in de zorg vol-
gens protocollen. Het blijkt in de praktijk per school 
en soms per leerkracht verschillend hoe er omgegaan 
wordt met kinderen die buiten de boot dreigen te val-
len.  Dit kan afhankelijk zijn van tijd en ruimte, groot-
te van de klas, aanwezigheid van een klasse-assistent, 
of een kind extra begeleiding kan krijgen bij het leren. 
Als een kind qua leerprestaties of sociale vaardigheden 
niet kan meekomen, dan kan dit al snel gevolgen 

Gezondheid

Rugzakje: ondersteuning bij specifieke problemen
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hebben voor zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen. Som-
mige kinderen kruipen in hun schulp en trekken zich 
terug. Een ander reageert gefrustreerd en boos. 

‘Als de hulpmiddelen die de school zelf kan 
inzetten dan niet voldoende blijken, wordt 
er meestal gekeken naar andere mogelijkhe-
den zoals een rugzakje’

rugzAkje

Als de hulpmiddelen die de school zelf kan inzetten dan 
niet voldoende blijken, wordt er meestal gekeken naar 
andere mogelijkheden zoals een rugzakje. Een rugzak-
je is extra ondersteuning bij de specifieke problemen 
die het kind ondervindt. Dat mag de school niet meer 
zelf regelen. Het kind moet dan psychiatrisch worden 
onderzocht en gefiatteerd. Het krijgt dan meestal een 
van de volgende diagnoses: ADD (attention deficit 
disorder) dus aandachtstoornis, ADHD (attention 
deficit hyperactivity disorder) aandachtstoornis met 
hyperactief, druk gedrag, of PDD-NOS (pervasive 
developmental disorder not otherwise specified) een 

niet specifieke nader omschreven ontwikkelingsstoor-
nis. Het syndroom heeft zowel kenmerken van ADD 
als ADHD in combinatie met een autistisch spectrum 
stoornis. Vaak wordt dan ook medicatie geadviseerd. 
Voor ADD en ADHD is dat meestal een medicijn op 
basis van een amfetamine oftewel speed. Dit verbetert 
de concentratie maar heeft wel vaak vervelende bij-
werkingen. Voor PDD-NOS komen vaak andere psy-
chofarmaca in beeld, afhankelijk van de klachten van 
het kind. Verder wordt er voor het kind dan passende 
begeleiding geregeld binnen of buiten de school en in 
ernstige gevallen speciaal onderwijs. Naast de boven 
beschreven stoornissen is er dan nog vaak sprake van 
dyslexie, een taal gerelateerd probleem dat zich uit in 
moeite hebben met lezen of schrijven of allebei en dys-
calculie, moeite met rekenen.

wordt VerVolgd

Volgende maand ga ik nader in op hooggevoeligheid 
en probeer ik antwoord te geven op de vraag of ge-
dragsstoornissen tegenwoordig vaker voorkomen dan 
vroeger en wat de mogelijke oorzaken zijn.

Gezondheid
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herFststooFschotel met bockbIer

Door Arno Doejaaren

IngredIënten Voor 4 personen

• 600 gram rundvlees (eventueel mager)
• Drie uien, grof gesneden
• Een prei, grove ringen
• Een grote winterwortel, schoon geraspt en grof 

gesnipperd
• 100 gram ongezouten roomboter
• Peper/zout/laurierblad
• Een eetlepel kruiden- of gewone azijn
• Vijf dl runderbouillon
• Twee dl bockbier
• Tien eetlepels paneermeel
• 150 gram geraspte oude kaas.

Breng het vlees op kamertemperatuur, dep het droog 
met keukenpapier en snijdt het in dobbelsteen gro-
te blokjes. Bestrooi het vlees met peper en zout naar 
smaak. De oven verwarmen tot 200 graden.

Doe de boter in een grote braadpan of wok tot het niet 
meer bruist en bak het vlees licht aan en voeg daarna 
de groente toe. Alles vijf minuten bakken en desge-
wenst nog wat peper en zout toevoegen. Daarna het 
geheel, met er aan toegevoegd azijn bouillon, de helft 
van het paneermeel en bockbier, in een braadslee of 
grote ovenschotel doen en vervolgens afdekken met 
aluminiumfolie. De braadslee of ovenschotel twee en 
een half uur in het midden de voorverwarmde oven 
plaatsen. Af en toe even omscheppen en na ruim twee 
uur de folie verwijderen. Verhoog de temperatuur naar 
225 graden. Vervolgens de andere helft van het paneer-
meel en de geraspte kaas toevoegen. Het geheel nog 
ongeveer een kwartier in de oven laten staan zodat er 
een krokante bovenlaag ontstaat. Wil je de stoofscho-
tel iets pittiger? Doe er dan een pepertje zonder zaadjes 
bij.

Lekker combineren met huisgemaakte patat, gebakken 
aardappelen of knoflookbrood. Eet smakelijk.  

coloFon
Uitgever: De Rietschoot (www.rietschoot.nl) Re-
dactie: Rien Berends (inhoud), Hans Petit (vorm-
geving). redactie@coedijckerban.nl / info@coedijc-
kerban.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 november: inleveren voor 14 oktober 
2015.  Verspreiding : Gigatrans. De Coedijcker Ban 
wordt in oktober bezorgd tussen 4 en 6 november 
Oplage 2000. Heeft u klachten over de bezorging 
mail naar info@coedijckerban.nl of bel met Wim 
Smit 06-43166559

Koken
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

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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Op steenworp afstand van Koedijk biedt Rollebol kindercentra volop mogelijkheden voor 
kinderopvang waar van alles is te leren en ontdekken. Rollebol is een professionele kinder -
opvangorganisatie voor ouders die veel waarde hechten aan kwaliteit, service en flexibiliteit.
Onze dienstverlening is optimaal mogelijk afgestemd op uw eisen en wensen. Rollebol kin-
dercentra heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en is HKZ/ISO 9001-2009 gecertificeerd.

Voor schoolgaande kinderen uit Koedijk verzorgt
Rollebol kindercentra de buitenschoolse opvang
bij ScoutingBSO KinderBolwerk. Deze unieke
dienstverlening is bedoeld voor ouders van 
kinderen in de basisschoolleeftijd. BSO Kinder-
Bolwerk is gevestigd in de accommodatie van
scoutingvereniging Graaf Daron in een prachtig
natuurgebied aan de rand van de Oudieplas.
Deze accommodatie biedt kinderen eindeloze
mogelijkheden te spelen, te bewegen en zich 
uit te leven in de frisse buitenlucht.

Bent u op zoek naar dagopvang voor 0-4 
jarigen, dan kunt u bij kindercentrum Olke Bolke
terecht. Hier wordt een uitgekiend VVE (voor- en
vroegschoolse educatie) aange boden. Er is een
buitenspeelruimte van maar liefst 1998 m2, 

met grote piratenboot langs het Noord Hollands-
kanaal, leuke speelhal met Twister en uitda-
gende speelzolder.

Wij creëren een vertrouwde opvangsituatie 
voor uw kind, die aansluit bij de thuissituatie 
en bieden uw kind geborgenheid en een veilige
sfeer. Het spel- en ontwikkelingsmateriaal is
veelzijdig en op de ontwikkelingsfase van uw
kind afgestemd.

Meer informatie?
Neem een kijkje op onze 
site of vraag een rondleiding 
op de vestiging van uw 
keuze via info@rollebol.nl 
of bel: 072 - 566 90 28.

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?

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

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

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V4_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V4  17-02-15  10:17  Pagina 1
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Advies en Begeleiding in Kwaliteits- Arbo- en Milieuzorg

AbkAm
Door Rien Berends foto's aangeleverd

‘Het mooie aan mijn werk is dat ik bij veel bedrijven over de vloer kom en dan praat met directies over hun 
strategie en bedrijfsvoering. Dat zijn steeds weer afwisselende en boeiende ervaringen.’

Ewout Pijpker praat in zijn kantoor aan de Bregjesak-
ker vol enthousiasme over zijn bedrijf Abkam dat staat 
voor advies en begeleiding in kwaliteits-, arbo- en mi-
lieuzorg. Het adres voor talloze gespecialiseerde advie-
zen en begeleiding. Althans, zo kunnen we lezen in de 
advertentie die elke maand in de Coedijcker Ban staat. 

Alle reden dus voor een nadere kennismaking en een 
toelichting op inhoud van dit alles. Zoals gezegd op 
zijn kantoor. ‘Dat is bij hoge uitzondering, want ik 

ben vrijwel altijd buiten, op bouwplaatsen en bij be-
drijven, aan het werk.’

De in Andijk geboren Ewout Pijpker verhuisde op 
vierjarige leeftijd naar de Huiswaard 1. ‘Dat was de 
eerste wijk van Alkmaar Noord. Daarna waren er geen 
huizen meer tot aan Koedijk. Op de lagere school was 
ik al behoorlijk speels. Ik kon maar moeilijk stilzitten 
in de schoolbanken. Een beroepskeuzetest wees uit dat 
ik geschikt was om met planten en dieren te werken. 

Ondernemer van de maand
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Samen met mijn tweelingbroer ben ik naar de tuin-
bouwschool gegaan. Na het behalen van het diploma 
vakbekwaam hovenier heb ik de hbo-opleiding mili-
eukunde in Deventer gevolgd. Vier jaar heb ik er zelf-
standig gewoond. Toen ik examen had gedaan, kon ik 
aan de slag bij de Gemeente Alkmaar als beleidsme-
dewerker.’

gouden tIp

Net als andere jongemannen in die tijd moest Ewout 
Pijpker ook verplicht in militaire dienst, om vervol-
gens weer in Alkmaar als ambtenaar aan het werk te 
gaan. ‘Tot ik werd gebeld door een aannemersbedrijf 
in Haarlem. Die zochten een jonge, afgestudeerde mi-
lieudeskundige en hadden informatie opgevraagd in 
Deventer. De school had mij aanbevolen. Dus maakte 
ik in 1993 de overstap naar het bedrijfsleven om als 
KAM coördinator aan de slag te gaan. 

In die tijd gaf een studiebegeleider me het advies om 
de studie Hogere Veiligheidskunde te volgen. Dat was 
een gouden tip. Twee en een half jaar lang ben ik toen 
twee avonden per week naar Utrecht gegaan. Het di-
ploma dat ik toen behaalde is in mijn verdere werkza-
me leven, tot op de dag van vandaag, heel waardevol 
geweest. Eigenlijk heb ik daarmee de perfecte combi-
natie gerealiseerd van veiligheid en milieu in theorie, 
naast de praktische insteek van het hoveniersvak.’

Ewout Pijpker - Generalist binnen een Spe-
cialisme

AudItor

Na vijf jaar te hebben gewerkt voor het aannemers-
bedrijf kwam Ewout Pijpker in contact met het vei-
ligheidsinstituut Aboma in Ede. ‘Die boden mij aan 
om te komen werken als auditor. In die functie con-
troleerde en adviseerde ik bedrijven op het gebied van 
veiligheid, milieu, werkomstandigheden en kwaliteit. 
Vooral in die periode kwam ik bij veel bedrijven bin-
nen om er te praten over het te voeren beleid. 

Leuk werk met als nadelig effect voor mij dat ik steeds 
meer specialist in een specialisme werd. Terwijl het al-
tijd mijn wens was om zo breed mogelijk binnen mijn 
werkgebied te kunnen functioneren met meer nadruk 
op het adviseren dan op het controleren.’

eenmAnsbedrIjF

En dus begon Ewout Pijpker in 2001 zijn eenmansbe-
drijf Abkam aan huis in de Sauerlandstraat. ‘Daar zijn 
we in 1998 gaan wonen. Pal achter het scorebord van 
de SV Koedijk. 

Ik heb mijn bedrijf letterlijk vanaf de grond, nul dus, 
opgebouwd. Met hogere veiligheidskundige begelei-
ding bij verontreinigde grond als belangrijkste speci-
alisme. Dan moet je denken aan begeleiding bij sane-
ring van vervuilde grond en advisering hoe er veilig 
en gezond mee omgegaan moet worden. Dan moet 
ik bijvoorbeeld om 7 uur in de ochtend op de bouw-
plaats zijn om de eerste veiligheidsinstructies te geven. 
Dan heeft de opdrachtgever al een veiligheidsplan van 
me gekregen. Dat wordt in de praktijk ten uitvoer ge-
bracht. 

We bespreken en signaleren de eventuele gevaren en 
de maatregelen die genomen moeten worden. Na de 
voorlichting en controle van de veiligheidsvoorzienin-
gen geef ik het werk vrij voor uitvoering. Dan kunnen 
ze ter plekke beginnen. Het is wettelijk verplicht om in 
dit soort situaties een veiligheidsdeskundige in te scha-
kelen. Daarom is dat diploma, waar ik het al eerder 
over had, zo belangrijk. Dat geeft me veel interessant 
werk.’

Ondernemer van de maand
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leuk

De advertentie in de Coedijcker Ban lezend, blijft het 
niet alleen bij de HVK-begeleiding. ‘Dat klopt. Ei-
genlijk is alles wat ik doe erg leuk. Maar het gaat te 
ver om overal in detail aan te geven wat het inhoudt. 
Bij bouwplaatsveiligheid en veiligheidsadviesbezoeken 
controleer ik bijvoorbeeld de steigerbouw en kijk ik 
naar de werkhouding, hoe er wordt gezaagd, hoe de 
stofafzuiging is geregeld en of er goede beschermings-
middelen zijn. 

Bij brandpreventie controleer ik bedrijven op de status 
van de blusmiddelen. Waar die zich bevinden en of er 
wel het juiste blusmateriaal wordt gebruikt in relatie 
tot de materialen waarmee wordt gewerkt. Soms is het 
beter om met poeder of CO2 te blussen dan met water. 
Dan kijk ik niet alleen naar de gevolgen van een brand, 
maar ook naar wat er kan gebeuren tijdens het blussen 
en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Het is in het 
bedrijfsleven vaak een stuk complexer dan even een 
brandje blussen.’

opleIdIngen

In de advertentie staat ook een logo van ACVO, op-
leidingen en advies. ‘Klopt. Dat is een opleidingsinsti-
tuut voor veiligheidstrainingen. Een paar maanden na-
dat ik mijn eigen bedrijf was begonnen in 2001 kreeg 
ik de vraag van een aantal relaties of ik mee wilde doen 
als aandeelhouder in het opleidingsbedrijf Algemeen 
Centrum Voor Opleidingen. Met vier partners hebben 
we elkaars opleidingen en trainingen samengebracht 
tot één instituut, waardoor het haalbaar werd met 
voldoende deelnemers cursussen te verzorgen. Ik heb 
vervolgens vanuit een bepaalde vorm van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen ervoor gezorgd dat 
de trainingen in de regio Alkmaar in De Rietschoot 
worden gegeven. Ik hecht er veel belang aan dat het 
verenigingsleven en de voorzieningen in Koedijk op 
een goed niveau blijven.’Samengevat komt het er dus 
op neer dat Ewout Pijpker het bedrijfsleven adviseert, 
traint en begeleidt op het gebied van risicobeheersing 
met als belangrijkste uitgangspunten kwaliteitszorg, 
arbo (werkomstandigheden) en zorg voor het milieu.

Ondernemer van de maand

Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijven?.
Do 8-10-2015 Inloop   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 9-10-2015 Voetbal   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Vrij 9-10-2015 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di 13-10-2015 Dicht wegens personeels-

dag
  9 t/m 13 15:30/17:30 Nee

Do 15-10-2015 Inloop   9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 16-10-2015 Jongensmiddag   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Vrij 16-10-2015 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di  20-10-2015 Meidenmall:

Thema middag
  9 t/m 13 15:30/17:30 Nee

Do 22-10-2015 Inloop   9 t/m 18 15.30/17.30 Nee
Vrij 23-10-2015 Voetbal   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Vrij 23-10-2015 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di  27-10-2015 Meidenmall:

Chill middag
  9 t/m 13 15:30/17:30 Nee

Do 29-10-2015 Inloop   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Vrij 30-10-2015 Jongensmiddag   9 t/m 13 15:30/17:30 Nee
Vrij 30-10-2015 Inloop/ Halloween 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee



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.


