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Beste Koedijkers,

Uit eigen, jarenlange, ervaring in de journalistiek weet 
ik dat er over het algemeen heel weinig spontane reac-
ties volgen vanuit de lezershoek wanneer het dorpsblad 
is verschenen. De Coedijcker Ban vormt hier op geen 
uitzondering. 

Uiteraard sturen de vaste correspondenten keurig op 
tijd hun verhalen en leveren de organisatoren van 
evenementen en bijeenkomsten ook hun kopij in. 
Deze informatie vormt een belangrijke basis voor 
ons blad. Het uitgebreide nieuws dat we deze maand 
van de SV Koedijk hebben binnen gekregen, is wat 
dat betreft hoopgevend. Aan de andere kant staan 
we ook open voor kritiek of op- en aanmerkingen 
in welke vorm dan ook. Alles is voor verbetering en 
verandering vatbaar. Zo ook de Coedijcker Ban. Zo 
vindt de inventarisatiecommissie van de Historische 
Vereniging het fijn als er wordt gereageerd op hun 
vragen. Ze krijgen nog steeds spullen binnen waar 
de informatie geheel of gedeeltelijk van ontbreekt. 
Mocht u meer weten over iets dat in de Coedijcker 
Ban door hen wordt beschreven, laat het ze weten. 
Interactie met de lezers, zoals dat in de journalistiek 
wordt genoemd, stellen wij erg op prijs. Veel onder-
werpen die worden behandeld kunnen hierdoor een 
informatief en extra interessant vervolg krijgen. Dat 
maakt ons werk nog leuker en de Coedijcker Ban als 
bindmiddel tussen de inwoners alleen maar sterker. 
Want wat is er nou niet mooier dan dat er vol belang-
stelling wordt uitgekeken naar de volgende uitgave. 
Maar eerst deze lezen uiteraard. Veel plezier er mee. 
Rien Berends, redactie    

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Praktijk Dries (huisarts) 072-5626080
Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Dierenambulance 072-5150085

De Laatste Eer 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Robert de Boer 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 19 maart 2016

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Aannemer, schilder, schrijver, brandweerman, wielrenner, wandelaar en paleograaf

henk VIsser
Door Rien Berends, foto’s Hans Petit

‘Naast een innerlijke gemoedsrust zijn belangrijke onderdelen van het ouder worden beweging, het trainen 
van je hersenen, een boek schrijven of schilderen. Een verantwoorde belasting, zowel geestelijk als lichame-
lijk, zijn van belang om het goed en zo lang mogelijk vol te houden in het leven.’

Henk Visser, geboren op zaterdag 9 mei 1936 aan de  
Kanaaldijk (toen 246), geniet nog elke dag van het le-
ven. De 79-jarige Koedijker heeft, na een intensief en 
werkzaam leven in de bouw, bepaald niet stil gezeten. 
Het levensverhaal van de Markante Koedijker, waarin 
echtgenote Annie (77) inmiddels 55 jaar een hoofdrol 
vervult, leest als een boek. ‘Klopt. Het boek is bijna 
klaar. Mijn zus Tini neemt het nog een keer door en 
daarna moet het worden geredigeerd. Ik weet nog niet 
precies wanneer, maar ‘Lopende vort’ ligt binnenkort 
op de drukpers.’

‘Lopende Vort’
In een speciale ruimte achter de woonkamer vertelt 
Henk Visser zijn levensverhaal. Aan de wanden hangen 
zijn schilderijen die veel Koedijkers zullen herkennen 
uit de wachtkamer van de huisarts. Aan de ene kant 
van de werkkamer staat een tafel vol speelgoed voor 
de kleinkinderen en aan de andere kant een tekentafel 
die we kennen van de aloude architect. In een aparte, 
bescheiden uitbouw zien we de computerschermen en 
op de gesprekstafel liggen het al eerder geschreven fa-
milieboek ‘Struinen de vort’ over de familie van Annie 

naast een deel van het manuscript ‘Lopende vort’ over 
zijn eigen afkomst: Visser-De Maijer.

‘Het was crisistijd toen ik ben geboren. De touwtjes 
aan elkaar knopen en positief blijven. We woonden 
in een huurhuisje van Gerrit Hartland, de broer van 
opoe De Maijer van “Het vogeltje”. Mijn vader was als 
timmerman los/vast in dienst bij diverse bazen. Ook 
ventte hij melk voor opa Visser en was in de avon-
duren kruidenjongen voor de huisarts. Mijn moeder 
had voor mijn geboorte wat werkhuisjes. Het ging al 
met al moeizaam en gezapig. Terwijl de donkere dagen 
zich aandienden.’

Henk Visser is vier als de Tweede Wereldoorlog uit-
breekt. ‘Ik kan er verder weinig over zeggen. Pas jaren 
later besef je dat het een slechte zaak was, de verduis-
tering, spertijd, vorderingen. Ook was mijn kinder-
fiets in beslag genomen. Mijn eerste schooldag was op 
1 september 1942 bij juffrouw Landman. De school 
was gevorderd door de bezetter. Wij kregen les in het 
Raadhuis. Bij een luchtaanval op het trammetje aan 
de overkant van het kanaal lagen we onder de banken. 
Toen de Duitsers zich in mei 1945 terugtrokken, scho-
ten ze vanaf de overkant naar een Amerikaanse vlag die 
Stikkel had opgehangen. Tini en ik kwamen net bij 
opoe vandaan. We hebben hand in hand gerend voor 
ons leven. Zulke momenten vergeet je nooit meer.’

Ford AngLIA

Het dorpse leven kwam na de oorlog langzaam weer 
op gang in Koedijk. Diverse vernieuwingen deden hun 
intrede. ‘Eerst kocht mijn vader een Flink hulpmotor 
aan de fiets en later een tweede hands Ford Anglia. 
Met rode bekleding. Ik zie die auto nog voor me. En 
we leerden onszelf zwemmen op het breed bij boer 
Kooi, want daar was het kanaal niet diep. Lieten we 
ons meeslepen met boten tot de schippers ons kwaad 
wegjoegen. Mijn vader was een keer zo woedend op 
me, omdat ik door het kippenhok was gezakt, dat hij 
zijn duimstok op mijn gat stuk sloeg. Vervelend voor 
een timmerman die op dat moment nergens een ande-
re kon kopen.’

In een schuurtje achter hun huis knutselde Henk 
Visser al op jonge leeftijd bootjes van oude klompen 
of een draaimolen compleet met orgel. ‘Mijn vader 

maakte een kano voor mij en de familie De Waal. Hij 
zaagde duimsplanken door midden van een stelling 
uit de voorraadzolder van de ‘Kleine Bazaar’. De win-
kel van Jaap de Waal.’ In 1949 gaat Henk Visser naar 
de Ambachtsschool aan de Bergerweg om net als zijn 
vader het timmervak te leren. ‘Vaktekenen was mijn 
grote passie. Naast de handtekenlessen. Ik maakte de 
mooiste tekeningen in drie dimensies.’ Langer naar 
school gaan, was niks voor Henk. Aan het werk dus. 
‘Bij de firma Klaver en Molenaar in Koedijk waar mijn 
vader ook werkte. Toen ze in 1954 failliet gingen, be-
gon mijn vader voor zichzelf en mijn nieuwe baas werd 
Klaas Klaver aan de Zeswielen. Daarnaast zat ik op de 
avondtekenschool en volgde een cursus voor opzichter 
tekenaar bij de PBNA. Mijn eerste danslessen kreeg ik 
in Café Schuit van Dansschool van Kempen.’

WIeLrennen

Sportief was Henk Visser ook. Toen hij wielrenners 
voorbij zag komen over de dijk, waren daar meteen 
de kriebels. Hij kocht een tweedehands racefiets en 
werd lid van Alcmaria Victrix. ‘Ik ben clubkampioen 
geweest bij de nieuwelingen en op de achtervolging. Ik 
kocht een nieuwe fiets bij Jan Groot en reed de Acht 
van Chaam, de Acht van Bolsward, kermiskoersen en 
in de winter rollenwedstrijden in cafés. Op een eigen 
gemaakte houten rollenbak trainde ik in de slaapka-
mer van mijn ouders.’

gooFIe

Vader Visser had ondertussen het bouwbedrijf overge-
nomen van ome Leen Visser, bouwkundig opzichter 
in Koedijk en ontwerper van het Raadhuis. Het gezin 
verhuisde in 1955 naar de oude stolpboerderij van de 
familie Dirk Butter die voor een deel werd ingericht 
als werkplaats. Henk voldeed daarna zijn dienstplicht 
van achttien maanden en kocht bij terugkeer zijn eer-
ste auto. ‘Een goliath die ik Goofie noemde.  

Diens kop schilderde ik op de motorkap. Het was een 
driewieler van melkhandel Nic Klomp. Daar hebben 

De markante Koedijker
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we heel wat avonturen mee beleefd.’ Samen met Co de 
Rijke reed hij naar de aannemersopleiding in Schagen. 
‘Omdat Co met mij mee reed leerde ik zijn zus Annie 
kennen. We kregen verkering en konden in het huis 
van mijn ouders gaan wonen omdat die een pension in 
Schoorl kochten. We zijn in september 1965 getrouwd 
in Noord Scharwoude. Ook heb ik het bedrijf van 
mijn vader overgenomen waar onder andere opa De 
Rijcke en mijn zwager Co al werkten. Er lagen nog af 
te maken contracten met het Bouwfonds Nederlandse 
Gemeenten in Noord-Holland. In Schoorl hebben we 
het dorpscentrum De Blinkerd gebouwd, de Spar en 
de winkel van Slagerij Kuyper.’

BrAndWeer

Een tijdje later werd Henk Visser benaderd door de 
toenmalige commandant Maarten Barsingerhorn om 
lid te worden van de Koedijker brandweer. Diver-
se cursussen volgden tot aan hoofd brandwacht. ‘Ik 
ben ook nog een tijd hulp-secretaris geweest omdat 
secretaris Jan Barsingerhorn het te druk had. Na de 
annexatie in 1972 stopten diverse leden er mee omdat 
de zelfstandigheid van het korps verdween. Piet Oost-
wouder werd commandant en Jaap de Waal sr. pen-
ningmeester. Ik volgde een paar jaar later Oostwouder 
op als commandant. Dat was een drukke tijd in mijn 
leven. Het gezin met twee kinderen, Hellen en Ton, 
het bedrijf en de brandweer. Tijdens een vakantie met 
Co en Jannie de Rijcke hebben we overlegd om sa-
men eerst een bedrijf en later BV op te richten: Aanne-
mingsbedrijf Visser Koedijk BV. We kregen opdrach-
ten in Koedijk voor de bouw van de voetbalkantine, 
de Rabobank en een project in Plan De Weydt.’ Naast 
het eigen ‘bedrijf zette Henk Visser zich ook op andere 
manieren in voor de maatschappij. ‘Voor de Samen-
werkende Patroons Vereniging Noord-Holland ben ik 
vertrouwensman geweest om te bemiddelen bij aanbe-
stedingen. En na de fusie tussen NAPB en de katho-
lieke aannemersbond bleef ik secretaris van de nieuwe 
NVOB. Dat leverde nog een gouden bondsmedaille 
op naast de zilveren medaille van de stad Alkmaar voor 
mijn inzet bij de brandweer en de bouwbond.’

WAndeLen

Nog even terug naar het sportieve deel in het leven van 
Henk Visser. ‘Tussen mijn zestigste en vijf en zeventig-
ste jaar heb ik dertien keer de Nijmeegse Vierdaagse 

gelopen, de winterwandeling in Egmond, de Alkmaar-
se Vierdaagse (vier keer), de Vierdaagse van Vilt en van 
Drenthe. Ik was lid van de wandelsportvereniging De 
Jeep in Alkmaar. Ik ben gouden kruis dragen van de 
Nijmeegse vierdaagse. Ik liep toen samen met de (ex) 
Koedijkers Ria Blaauwboer en Dirk van Dijk. . Nu doe 
ik het vanwege blessures rustig aan en heb dus meer 
tijd voor schilderen, beeldhouwen, keramiek en schrij-
ven. Na mijn wandelavonturen ben ik gaan sporten 
bij Tom van der Kolk. Eerst in de cardio-fitnes, maar 
nu ga ik drie keer per week spinnen om mijn conditie 
op peil te houden.’ Bijzonder is het werk dat Henk 
Visser doet als vrijwilliger bij het regionaal archief in 
Alkmaar. ‘Ik heb een cursus oud schrift, paleografie, 
gedaan. Daar kwam ik in contact met mensen die 
transcripties maken van oude geschriften zodat ze via 
internet ook leesbaar zijn voor het grote publiek.’ Op 
een computerscherm zien we de foto’s van hand ge-
schreven teksten uit 1570 die Henk Visser probleem-
loos kan lezen en herschrijven. Dat geldt ook voor 
notariële repertoria van akten uit de 19e eeuw. Razend 
knap.  ‘Het is leuk werk en bovendien steek je wat op 
van de streekgeschiedenis.’   

Enige Keurslager  
in Alkmaar Noord

Richard Groot

• Wij zijn bijna 25 jaar gevestigd in  
Winkelcentrum Daalmeer in Alkmaar Noord  

naast de Jumbo
• Bij ons kunt u ook terecht met uw  

Keurslager-spaarpas
• Onze dagaanbiedingen staan  

onderin deze advertentie
• Gratis parkeren voor de deur

• Eigen fabrikaat dagverse maaltijden
• Eigen worstmakerij

• Wij verkopen: Heyde Hoeve varkensvlees,  
Wieringerweide rundvlees, Boerderijkip  

bewust beter en Waddengoud lamsvlees

Richard Groot, keurslager
Wc Daalmeer, Johanna Naberstraat 55, Alkmaar
Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl

IEDERE MAANDAG
Gepaneerde schnitzels van  
Heyde Hoeve varkensvlees

 4 stuks 500

IEDERE WOENSDAG
Half om half gehakt

 500 gram 300
 

Mager rundergehakt

500 gram 350

IEDERE DINSDAG
Hele warme grillworst

 per stuk 200
  

IEDERE DONDERDAG
Dubbele puntendag

Kogelbiefstuk

                   3 stuks 795
 

IEDERE VRIJDAG & ZATERDAG

Shoarmavlees

               500 gram 375+ GRATIS 
KRUIDEN

De lekkerste 
grillworst van 

Alkmaar!

De markante Koedijker
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heLp  de gAsFABrIek te LAten stomen
Vrienden van de oude Gasfabriek zetten zich in 
voor het laatst overgebleven pand van de oude Gas-
fabriek aan de Helderseweg. Samen met bewoners 
en bedrijven gaan we het erfgoed uit 1915 renove-
ren en het braakliggende gaswinningsterrein mooi 
maken, zodat jong en oud weer kan genieten van 
deze unieke plek.  Help ons dit prachtige doel te 
behalen en word ook vriend van de Gasfabriek.   
 
Voor €25 per jaar word je Gasfabriek-vriend en 
ontvang je:  een uitnodiging  voor leuke activi-
teiten, zoals het jaarlijkse vriendenevent  , m2 
moestuin  bij de Gasfabriek  of  een workshop 
bon. Hoe word je vriend van de Gasfabriek?   
Meld je aan via het DOE MEE- formulier op www.
gasfabriek.com en doneer €25 via de rode doneerknop  
 
Wil je ook de handen uit de mouwen steken?  
Geef het aan op het DOE MEE-formulier. We zoeken 
nog enthousiastelingen die mee willen helpen bij de 
renovatie, in de tuin of bij buurtevenementen.

LedenAVond kVg
15 maart 2016, aanvang 20.00 uur in de Rietschoot. 
Dit is de gezamenlijke avond met de Vrouwen van Nu. 
De heer Wout Strootman uit Amsterdam vertelt deze 

avond op een boeiende manier over het leven van Toon 
Hermans. Introducees betalen € 4,00. Het Koedijker 
Vrouwen Gilde wordt ondersteund door Stichting ’t 
Zuydoutaerlandt.

ouders trekken er grAAg op uIt
 “Natuurspeelbossen, speeltuinen en musea bezoeken 
staan bovenaan in het rijtje van meest bekeken kin-
deractiviteiten op het internet door Alkmaarse ouders 
met kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.” Aldus 
Claudine Brakenhoff van Kidsproof Alkmaar, de loka-
le vestiging van Kidsproof.nl, de grootste kinderuitjes 
website van Nederland. 

Kidsproof.nl voorziet duidelijk in de behoefte van de 
moderne, drukke ouder. Naarmate het beeldscherm-
gebruik door kinderen groeit, neemt bij ouders de be-
hoefte toe om op zoek te gaan naar actieve uitjes.  

De website werd afgelopen jaar maar liefst 2,5 miljoen 
keer bezocht door ouders die op zoek zijn naar tips en 
inspiratie voor leuke dingen om in hun vrije tijd met 
kinderen te doen. 

Als je kiest voor regio Alkmaar, vind je het meest com-
plete overzicht van gezinsuitjes, kinderactiviteiten, 
(sport)clubs en lessen, kinderfeestjes, kindvriendelijke 
restaurants, kinderwinkels en praktische adressen voor 
opvoeding en opvang in Alkmaar en omgeving.

Claudine: “We zien dat de ouders veel zoeken op ui-
tjes in de natuur, zoals een park, speeltuin en speelbos. 
Verrassend genoeg waren ook de musea in 2015 erg po-
pulair, vooral onder ouders van iets oudere kinderen. 

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

De moeite waard

foto Ilona Hartensveld
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Ook wordt, veel meer dan wij verwachtten, gezocht 
naar kindvriendelijke restaurants in en om Alkmaar. 
Ons overzicht daarvan blijven we uitbreiden!”

“Onze tips voor theatervoorstellingen en museumac-
tiviteiten worden eveneens veel bekeken. Niet ver-
wonderlijk, want in 2015 waren er veel leuke kinder-
voorstellingen in de theaters en steeds meer musea 
ontwikkelden heel interactieve kinderprogramma’s.”  

Kidsproof.nl is actief in 16 Nederlandse regio’s en biedt 
daar een compleet overzicht van tips voor gezinsuitjes 
en kinderactiviteiten.  Kidsproof Alkmaar bestaat van-
daag precies 1 jaar en op 3 februari is de site voorzien 
van een nieuw design en nieuwe functionaliteiten om 
zo nog beter in de behoeften van het groeiend aantal 
bezoekers te kunnen voorzien.

53e gondeLVAArt: 20-8-2016
Zet deze datum vast in de agenda, want op 20 augustus 
2016 vindt de 53ste Gondelvaart in Koedijk plaats!

Met groot enthousiasme is de Gondelvaartvereniging 
Koedijk gestart met de voorbereidingen voor de ko-
mende editie. Dit jaar wil de vereniging meer activitei-
ten op de Kanaaldijk organiseren om de sfeer richting 
het noorden van het dorp meer te verhogen. Als er be-
woners zijn die suggesties hebben voor leuke activitei-
ten, dan horen wij het graag.  Sommige bouwploegen 
zijn al aan het brainstormen welk onderwerp er dit jaar 

weer wordt uitgevoerd. Wil je een gondel gaan bou-
wen, aarzel niet om dit gezellig met een groep vrien-
den, vriendinnen of buren te gaan doen. Een gondel 
hoeft niet perse mega groot en hoog te zijn. Ervaren 
botenbouwers hebben aangegeven bereid te zijn om de 
jeugd of nieuwe bouwploegen te voorzien van tips en 
trics.  

Voor het bouwen van een gondel krijg je tot een be-
paald budget de kosten vergoed. De Gondelvaartver-
eniging heeft basisdecors en materialen die je kunt 
huren van je budget. De dekschuit, aggregaat en sleper 
worden sowieso al door de vereniging betaald, terwijl 
de overige kosten uit het budget komen. De ervaring 
leert dat, door eenmaal actief mee te bouwen en wer-
ken aan de Gondelvaart, er een grote kans bestaat dat 
je besmet raakt met dit positieve virus. 

Mocht je als vrijwilliger de commissies willen onder-
steunen, ook hier zijn vrijwilligers van harte welkom. 
Vind je het leuk om de pr commissie in woord en ge-
schrift te ondersteunen of ben je op zoek na een leuke 
stageopdracht voor bijvoorbeeld het organiseren van 
evenementen, techniek of pr en communicatie? Mis-
schien kan de Gondelvaart iets voor je studie beteke-
nen. Neem dan contact met ons op.

En dan nog een oproep namens een paar botenbouw-
groepen. Een aantal bouwploegen is hun vaste bouw-
plaats kwijtgeraakt. Zijn er bewoners die bereid zijn 
tegen een bescheiden vergoeding tijdelijk een stuk 
schuur in de zomermaanden te verhuren? De bouw-
ploegen zullen respectvol met uw eigendom omgaan 
en de boel netjes achterlaten.

Het bestuur van de Gondelvaartvereniging hoopt op 
een zonnige derde zaterdag in augustus met veel sup-
port vanuit de bewoners.

Wilt u reageren? Doe dit dan via contact@gondel-
vaartkoedijk.nl of bel na 17.00 uur met 06-27244725

de WInter
Joôs, ik hou  niet van de winter. Hêlegaar niet! ’t Is 
den altoid zô koud. Ik koom op zukke  kouwe dage 
meist  niet op gang. Oftig regent ’t ok en al die sneê-
uw, die d’r valt. As je nei buiten gane,  ken je deer 
op uit glisse  en den  ken je heêl  beroerd valle en 
den breek  je  je biene of je arme of je klappe met je 
kop teugen de grond. Ok al die bagger op streit nei 
‘t dooien, deeran hew ik ok al zôn hekel. Je skoene 
of je mooie leerze kroige d’r van die smerige kringe 
van en je ôto wordt ok al zo kladdig.  

En mocht je  al  op ’t ois op de slôte  kenne, den 
legge d’r weer stiene of kluite of takke op of d’r zitte 
alweer van die diepe skeure in ’t ois, weer je skaase 
den weer in steke bloive.  Den ken je ok weer zô’n 
rot klap make. 

Fietse op de streite met alle  gladdighoid, is ok al 
zô beroerd.   

En de kouwe wintersturme giere  meist  deur je 
klere heen en vliege  ok  dwars deur de kiere van 
je voordeur.  Ik loup den meistens op zukke dage 
den ok altoid bar te bubberen. Deer weer ’t ken,   
perbeer ik  den ok binnen te bloiven.  Ik kin  m’n 
oigen den bedat niet warm kroige, ok al staat de 
verwarming op heit. 

De luchte kenne ok zô ofskuwelijk grois en donker 
weze en wat dink je van m’n tuin.  In de winter loikt 
m’n tuin alle kere  wel weer  op ’n vulliesbelt. D’r 
waait altoid rotzooi van are in en  de winters dure  
meist ok nag zô ofskuwelijke lang.  

Nei,  ik ken d’r op deuze menier niet echt veûl an 
vinde.

Zou d’r den misskien nag ‘n  are menier weze, om  
wat van de winter te vinden? Nôh, misskien wel.

Zou ik d’r den toch niet ’n kloin beetje van houwe 
kenne?  Jawoôr, Ik houw ok gerust wel wat van de 
winter. 

Ik ken bevobbeld  bar geniete van zô’n mooie frisse 
dag, dat ’t zontje lekker skoint en je wel ’n uur over 
’t strand loupe kenne met je hande in je diesek en 
den met  nei ofloup zô’n kroes lekkere warme suke-
laat of ’n bak met van die  heerlijke dikke urtesoep  
en vezelf is ’t uitzicht nei ’n nachie sneêuw ok wel 
prachtig, ‘oor!

Ik ken ok bar geniete van  de joôsies, die lekker an 
’t skaasen binne op de oisbaan of van de roôdbor-
sies en de pimpelmeesies, die an de vetbolle in de 
boum in m’n tuin hange en de zeidjes en ’t vet d’r 
uit pikke. 

Wat ik ok mooi an de winter vind, dat benne  al die 
verskillende  kerstkaarte van al je verre vriende, die 
in december zommaar weer in je brievebus neer val-
le. Al die goeie wense doen je den ok wel weer barre 
goed, vezelf en wat docht je van alle mooie herinne-
ringe an ’t leren skaasen achter de slee en de pittige 
toertochies deur de  Westfriese durpe, die we reden 
hewwe met ôze vriendeploeg. Ok dink  ik met veûl 
genoegen trug an de zundesskoôlkerstfeiste met al 
die mooie  glinster lichies, de mooie  verhâle en de 
lekkere appelsiene. 

Koik, zô zien je maar, dat d’r toch gerust ok nag wel 
wat pittigs an de winter is, maar ’t alder, alder, al-
der mooiste van de winter vind ik toch, dat wat d’r 
gelukkig alle jare weer achteran komt: DE LENTE

De moeite waard
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Hele maand maart nog in teken van 3=2 actie
restAurAnt de moLenschuur nIeuW In koedIjk

‘De Molenschuur staat vanaf nu voor “samen genieten en lekker eten”. Even ontspannen lunchen na een 
mooie fietstocht, een verjaardag vieren, een huwelijk officieel voltrekken met aansluitend receptie of ge-
woon voor een heerlijke kop koffie. Gezellig binnen of in het zonnetje op het terras.’

De deur van het nieuwe restaurant De Molenschuur 
naast de Gouden Engel staat vrijdagochtend 5 febru-
ari voor het eerst open om gasten te ontvangen. Kees 
Polet heet de Coedijcker Ban van harte welkom. ‘Kom 
binnen. Proef de sfeer en geniet van onze gastvrijheid. 
Vanaf vandaag is iedereen welkom om te genieten van 
lekker eten en drinken in een ongedwongen sfeer. In 
het restaurant worden heerlijke gerechten geserveerd, 
zowel ´s middags tijdens de lunch als ´s avonds bij het 
diner.’ 

Het streven van Kees Polet en zijn medewerkers is 
er op gericht dat jong en oud zich thuis gaat voelen 
op deze bijzondere plek in ons dorp. ‘Zodra het weer 

dit toelaat, kunnen kinderen straks op speeltoestellen 
uitrazen of kanovaren en kunnen hun ouders uitbla-
zen onder het genot van een lekkere kop koffie met 
huisgemaakte appeltaart of samen met de kinderen 
van een overheerlijke pannenkoek, gemaakt van bio-
logisch meel van de molen. En zodra het ijsseizoen 
begint, kunnen de liefhebbers hun hart ophalen en 
kiezen uit  minimaal 10 soorten vers Italiaans schepijs. 
Van de standaard, maar o zo lekkere vanille, tot aan de 
gewaagde soorten zoals bijvoorbeeld Limoncello ijs.’ 

De knechtenwoning met uitzicht op het Noord-Hol-
landskanaal is eveneens beschikbaar. Polet: ‘Als locatie 
om te vergaderen, voor privé diner, een wijnproeverij, 
bruiloft, feestavond, kinderpartijtjes met een rond-
leiding door de molen, babyshower of een gezellige 
borrel. Bij feestelijkheden rond huwelijken kan ook de 
molen worden betrokken. Het spreekt voor zich dat 
deze locatie prachtige foto´s zal opleveren.’ 

Ter kennismaking met het vernieuwde restaurant staat 
de hele maand maart nog in het teken van de 3=2 actie. 
Polet: ‘Bij de bestelling van een voor- en een hoofd-
gerecht  krijgt iedereen het dessert van het huis. Dus, 
voel je welkom en kom kennismaken met de Molen-
schuur voor spijs en ijs aan de Kanaaldijk 236.’ (RB)

“ALLE KLEINE BEETJES HELPEN”, STEUN DE COEDIJCKER BAN EN MAAK 

EEN BEDRAG OVER OP REKENINGNR: NL 77 INGB 0000 091754 

TEN NAME VAN DE RIETSCHOOT OVV BIJDRAGE CB 2016

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

S a l o n  D e b o h r a
Huidspecialist

Medisch Pedicure

Kompasweg 82 | 1825 LX Alkmaar | telefoon 072-5600152
www.salondebohra.nl

Vanaf 1 januari 2016

De moeite waard
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Paaseieren zoeken in Speeltuin de Jeugdhoek

Het speeltuinseizoen staat alweer bijna voor de deur. 
En dit jaar openen we traditiegetrouw de poorten 
van Speeltuin “de Jeugdhoek” op 1e paasdag (zondag 
27 maart) met het alom bekende paaseieren zoeken. 
Zoals elk jaar zijn de paashaas en zijn hulpjes ook 
weer aanwezig om alle kinderen te helpen bij het 
zoeken. Tussen het eieren zoeken door, kunnen de 
kinderen zich vermaken met kleuren.  De poort 
gaat open om 10.00 uur. De eerste eitjes worden om 

10.30 uur gezocht en de laatste zullen rond 12.00 uur 
gevonden zijn. Zoals altijd wordt er in groepjes op 
leeftijd gezocht, zodat elk kind wel een eitje vindt. De 
sport is natuurlijk om het “speciale verstopte ei” te 
vinden. Lukt dat, dan verdien je een mooie chocolade 
paashaas! 

De toegang is gratis en voor de ouders is het winkeltje 
geopend voor een lekker kopje koffie of thee, warme 
chocolademelk of andere lekkernijen. Bij droog weer 
blijft de speeltuin geopend tot 17.00 uur voor heerlijk 
speelplezier. Ook als u (nog) geen lid bent van Speel-
tuin de Jeugdhoek, bent u uiteraard van harte welkom 
met uw kind- of kleinkinderen.

Voor de leden van speeltuin de Jeugdhoek valt zeer 
binnenkort de nieuwsbrief weer op de mat. Wellicht 
heeft u hem al ontvangen. Hierin staan ook weer al 
onze aankomende evenementen, dus houd de nieuws-
brief in de gaten. Of check onze facebookpagina voor 
nieuws en aankomende activiteiten. Wilt u lid worden 
voor maar € 19,50 per jaar, per gezin? Neem dan even 
een kijkje op de website en laat een berichtje achter, of 
kom gewoon langs in de speeltuin. Voor onze reguliere 
openingstijden kunt u een kijkje nemen op onze web-
site www.speeltuindejeugdhoek.nl. We verwelkomen 
u en de kinderen graag in onze gezellige speeltuin. Al-
vast een vrolijk Pasen en tot dan! 

Heartbeat heeft plaats voor enkele zangeressen
Is zingen jouw passie en ben je een echte teamplayer dan nodigen we je uit om een vrijdagavond mee te zingen 
in De Rietschoot te Koedijk. Heartbeat is een ambitieus koor onder leiding van dirigent/zangcoach Olaf van 
Rijn en wordt begeleid door een eigen live-band. Elk jaar presenteert Heartbeat een nieuwe show waarbij de 
koorleden uitgedaagd worden om zang te combineren met een stukje theater en choreografie. De shows worden 
begeleid door een professionele theater docent. 
Kijk voor meer informatie op  
http://www.heartbeatkoedijk.nl  
of stuur een e-mail naar  
heartbeatkoedijk@gmail.com

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

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

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

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

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

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

De moeite waard
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De moeite waard
koedIjk In oostenrIjk
De Koedijkse Rianne Berends van onder andere de 
Mood & Mind lessen in De Rietschoot heeft haar 
werkterrein een paar weken verlegd naar de sneeuw 
in Oostenrijk. Juf Rianne geeft skiles aan kinderen in 
Gerlos. Daar signaleerde ze in de après-ski bar Cin-
Cin het plaatsnaambord Koedijk (gemeente Lange-
dijk).  Geeft toch een beetje een thuisgevoel voor haar. 

De redactie van de Coedijcker Ban is benieuwd hoe 
dat bord daar is terechtgekomen. Wie weet hier meer 
van? Laat het ons weten en stuur een bericht naar re-
dactie@coedijckerban.nl.

nIeuWe BAkkerIj de gouden engeL 
Na een ingrijpende verbouwing is in januari de aan-
gepaste molenwinkel en geheel nieuwe bakkerij in De 
Gouden Engel weer van start gegaan. 

Molenaar Vincent Kraan over de veranderingen en 
aanpassingen: ‘Om de molenwinkel om te bouwen tot 
bakkerij moest het nodige leidingwerk voor gas, elek-
tra, water en afvoer worden aangelegd. De ruimte is 
betegeld vanwege de hygiëne eisen die aan een bak-
kerij gesteld worden. In de bakkerij staat een nieuwe 
grotere oven met meer capaciteit, een gasfornuis voor 
het kookwerk van Karlijn en een natte hoek met een 
afwasser.’ 

Waar voorheen de toegang tot de winkel was is nu 
een groot doorkijkraam. ‘De bezoekers kunnen dus 
zien hoe Judith haar taarten en koekjes bakt en Kar 

lijn bezig is met de bereiding van hartige taarten, soe-
pen en maaltijden. Op de plek midden in de molen 
waar voorheen de groente en de zuivel stonden is nu 
een besloten winkelruimte gemaakt waar vooral de 
meel, bakproducten en een aantal van de goedlopen-
de droogwaren te koop staan. Meelproducten bestaan 
uit op de molen gemalen tarwe, rogge, spelt haver en 
boekweitmeel en de speciale mixen die hier worden 
samengesteld zoal pannenkoekmixen, broodbakmixen 
en diverse kruidkoek, cake en andere bakmixen.’

Uiteraard zijn alle producten biologisch zoals voor-
heen het geval was. ‘De maaltijden en soepen van Kar-
lijn worden in de nieuwe vriezer verkocht. Het gebak 
van Judith in de koelvitrine op de nieuwe toonbank. 
Hier ligt ook ons exclusieve brood. Een bakker uit 
Schagen maakt voor ons van ons eigen meel op de mo-
len gemalen een assortiment brood. Dit brood heeft 
zuurdesembrood als rijsmiddel, maar doordat het lang 
de tijd krijgt om te rijzen heeft het niet de specifieke 
smaak van zuurdesem maar is wel vrij luchtig en dat al-
les zonder toevoegingen van allerlei hulpstoffen. Naast 
dit assortiment hebben we ook nog steeds de groente-
pakketten van de Lepelaar uit St Maarten.’ 

De winkel is open op woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00  tot 17.00 uur. De molen is op die tijden ook 
te bezoeken. Voor groepen op afspraak ook buiten de 
openingstijden. De openingstijden van de molen (en 
eventueel de winkel) op de zondagen staan vermeld 
op de website. Op zondagen als de molen geopend is 
zijn er om 14.00 uur rondleidingen door de molenaar. 
De nieuwe website vindt u op www.maalderij-degou-
denengel.nl

coedIjckertjes

Cursussen mandala’s maken en inkleuren. 
Cursus Numerologie en mandala op de vrijdag-
ochtend. Cursus geboortemandala op de donder-
dagavond. In maart starten weer nieuwe cursussen. 
Per jaar negen lessen 1 keer per maand. Meer in-
formatie : www.pacha-mama.nl , Henriëtte Maas, 
Braspenningstraat: tel. 072-5626617
GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. Ton Oude-
jans,www.tonoudejans.jimdo.com / 06 – 103 380 
21 (ma – vrij)
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148 Tel. 072-5612961
Wist u dat: De Rietschoot de uitgelezen plek is om 
uw verjaardag, bruiloft, receptie of familiedag te 
organiseren! U heeft geen gedoe thuis en kunt zelf 
genieten, want ons deskundig personeel voorziet u 
van alles waar u behoefte aan heeft. Voor meer in-
formatie neemt u contact op met de Rietschoot via 
072-5615595 of info@rietschoot.nl
Hier had uw Coedijckertje kunnen staan, voor 
slechts 
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Ondernemer van de maand
Arjan Rood: ‘Pijlsnel weer fit worden’

ArroWFIt mAssAgeprAktIjk

Door Rien Berends

‘Mensen helpen om zich bij klachten of ongemakken weer beter te voelen. Jonge en oude mensen. Sport-
mensen en mensen met fysieke problemen. Iedereen is bij mij welkom en vooral in goede handen.’

Arjan Rood zit ontspannen op de rand van de behan-
deltafel in zijn praktijkruimte. Hij heeft me net on-
der handen genomen en nu is de beurt aan mij. Half 
liggend op een driezitsbank laat ik de werkplek van 
Arrowfit Massagepraktijk in de Zonnehof op mij in-
werken. Mexicaanse kunst, dromenvangers, boeddha 
beeldjes,  antieke kasten, schemerlicht, stapels hand-
doeken en warmte. Heel veel warmte. Een spirituele 
omgeving die ontspannend werkt. En dat is ergens 
maar goed ook als masseur Arjan je onder handen 
neemt. Dat weet ik inmiddels uit eigen ervaring.

pIjLsneL

‘Arrowfit betekent pijlsnel weer fit,’ legt Arjan uit. Die 
niet ontkent dat de eerste vier letters ook betrekking 
hebben op zijn voor- en achternaam. ‘En de ruimte is 
inderdaad niet de steriele omgeving die je verwacht bij 
een massage. De bedoeling is dat de mensen tijdens de 
behandeling zich ontspannen en thuis voelen in een 
warme en gemoedelijke sfeer. Want naast sportmassage 
doe ik ook drukpuntmassage, klassieke massage, stoel-
massage, voetreflex, Reiki en speciale massage tegen 
zenuwpijnen en verklevingen. Allemaal behandelingen 

die optimaal tot hun recht komen in deze rustgevende 
omgeving.’

jeeprIjder 
Voordat de geboren en getogen Oudorper in 1997 be-
sloot om zich bezig te gaan houden met het mense-
lijk lichaam en de massage in het bijzonder had Arjan 
Rood al een behoorlijke loopbaan achter de rug. ‘Na 
de middelbare school werd ik dienstplichtig militair, 
jeeprijder, in Harderwijk. Daarna heb ik diverse oplei-
ding gevolgd in de grafische industrie en werd ik gra-
fisch vormgever bij een reclamebureau in Amsterdam. 
Ik heb tot mijn twintigste bij mijn ouders gewoond. 
Ik was de op één na oudste van vijf kinderen. Op mijn 
twintigste ben ik op mezelf gaan wonen in een flat aan 
de Maasstraat en vier jaar later gaan samenwonen. Be-
gin jaren negentig ben ik getrouwd en ik woon nu met 
vrouw en drie kinderen in Oudkarspel. Ergens in die 
periode ben ik samen met mijn vriendin op vakantie 
geweest naar Mexico. We zaten in Merida, de hoofd-
stad van de Yucatan in het midden van het land waar 
prachtige piramidesteden te zien zijn van de Maya’s en 
de Azteken. Daar komt de inspiratie vandaan die je 
hier terugvindt.’

Terug naar het grafisch werk. Het reclamebureau in 
Amsterdam maakte plaats voor een papierwarenfabri-
kant waar Arjan Rood gebaksrandjes mocht ontwer-
pen. ‘Daar was ik snel mee klaar. Na een jaar heb ik me 
bij een speciaal bedrijf gestort op het ontwerpen van 
farmaceutische verpakkingen om uiteindelijk in Ou-
dorp terug te keren bij het Noord-Hollands Dagblad. 
Eerst als micromonteur en vervolgens als één van de 
ploegleiders voorbereiding. Tot eind 2004.’

ZonnehoF

Dat het in de grafische industrie wat betreft werk steeds 
moeilijker werd, vooral ook in de krantenwereld, was 
Arjan Rood uiteraard niet ontgaan. ‘Daarom ben ik 
me gaan richten op het menselijk lichaam en dan in 
het bijzonder sportmassage. Ik was en ben nog steeds 
een fanatiek sporter en heb dus veel aan sport gedaan. 
Ik slaagde met heel goede resultaten voor mijn exa-
mens en werd overal gevraagd om te komen masseren. 
Dat deed ik naast mijn werk bij de krant in de avond-
uren en weekends. Die nevenwerkzaamheden werden 
zo omvangrijk dat niet alleen ik zelf maar ook anderen 

het tijd vonden dat ik een eigen praktijk begon. Dus 
op het moment dat vanwege fusies in de krantenwereld 
een aantal ploegleiders moesten verdwijnen, heb ik me 
direct aangemeld voor de vertrekpremie en ben met 
een eigen praktijk in 2005 aan de slag gegaan. Eerst in 
het centrum van Alkmaar totdat een oud-collega van 
de krant me in 2006 belde over een advertentie die hij 
moest plaatsen voor te huur staande praktijkruimte in 
de nieuwe Zonnehof. De volgende ochtend, de krant 
was nauwelijks verspreid, had ik me al gemeld en de 
zaken geregeld. Arrowfit zit inderdaad tien jaar op deze 
mooie plek in Koedijk.’

In die tien jaar heeft Arrowfit wat betreft publiciteit 
niet aan de weg getimmerd. ‘De eerste drie weken heb 
ik reclame gemaakt en daarna nooit meer. De mond-
tot-mond reclame doet de rest. Ik heb het druk met 
mijn werk om hulp te bieden aan mensen die zich be-
ter willen voelen. Ik heb een website, maar die is nau-
welijks functioneel. Ik heb er geen tijd voor. Het gaat 
allemaal inderdaad pijlsnel. Maar dan wel op de rust-
gevende en gastvrije manier die ik zo belangrijk vind.’   

... ontspannen op de rand van de behandeltafel in zijn praktijkruimte

Mexicaanse kunst aan de muur
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jeugdspeLer koedIjk In 1e eLFtAL AZ
Dinsdagavond  2 februari debuteerde Levi Opdam 
in de basis van het eerste elftal van AZ. Tijdens de 
kwartfinale voor de KNVB beker tegen HHC mocht 
de voormalig jeugdspeler van SV Koedijk in de basis-
opstelling van AZ plaatsnemen. Door ziekte van Mat-
tias Johansson mocht rechter vleugelaanvaller Opdam 
als rechtsback naast de ervaren Ron Vlaar spelen. De 
wedstrijd eindigde in een 1 - 0 overwinning voor AZ.

AZ VoetBALschooL

Met de voor AZ 1 gedebuteerde Levi Opdam als 
voorbeeld zijn er weer twee jeugdspelers van SV Koe-
dijk uitgenodigd door de AZ-jeugdopleiding.  Jesper 
Zwart (SV Koedijk E1) en Milan Mulder (SV Koedijk 
E2)  zijn geselecteerd  voor de AZ Voetbalschool. Jes-
per en Milan blijven spelers van SV Koedijk en mo-
gen zich één dag per week volwaardig AZ speler noe-
men. Op zondagochtend krijgen ze extra trainingen, 
verzorgd door de AZ Voetbalschool. 

Jesper heeft als eerstejaars E-pupil de sprong naar SV 
Koedijk E1 kunnen maken, waarin hij in de Hoofd-
klasse, 9 tegen 9 speelt. Jesper heeft een enorme drive, 
is bereid om altijd de volle 100% te geven en heeft een 
echte winnaarsmentaliteit. Jesper is leergierig, pakt de 
dingen snel op, kan op meerdere posities spelen, maar 
staat vaak centraal op het middenveld en voert daar 
zijn taken perfect uit. 

Milan is eveneens een eerstejaars E-pupil, speelt in SV 
Koedijk E2 en is een goede, meevoetballende keeper 
die zich steeds zelfverzekerder voelt en dit ook uit-
straalt. Milan heeft zich dit seizoen tot op heden heel 

goed ontwikkeld op de hoge ballen en zijn reactiesnel-
heid. Zijn spelhervattingen zijn heel goed en hij speelt 
tijdens de training en wedstrijden met veel plezier.

sV koedIjk met grote AAnhAng nAAr AZ
SV Koedijk heeft een goede samenwerking met AZ. 
Als gevolg daarvan zijn enkele jeugdspelers van SV 
Koedijk bij AZ terechtgekomen. Onder hen Levi Op-
dam, die na zijn debuut in het eerste van AZ aan de 
vooravond van zijn doorbraak staat.

De prettige samenwerking van AZ met SV Koedijk 
blijkt niet alleen uit de spelers die bij AZ in de jeugd-
opleiding komen, maar ook uit andere ontwikkelin-
gen.  In oktober 2015 was SV Koedijk met bijna 500 
leden aanwezig bij de Europaleague wedstrijd AZ - FC 
Augsburg. In navolging van deze succesvolle actie heb-
ben AZ en SV Koedijk opnieuw de krachten gebun-
deld. SV Koedijk gaat  zaterdagavond 6 februari met 
meer dan 300 leden naar de Eredivisiewedstrijd AZ - 
Vitesse.

nIeuWe hooFdsponsor VAn hooFdseLectIe

Zondag 14 februari, voorafgaand aan de wedstrijd SV 
Koedijk 1 - Egmondia 1, werd om 13:00 uur het spon-
sorcontract met de nieuwe hoofdsponsor van SV Koe-
dijk getekend. De sponsorcommissie van SV Koedijk 
heeft in EenMantz BV een nieuwe hoofdsponsor van 
de hoofdselectie gevonden voor de komende 3 jaar. 
Het 1e en 2e elftal van SV Koedijk lopen al in de ge-
sponsorde tenues

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

Nieuws van SV Koedijk

Milan Mulder (links) en Jesper Zwart (rechts)
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project oVer dIscrImInAtIe
Op vrijdag 4 maart om 20:00 uur zal het project dis-
criminatie gelanceerd worden door tweede kamerlid 
Achmed Marcoush.  The Mall organiseert deze bij-
eenkomst als aftrap van meer bijeenkomsten Jonge-
ren, ouders, leerkrachten, instanties ... zijn van harte 
welkom. Aanmelden via richard.denhoudijker@yfc.nl 
is wenselijk. Er is een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar de toegang is gratis.

kLuscAFé 
Zaterdag 12 maart van 14:00 - 16:00 uur. Geef uw ka-
potte apparaat een tweede leven met behulp van de 
klussers van het kluscafé. Kom langs met uw kapotte 
apparaten, fietsen, kleine meubels, speelgoed, kleding. 

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. 

grAtIs optreden t-rocks
Op 12 maart geeft T-ROCKS een gratis optreden ter 
ere van hun live opname. T-ROCKS is een pop/rock-
formatie uit Alkmaar bestaande uit 6 doorgewinterde 
muzikanten. Door hun jarenlange podiumervaring 
weten zij het publiek op alle fronten te raken en te ver-
maken. Niet alleen qua performance en interactie met 
het publiek, maar ook door de prachtige klankkleu-
ren van hun meerstemmige zang. Met 3 zangeressen 
in de frontline en een uitgebreid repertoire waaronder 
prachtige ballads, swingende hits en rockmuziek uit de 
jaren 60 tot en met heden. 

Toch onderscheiden zij zich van de doorsnee bandjes 
omdat het repertoire nummers bevat die de meeste 
bands juist NIET spelen maar wel zeer herkenbaar zijn 
bij het publiek. Het publiek wordt direct geïnfecteerd 
door het enthousiasme wat deze band uitstraalt. 

nL doet
Zaterdag 12 maart. Vindt u het leuk om iets bijdragen 
aan de wijk? Bent u handig? Kunt u omgaan met een 
kwast of een boormachine en heeft u groene vingers? 
Dan zijn we op zoek naar u! 

Om De Rietschoot te helpen bij het maken van plan-
tenbakken om het terras bij De Rietschoot wat aan-
trekkelijker te maken. U kunt zich aanmelden via 
info@rietschoot.nl o.v.v. NL doet.

cuLt´uurtje met john en jILL VALLey
Zondag 13 maart is het tijdens het Koedijks Cult’uurtje 
weer genieten voor de liefhebbers van nostalgie. John 
Valley zingt prachtige country songs uit de jaren 50 tot 
heden. Hij laat de grote sterren van toen en nu passe-
ren.  Love songs uit het verleden en het heden. De wat 
oudere mensen weten welke heerlijke muziek er toen 
gemaakt werd. Nog steeds worden er songs uit het ver-
leden door nieuwe wereldsterren opnieuw opgenomen 
en uitgebracht.

Natuurlijk brengen zij songs van Hank Williams, Mer-
le Haggard, Johnny Cash, Don Williams, Elvis Presley, 
the Mavericks, the Eagles en vele andere bekende en 
onbekende zangers. John wordt bijgestaan door zijn 
vrouw Jill voor de duetten en haar uitvoering van 
“These boots are made for walking”. 

Voor het podium is voldoende ruimte gelaten om te 
(line)dansen. Van deze mogelijkheid wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt. Met veel gevoel dansen de gewone 
dansers en de linedancers op de muziek. De passie 
voor de muziek en voor het dansen is zichtbaar. Dus 
luisteren en dansen, alles kan. Het is een middag voor 
elk wat wils. Gezelligheid ten top. Wil u meer weten 
John Valley www.john-valley.com. Zaal open om 14:30 
uur, aanvang 15.00 uur. Entree € 2,50. Bus 2,3 3n 4 
stoppen en vertrekken achter De Rietschoot.

ALIce In WonderLAnd
Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart. Jeugdtoneel de Roos 
met het stuk Alice in wonderland. Deze voorstelling 
gaat over Alice die zich heel erg verveeld en ineens 
uit het niets een wit Konijn voorbij ziet hulpen. Dit 
konijn neemt Alice mee op het grootste avontuur van 
haar leven. Zal Alice nog wel echt terug keren naar 
de werkelijke wereld of zal ze altijd in wonderland 
blijven. 
• 18 maart Zaal open 19:30 uur start voorstelling 

20:00 uur.
• 19 maart zaal open 13:30 uur start voorstelling 

14:00 uur. Kosten €7,50 inclusief drankje Kaar-
ten kunt u reserveren via de Rietschoot

dIscoAVond
Zaterdag 26 maart Discoavond voor mensen met en 
zonder beperking. Vanaf 19:00 uur gaan de deuren 
open en gaan we los op de beats van onze nieuwe DJ 
Davidoff! Entree €2,50 per persoon. (begeleiders gra-
tis)

openIngstIjden de rIetschoot

Maandag 08.30- 24.00
Dinsdag 08.30 - 01.00
Woensdag 08.30 - 24.00
Donderdag 08.30 - 24.00
Vrjdag 08.30 - 01.00
Zaterdag 10.00 - 16.00
Zondag Op basis van verhuur

Op 27 en 28 maart (Pasen) is De Rietschoot gesloten
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Contract tussen Alkmaar Sport en Bewonersonderneming De Rietschoot 
sportActIVIteIten 2016
Door Marga Riekwel, voorzitter De Rietschoot

Een nieuw initiatief is de samenwerking tussen Bewonersonderneming (BO) De Rietschoot en  Alkmaar-
Sport. In juli 2015 hebben de eerste gesprekken tussen beide partijen plaats gevonden. In deze verkennen-
de gesprekken kwam al snel naar voren, dat er genoeg mogelijkheden en kansen liggen om te ontwikkelen 
op het gebied van sport.

AlkmaarSport zal BO De Rietschoot ondersteunen bij 
het organiseren van sportactiviteiten, waar vraag naar 
is in Koedijk/Daalmeer. Op 8 februari heeft de BO De 
Rietschoot daartoe een samenwerkingscontract gete-
kend voor 1 jaar met AlkmaarSport.  Nieuw te organi-
seren sportactiviteiten zijn onder meer: Peutergym en 
Meer bewegen voor ouderen.

mAAtschAppeLIjke BetrokkenheId

BO de Rietschoot  organiseert activiteiten, die bijdra-
gen aan de onderlinge contacten, het welzijn en de 
gezondheid van bewoners van Koedijk en wijde omge-
ving. BO De Rietschoot richt zich met name met het 

organiseren van activiteiten op onderstaande 5 thema’s. 
Kunst en Cultuur, Jeugd, Welzijn en Zorg, Sport, Cre-
ativiteit, recreatie en natuur. 

een mooI VoorBeeLd

Een mooi voorbeeld van zo’n activiteit in de Riet-
schoot was de organisatie samen met Alkmaar Energie 
van de Energiemarkt van 6 februari. Jl. met als gast-
spreker André Kuipers. Hiermee is een start gemaakt 
met het project om de gemeenschap Koedijk duurza-
mer, zelfredzamer en economisch zelfstandiger te gaan 
maken. Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan 
dit project? Mail naar info@groenkoedijk.nl

West-FrIes coLLectIeF ‘t Is merAkeLs

Op zondag 20 maart 2016 presenteert René Steens van het West-fries Collectief  in De Rietschoot een 
nieuw cabaretprogramma met als titel: ’t is merakels ! 

Door Antoine van Hoorn

Elke liefhebber van de nuchtere, gortdroge en soms 
ondeugende West-Friese humor kan hier ongegeneerd 
van genieten.

Na vele jaren heeft Hans Petit begin februari met de 
organisatie van het bezoek van André Kuipers en de 
Energiemarkt afscheid genomen van het bestuur van 
de Bewonersonderneming De Rietschoot. Hans is, in 
twee lange perioden, met hart en ziel voorzitter ge-
weest. 

Hij vindt het nu tijd voor een nieuwe uitdaging. We 
zullen zijn inzet en enthousiasme zeker gaan missen. 
Het optreden van René Steens wordt als afscheidsca-
deau aan Hans en de Koedijker bevolking aangeboden.

Tijdens de spetterende show laat René Steens als de 
‘nieuwe’ Kees Stet zien, dat hij humor hoog in het 
vaandel heeft staan. Zoals via het inmiddels befaamde 
typetje van de West-Friese herenboer, dat in zijn nette 
zondagse kostuum zijn anekdotes, aangedikte verha-
len en ondeugende moppen vertelt: alsof hij ze zelf ter 
plekke bedenkt. Tijdens deze gevarieerde show worden 
ook liedjes gezongen en korte films vertoond. Het is de 
bedoeling dat de mensen plezier hebben gehad, want 
publiek vermaken is de belangrijkste insteek van het 
Westfries Collectief!  

Het optreden begint om 14:00 uur (zaal open vanaf 
13:30 uur) en kaarten à 3 Euro (inclusief een kopje kof-
fie of thee) zijn vanaf 10 maart in De Rietschoot af te 
halen of via www.rietschoot.nl aan te vragen. 

Bewonersonderneming De Rietschoot

vlnr Marga Riekwel  en Frank Smit (Rietschoot), Ruben Nijhuis (Alkmaar Sport) -Foto Alkmaar Sport-  
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Scenic’s

Merken modelbouwpakketten

M
B

C
MODELBOUWCOMPANY

Kom langs u bent van harte welkom
Woensdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00
Donderdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Vrijdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 20.00
Zaterdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Merken modelbouwtreinen

De Hertog 10, 1831 EK Koedijk| 072-5825562

Bewonersonderneming

opruImActIe ‘ZWerFVuIL’
Geïnspireerd door de komst van André Kuipers naar Koedijk hebben de groepen 5/6 en 7 van basisschool De 
Zandloper op dinsdag 2 februari, onder leiding van meester Vincent en juf Stéphanie het zwerfvuil rond de 
school én De Rietschoot opgeruimd. Julian, Emma, Evi, Nadia, Tessa, en Lieke (van links naar rechts op de foto) 
gaven André een prachtige collage van hun activiteiten. André Kuipers was ervan onder de indruk. 

Astronaut André Kuipers klapt voor de kinderen van de Basisschool (foto Henk Wilbrink)
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De bewustwording van het levensdoel

pAAsFeest
door Hans Faddegon

Maart is de lentemaand. De lente begint op 21 maart. Dat is ongeveer de datum waarop de zon even lang 
zichtbaar is tijdens de dag, en verdwenen tijdens de nacht. Theoretisch zijn de dag en de nacht tijdens dat 
etmaal dus even lang. Want het is nog best nog even licht als de zon net onder gegaan is. En ook voordat 
de zon weer opkomt. 

In de oudheid begon het nieuwe kalenderjaar bijna 
altijd in de lente. In het bijzonder bij kalenders die 
gebaseerd waren op de maanstand, de zogenoemde 
maankalenders. Wij gebruiken  al  eeuwen de zonne-
kalender die gebaseerd is op de zonnestand en die op 
1 januari begint.

Maart is ook de tijd van het Paasfeest. In Oost-Europa 
is het Paasfeest het belangrijkste Christelijke feest. Bij 
ons, in West-Europa, wordt het Kerstfeest meestal als 
het belangrijkste feest beleefd. Ook nu de oorspron-
kelijke betekenis niet meer algemeen bekend is.  In 
het boek Exodus in de Bijbel (hoofdstuk twaalf ) staat 

geschreven dat het Paasfeest verbonden is met de eer-
ste maand van het nieuwe jaar. De laatste eeuwen zijn 
wij de Bijbelverhalen toenemend gaan beleven als een 
geschiedenis met morele bedoelingen. Maar oorspron-
kelijk is het in de eerste plaats een beschrijving van ons 
menselijke bestaan. Zo vertelt een symbolisch jaar in 
de Bijbel iets over de betekenis en de bedoeling van het 
leven. Het Paasfeest beeldt daarbij het begin van be-
wust leven uit. De bewustwording van het levensdoel. 

egypte

Pasen wordt in het verhaal beschreven als de uittocht 
uit het land Egypte. We denken dan bijna automatisch 
aan het echte land Egypte, maar dat wordt er niet mee 
bedoeld. Het verblijf in Egypte beeldt in het verhaal 
onze gewoonlijke aandacht op het aardse leven uit. 
Het originele Bijbelse woord voor Egypte betekent 
dan ook: ‘Vormgeving (van het leven) én Lijden (tij-
dens het leven)’. Want we leren beseffen dat het leven 
niet alleen aangename kanten heeft, maar ook onaan-
gename! 

Die onaangename kanten worden weergegeven door 
de ‘’Tien Plagen” van Egypte. Die geven een diepzin-
nige beschrijving van alles wat ons tegen kan zitten. 
In het verhaal is het de figuur Farao die bewust moet 
worden. Farao beeldt uit dat wij geneigd zijn te den-
ken dat wij het leven zélf volledig in de hand hebben. 
Zijn naam betekent: “Vruchtbaar (succesvol) tijdens 
het aardse bestaan”. Maar er is toch meer aan de hand! 

moZes

Dat zijn we ons innerlijk ook vaak min of meer bewust 
. Dat wordt tot uitdrukking gebracht door de figuur 
Mozes. Hij gaat  een heftige dialoog met de Farao aan. 
Hij probeert hem te laten zien dat we eigenlijk verlan-
gen naar een volmaakte wereld. Zo geeft Farao tenslot-
te toe dat het volk uit Egypte mag wegtrekken. 

Op weg door de woestijn naar het Beloofde Land. Het 
woord woestijn betekent in de Bijbelse taal: “de in-
nerlijke beleving, het levensgesprek”. De weg door de 
woestijn is het beeld van onze belevenissen en over-
denkingen. Dan gaan we op zoek naar het doel van 
het leven. Het wegtrekken uit Egypte is het beeld van 
het bewust worden van het tijdelijke karakter van het 
aardse bestaan. 

kAnAän

Het volk komt aan in het Beloofde Land. Het land 
Kanaän. De naam Kanaän wijst erop dat we geneigd 
zijn om ons eenzijdig te blijven richten op het aardse 
bestaan. Door te proberen om alles zelf te verklaren 
en te beheersen. Daar tegenover staat de boodschap 
dat we ook kunnen leren te vertrouwen op de levens-
toekomst. Er is hulp bij aanwezig  om dit evenwicht 
op te bouwen. Tijdens de intocht in het Beloofde 
Land wordt het volk begeleid door de figuur Jozua. 
Zijn naam betekent: “God helpt er bij”.  Het zal niet 
verbazen dat de verbasterde naam Jezus met diezelf-
de naam verbonden is. Verderop in de Bijbel (in het 
Nieuwe Testament) vertelt het tweede Paasverhaal over 
de  Lijdensweg en Opstanding van Jezus.  Dat verhaal 
laat zien dat de Lijdensweg en Opstanding een spiegel-
beeld bieden van ons eigen leven en  onze dood. 

Als we het verhaal lezen is het net alsof alle details zich 
na elkaar afspelen. Dus eerst leven in Egypte, dan door 
de woestijn trekken en vervolgens in Kanaän verblij-
ven. Maar het is anders. Speciaal vestigt het oude com-
mentaar de aandacht op de volgende zin:  ‘Er is geen 
vroeger of later in de Bijbel ‘. Het wil zeggen dat alles 
zich voortdurend in de mens zelf  afspeelt. In het he-
den, nú. Want alle figuren zijn weergaven van onze ei-
gen innerlijke belevenissen!  Zo leven we voortdurend 
in Egypte (ons aardse leven), trekken we gelijktijdig 
door de woestijn (ons levensgesprek) en kunnen we in 
Kanaän leven (onze rationaliteit tegenover vertrouwen 
in het leven).  Bedenk daarbij dat Vertrouwen en Ge-
loof in de Bijbelse taal hetzelfde woord zijn!

Pasen is het begin van de bewuste levensweg. Het be-
reikbare inzicht.  Prettig Paasfeest!

Cultuur

Bijbelse scene: uittocht uit Egypte

Moses bij de Farao
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Bewonersonderneming

De energiemarkt op 6 februari was een succes dankzij de bijdrage van deze 
bedrijven/instanties.

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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Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

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

Nostalkiek

 Het geïllustreerde weekblad “de Stad Amsterdam”,
koedIjk en kAnAAL Anno 1927
Door Jacob de Maijer/Historische Vereniging

 In januari schonk Piet Duineveld, tegenwoordig inwoner van Zuid Scharwoude, maar voorheen Koedijker en 
wonend op Kanaaldijk 6, de Historische Vereniging Koedijk een oude krant in passe-partout. Hij was na overleg 
met een medespeler van de Koedijker biljartclub tot deze gift gekomen. Wij zijn er erg blij mee. De voorpagina 
van deze krant uit 1926 laat wat betreft foto en tekst niets te wensen over. 

De krant is dat voor het eerst werd uitgegeven in 1921. Het verscheen elke vrijdag in een oplage van ruim 100.000 
exemplaren. Na 1935 werd de krant opgenomen in de “Panorama”. 

De foto was al in het bezit van de Historische Vereniging, maar afgedrukt in een krant uit die periode heeft hij 
een behoorlijke meerwaarde. Over de plek waar de foto precies is genomen, twijfelen wij nogal. Als er lezers zijn 
die ons hiermee kunnen helpen, zou dat heel mooi zijn. Reacties graag naar 072 5615882 of jbdemaijer@live.nl
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Lichaam ontgiften en van meer vitaliteit voorzien

VruchtBAArheId
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

De vruchtbaarheid van vooral de westerse bevolking is de laatste decennia flink teruggelopen. Vroeger was 
het nog zo dat een grote kinderschare een soort verzekering betekende voor de toekomst. Als je niet meer 
kon werken vanwege de ouderdom werd er voor je gezorgd. Een soort pensioenvoorziening. 

Kinderen krijgen was in die tijd een vanzelfsprekende 
zaak waar verder niet zozeer over werd nagedacht. Het 
gebeurde gewoon, een enkele uitzondering daargela-
ten. 

De uitvinding van de anticonceptiepil heeft het moge-
lijk gemaakt om te plannen of je wel of geen kinderen 
wilt krijgen en vanaf wanneer. Dat heeft vooral vrou-
wen een grotere maatschappelijke vrijheid opgeleverd 
en indirect ook mannen. 

geZInspLAnnIng

Een begrip als gezinsplanning deed zijn intrede. Vrou-
wen konden langer studeren, werken en aan een carri-
ère werken. Het krijgen van kinderen moet in de plan-
ning passen en gebeurt op steeds latere leeftijd. Was 
dat vroeger zo gemiddeld vanaf 20 jaar, nu komt het 
eerst kind vaak pas rond het dertigste levensjaar van de 
vrouw. Een leeftijd waarbij de natuurlijke vruchtbaar-
heid van een vrouw al aan het afnemen is. De tijd dat 
het voor een vrouw dan nog verantwoord is om kinde-

ren te nemen, is dan nog maar erg kort. Hoe ouder zij 
is, des groter de kans op complicaties. Vanwege deze 
ontwikkelingen is het aantal kinderen per gezin de 
laatste decennia sterk teruggelopen en krimpt de wes-
terse bevolking langzaam ten opzichte van de bevolkin-
gen op continenten als Afrika, Azië en Zuid-Amerika. 
Een andere factor die een rol speelt bij de verminderde 
vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen is de algehe-
le gezondheidstoestand en vitaliteit. Die is achteruit 
gegaan door verminderde kwaliteit van de voeding 
vanwege intensieve landbouwmethodes, industria-
lisatie van de voedselketen, pesticiden, gifstoffen en 
hormoonverstorende stoffen in de voeding, drinkwa-
ter en verzorgingsproducten als pcb’s, weekmakers in 
plastic, zware metalen, kant-en-klare voeding met veel 
smaakversterkers en conserveringsmiddelen. Weinig 
lichaamsbeweging en overgewicht zijn ook factoren. 
Ouderdomsziektes zoals diabetes en hart- en vaatziek-
ten treden op steeds jongere leeftijd op. Toegenomen 
stralingsbelasting van UMTS, mobiele telefoons en 
Wifi. Deze laatsten zenden frequenties uit die de het 
elektromagnetisch potentiaal van onze lichaamscellen 
verstoren. Vooral de sneldelende geslachtscellen, maar 
ook de nog ongeboren vrucht zijn daar gevoelig voor. 
Ik adviseer ook altijd om je mobiel nooit in de slaapka-
mer te leggen ’s nachts en zeker ook niet op je lichaam 
te dragen, vooral niet in de broekzak omdat die nogal 
dicht bij de geslachtsdelen is gesitueerd. 

pIL

Ook een belangrijk gegeven is het pilgebruik zelf. De 
voordelen zijn er, maar natuurlijk ook nadelen. Het 
hormoonsysteem en de natuurlijke werking wordt er-
mee onderdrukt. Op steeds jongere leeftijd wordt met 
het gebruik begonnen. Ook wanneer het hormoonsys-
teem nog niet zijn natuurlijke ritme gevonden heeft. 
Vaak wordt de pil voorgeschreven als er klachten zijn 
van heftige, pijnlijke menstruatie met veel ongemak. 
Overigens is de totale bevolking in meer of mindere 
mate aan de pil. Al die synthetische hormonen die 
vrouwen gebruiken worden ook weer uitgescheiden 
en komen via het rioolwater en de waterzuiveringsin-
stallatie gewoon weer in ons drinkwater terecht. De 
hormonen uit de pil, evenals vele andere medicijnen, 
worden tot op heden niet uit het drinkwater verwij-
derd. Dat komt de algehele vruchtbaarheid niet ten 
goede. Ook kinderen en zelfs dieren staan dus bloot 

aan synthetische hormonen via het drinkwater. Verder 
heeft overmatig alcoholgebruik een sterk negatieve in-
vloed op de kwaliteit van het manlijk zaad. Als er na 
het besluit om kinderen te krijgen wordt gestopt met 
het pilgebruik en de zwangerschap te lang uitblijft, 
wordt de dokter geraadpleegd. Meestal wordt er bin-
nen een termijn van een jaar na het stoppen van de 
pil niets specifieks ondernomen. Het hormoonsysteem 
van de vrouw moet weer opnieuw leren functioneren 
en in evenwicht komen. 

stoornIssen

Stoornissen bij de vrouw kunnen hun oorsprong heb-
ben in het hormoonsysteem of in de geslachtsorganen 
zelf. De eileiders kunnen bijvoorbeeld verstopt zijn. 
Dit laatste is meestal vrij eenvoudig te verhelpen. Te-
genwoordig wordt er ook veel sneller gekeken of het 
bij de man wel goed zit. 

Gebleken is dat verminderde vruchtbaarheid bij man-
nen veel meer voorkomt dan vroeger. Bij mannen kan 
het zijn dat er te weinig zaadcellen gevormd worden 
en of dat de vitaliteit van de zaadcellen slecht is. Daar-
naast kan het nog zijn dat de vrouw een soort antistof-
fen produceert in de vagina tegen het sperma van de 
man, waardoor dit verzwakt of gedood wordt.

De medische techniek heeft allerlei mogelijkheden om 
alsnog de kinderwens in vervulling te doen gaan. Niet 
altijd een pretje vanwege de sterke bijwerkingen van 
de hormoonbehandelingen op zowel lichamelijk als 
op psychisch niveau. Met mogelijke gevolgen voor de 
relatie. 

Gezondheid
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ZeLF WrAps mAken
Door Arno Doejaaren

IngredIënten:
200 gram bloem, 25 ml water, Beetje zout, 1 eetlepel zonnebloemolie. Je kunt aan het deeg van de wraps ook 
droge kruiden toevoegen, bijvoorbeeld Italiaanse of Provençaalse kruiden, of heel fijn gesnipperde knoflook.

BereIdIng

Doe alle ingrediënten in een kom en roer met een lepel, het wordt plakkerig. Kneed met je handen tot het een 
elastisch deeg is. Laat het deeg een half uur onder een vochtige doek rusten. Verdeel het deeg in 6 tot 8 delen, 
afhankelijk van hoe groot de wraps moeten worden. Rol de delen dun uit met de deegroller. De wraps worden 
gebakken op matig vuur in een droge pan, 1 à 2 minuutjes per kant. Let op!! Ze worden snel te hard/knapperig 
en zijn dan niet meer op te rollen.

opdIenen

• Je kunt de wraps vullen met bijvoorbeeld chili con carne...
• Of, bestrijk de wraps met kruidenkaas en beleg dan met sla en gerookte zalm, oprollen en smullen maar.... 
• Of, beleg de wraps met rookvlees en bestrijk dit met eiersalade of aardappelsalade, oprollen en klaar. ...
• Of, vul de wrap met rucola sla, in reepjes gesneden paprika, in reepjes gesneden avocado, reepjes gebakken 

kipfilet en in blokjes gesneden tomaat. Oprollen en klaar. ... 
• Of, besmeer de wraps met pesto, bak stukjes paprika, tomaat, bosui en kipfilet, doe dit over de wrap en 

bestrooi met strooikaas. Rol de wrap op, strooi er nog iets strooikaas overheen en zet de wrap even in een 
hete oven.

Gezondheid Koken
nAtuurLIjke Weg

Als er geen lichamelijke afwijkingen gevonden zijn of 
de lichamelijke belemmeringen zijn verholpen kun je 
ook kiezen voor een natuurlijke weg. Heel veel kun 
je eigenlijk al zelf doen. Het gaat erom je lichaam te 
ontgiften en van meer vitaliteit te voorzien. Het aller-
belangrijkste is daarbij de voeding. Hoe vitaler de voe-
ding, hoe vitaler je zelf wordt. Je bent wat je eet. Vitaal 
voedsel is voedsel wat zo dicht mogelijk bij de bron 
vandaan komt. Dus alles vers, niks kant-en-klaar. Bio-
logisch voedsel bevat geen pesticiden, groeihormonen 
of antibiotica, maar wel meer vitaminen en antioxi-
danten. Daarnaast kun je je lichaam helpen ontgiften 
met chlorella alg of een leemkuur tegen zware metalen. 
Drink voldoende gezuiverd water en wees matig met 
alcohol. Zorg voor een goed gewicht, dus indien nodig 
afvallen. Beweging is essentieel. Het beste is lopen, bij 
voorkeur buiten, omdat door lopen de doorbloeding 
en de lymfecirculatie in het kleine bekken en de buik 
sterk toenemen en daarmee de geslachtsorganen gevi-
taliseerd worden. Voor mannen is daarnaast kracht-
training een goede optie. Omdat daarmee de testos-
teronproductie omhoog gaat en ook de zaadproductie. 
Belangrijke vitaminen, mineralen en voedingsstoffen 
om de vruchtbaarheid te verhogen zijn vooral seleni-
um, zink, magnesium en vitamine E. 

Deze komen van zichzelf veel voor in noten en (voor-
al) zaden en ook in avocado. Ik adviseer daarom al-
tijd dit dagelijks toe te voegen aan de voeding. Vooral 
pompoenzaden bevatten al deze stoffen. Deze kun je 
het beste eerst weken in een klein beetje water, anders 
verteren ze slecht en heb je er niet veel aan. Je kunt 
ook pompoenzaadolie gebruiken, maar dan is het wel 
belangrijk dat deze van ongeroosterde zaden en van 
de koude persing is. Voor vrouwen is teunisbloemolie 
ook heel geschikt. Verder voldoende vitamine D3 als 
supplement. Vitamine A krijg je meestal voldoen-
de binnen als je veel fel gekleurde groenten en fruit 
eet. Van deze laatste twee minimaal 6 à 7 porties per 
dag. Daarnaast kun je behandelingen overwegen op 
natuurgeneeskundige basis zoals acupunctuur, fyto-
therapie, bio-resonantie en homeopathie. In de klas-
sieke homeopathie wordt aan de hand van de totale 
levensloop, ziektegeschiedenis, medicijngebruik, men-
taal/emotionele blokkades in het verleden en heden en 
andere verstorende factoren gekeken welk homeopa-
thisch middel het beste past om deze blokkades weg 
te nemen, het hormoonstelsel zijn natuurlijke balans 
te laten hervinden en de vitaliteit en vruchtbaarheid 
te vergroten, bij voorkeur bij beide partners om de 
kans op een gezonde zwangerschap zo groot mogelijk 
te maken.
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De dagelijkse gang naar ‘t skoithuis 

de pIsBAk en de pLee 
Door Jacob de Maijer, inventarisatiecommissie

Onze restauratiecommissie heeft met succes een centimeter roest en ketelsteen (van urine) gebikt van een 
antiek urinoir. Wij denken dat het rond 1920 geproduceerd moet zijn. 

Deze uit één stuk gegoten gietijzeren pisbak, want zo 
heette zo’n ding toen in de volksmond, was eigenlijk 
in zijn tijd een luxeartikel. De meeste mannen stonden 
gewoon in de Achtersloot te plassen. Iedereen deed 
dat. Het was dus normaal. Ik hoor u nu zeggen ‘bah, 
wat vies’, maar u moet bedenken dat er vóór de komst 
van de riolering weinig andere mogelijkheden waren. 

WedstrIjdje

Ik weet nog dat wij als jongens van zo’n jaar of 10 een 
wedstrijdje deden wie het verst in de sloot kon plas-
sen. Ik won het niet, maar kwam wel ver. Een vaar-
digheid die met het stijgen der jaren volledig is ver-
dwenen. Voor de vrouwen en de grote boodschap was 
er de “plee” die boven de Achtersloot hing. Ook wel 
‘t “skoithuis” genoemd. Wel waren er voor de Tweede 
Wereldoorlog ook pleetjes aan of in huis. De huizen 
van de woningbouw op het Oostwijk hadden allemaal 
een plee in de klompenhos bij de achterdeur. De rio-
lering van deze pleetjes kwam echter gewoon uit in de 
Achtersloot. 

kegeL

Wanneer ik als kind uit logeren was bij een tante, dan 
stelde ik de gang naar de plee boven de sloot zo lang 
mogelijk uit. Het was echt geen pretje. De wind on-
der je door en dan het idee dat er elk ogenblik een 
schuit langs kon varen. Ook heb ik, zoals vele leeftijd-
genoten, herinneringen aan de toen nog voorkomende 
strenge winters. Je schaatste dan over de Achtersloot 
achter al die skoithuizen langs. Naarmate de winter 
langer duurde, kwam er een steeds hogere kegel uit-
werpselen gemengd met krantenpapier op het ijs on-
der die poepdozen terecht. Die aanblik was pas echt 
smerig. Daarom deden de meeste mensen of ze het 
niet zagen; alleen de jeugd maakte er grapjes over.  

Met het dempen van de Achtersloot tot Achtergraft 
in 1972 is aan deze situatie een eind gekomen. Op het 
zuideinde van het dorp werd de riolering pas aange-
legd in 1982. 

Terug naar de aanleiding van dit verhaal, het antieke 
urinoir. Dat hing achter de koolschuur van Nico Bos, 
nu Kanaaldijk 123. De foto met de pijl laat de plee met 

daaraan de pisbak zien, de andere foto laat hem zien in 
ons museum waar hij aan de wand is geschroefd. Let 
op! Er mag niet in worden geplast. 

En nu maar “hopen” dat dit artikel door de censuur 
komt, want het is eigenlijk een vies praatje. 

Historische Vereniging

Het antieke urinoir hing achter de koolschuur van Nico Bos (zie rode pijl)
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Kom kijken bij ons

Mag ik je knuffel zijn?

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

Bent u op zoek naar een goed en betrouwbaar kindercentrum?
Met vaste pedagogisch medewerksters met het hart op de juiste plek.

Met een warme sfeer, waar uw kind zich direct thuis voelt.

Kom kijken en neem een Rolly de Bol knuffel mee voor uw kleine!*

* Maak een afspraak voor een rondleiding 
op de vestiging van uw keuze via: 
072 566 90 28 of via info@rollebol.nl 
en ontvang tijdens uw bezoek een knuffel.

www.rollebol.nl
Centrale administratie: Kennemerstraatweg 13 - 1814 GA  Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28
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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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Datum Activiteit Leeftijd Tijd Opgeven
Di  1-03-2016 Meidenmall: groep 8 only 9 t/m 12 15.30/17.30 Nee
Do 3-03-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 4-03-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 4-03-2016 Aftrap Project Discrimi-

natie met 2de Kamerlid 
Achmed Marcouch

Alle leeftijden 20:00/22:00 Ja, via 
richard.denhoudij-
ker@yfc.nl

Di   8-03-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do  10-03-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 11-03-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 11-03-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   15-03-2016 Meidenmall: Vragenuur-

tje met Berna Navruz
9 t/m 12 15:30/17:30 Nee

Do  17-03-2016 Bezoek AZC Alkmaar 9 t/m 18 16:00/17:00 Ja

Vrij 18-03-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 18-03-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   22-03-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do  24-03-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 25-03-2016 Jongensmall 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 25-03-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di 29-03-2016 Meidenmall: Vragenuur-

tje met Berna
9 t/m 12 15:30/17:30 Nee

Do 31-03-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 1-04-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 1-04-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee

“Had u zelf maar moeten opruimen”
André kuIpers: “opruImcLuB de kLIp geWeLdIg”
Onder het toeziend oog van meer dan 200 mensen ontving de opruimclub een door André Kuipers gesigneerd 
boek over zijn ruimtereis. André gaf de opruimclub een groot compliment. Zuinig zijn op het milieu, als we dat 
allemaal doen is dat heel goed voor onze planeet Aarde.  

Meteen na de lezing van André zei een van de toeschouwers tegen een van de kinderen dat ze jaloers was op het 
boek én de handtekening, het antwoord dat niets te raden overliet: “Had u zelf maar moeten opruimen”

Hieronder zie je wat de kinderen zelf vonden van de ontmoeting met André Kuipers.

jorAn (9 jAAr). “Nou ik vond het natuurlijk wel spannend .Maar ik vond het ook wel een eer om bij André 
kuipers op het podium te staan .Maar het gaat ook om natuur en dat is weer wel belangrijk. Maar het is ook lief van 
de bewonersonderneming om ons uit te nodigen.  FABIAn (7 jAAr) “Lief en leuk een mooi boek, De wereld is mooi, 
Bedankt” tomás 7 jAAr “Het was gaaf om André Kuipers te zien, want hij wil iedereen leren om goed voor de na-
tuur te zorgen. Het ging ook een beetje over ons, de opruimclub, want wij willen onze natuur ook gezond houden.” 
dmItrI 5 jAAr: “André Kuipers kan alles vanuit de ruimte zien. Ik ben heel blij met mijn boek! “ 

Jeugdpagina

André Kuipers bedankt de kinderen van de Opruimclub De Klip voor hun goede werk (foto:  Henk Wilbrink)
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Compliment aan de bewonersonderneming Ik wil 
de bewonersonderneming nogmaals namens alle ou-
ders en kinderen van de opruimclub bedanken voor 
de speciale belevenis in De Rietschoot van afgelopen 
zaterdag 6 februari.

De mooie boeken van André Kuipers staan te pronken 
in onze kamers met die prachtige persoonlijke inscrip-
tie van André zelf. En wij praten er thuis nog elke dag 
over, fantastisch!

Wij willen de bewonersonderneming een compliment 
geven voor de organisatie van dit evenement. Nog-
maals een prachtig initiatief vanuit de bewonersonder-
neming om onze kinderen in het zonnetje te zetten. 
Absoluut gelukt met de ouders mee! Ben een trotse 
Koedijker door deze belevenis. Marion Wagemaker. 

Geen Coedijcker Ban meer Hierbij wil ik graag 
de Coedijcker Ban niet meer in de brievenbus 
hebben  (Naam en adres bij de redactie bekend)  
Antwoord redactie. De Coedijcker Ban wordt huis-aan-
huis verspreid, het is onmogelijk om dit verzoek te hono-
reren. Het beste plakt u een Nee/Nee sticker op de brie-
venbus. Jammer dat u niet heeft aangegeven waarom u de 
Coedijcker Ban niet meer wilt ontvangen.

Verkeerd telefoonnummer Nu vandaag mijn hond 
Jottum is overleden, zocht ik koortsachtig  naar het 
telefoonnummer van de Dierenambulance.  Uiteinde-
lijk de CB geraadpleegd en wat blijkt: sinds lange tijd 
is het vermelde nummer onjuist.(Naam en adres bij 
redactie bekend).  Ook wenselijk is een opvallende ver-
melding  van het email-adres   van de Coedijcker Ban.  
De eerste CB die ik pakte werd dit niet eens vermeld. 
Antwoord redactie: Het spijt ons dat er een verkeerd te-
lefoonnummer in de CB stond, dat is nu veranderd, de 
andere telefoonnummers zullen worden nagetrokken. Ziet 
u een foutje laat het de redactie weten. Het e-mailadres 
vindt u in de colofon en op de website www.coedijcker-
ban.nl

VeterAnentoernooI ktV
Van zaterdag 12 maart tot en met zondag 20 maart 
2016 vindt de 11e editie plaats van het Specsavers Ve-
teranentoernooi van de Koedijker Tennisvereniging. 
U kunt inschrijven in de leeftijdsklassen 40+ en 60+, 
in de categorieën dames dubbel, gemengd dubbel of 
heren dubbel, in de speelsterktes 5, 6, 7 en 8/9. Op-
geven kan voor maximaal twee onderdelen. Er wordt 
gespeeld in poules. Op zaterdag 12 maart wordt er van 
13.00-15.00 uur bovendien een open dag gehouden. 
Het staat eenieder vrij om eens een kijkje te komen 
nemen bij de Koedijker Tennisvereniging aan de Sas-
kerstraat 171 te Koedijk. 

Aanmelden voor het Specsavers Veteranentoernooi 
kan tot 2 maart a.s. via www.toernooi.nl. Dit toernooi 
is goedgekeurd door de KNLTB. Heeft u vragen stuur 
een e-mail naar: veteranentoernooi@koedijkertv.nl.

coLoFon
Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) Redactie: Rien Berends (in-
houd), Hans Petit (vormgeving). redactie@coedij-
ckerban.nl / info@coedijckerban.nl. Ciska Riekwel 
(eindredactie). Verkoop: Wim Smit: verkoop@coe-
dijckerban.nl.  Coördinatie: Joop Sinke: jsinke24@
hetnet.nl. 

De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet te 
plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort. 

Druk Stichting Meo.  Kopij aart 2016: inleveren 
voor 2 maart 2016  Verspreiding : Gigatrans. 

De Coedijcker Ban april wordt bezorgd tussen 27 
en 29 april. Oplage 2000.  Heeft u klachten over de 
bezorging mail naar info@coedijckerban.nl of bel 
met Wim Smit 06-43166559



Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

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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