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Beste Koedijkers,

Dat we in een uniek dorp wonen, werd me een tijd-
je geleden weer eens extra duidelijk. En dan heb ik 
het deze keer niet specifiek over de inwoners, over 
ons. De Koedijkers in het algemeen en de echte 
Koedijkers in het bijzonder. Want wanneer je nou 
precies een echte Koedijker bent dat weten alleen 
de echte Koedijkers zelf. Althans die indruk heb ik.  
In elk geval komen er ook in deze uitgave Koe-
dijkers aan het woord die een speciale rol in ons 
dorpsleven invullen. Van precies veertig jaar kraai 
tot een artiest en organisator van het Cultuurtje. 
Met hun eigen verhalen over het leven in ons dorp. 
Nieuwsgierig naar de beleving van een inwo-
ner in de Schermer, toen zijn zelfstandige ge-
meente van de ene op de andere dag verander-
de in een Alkmaarse wijk, schoof ik aan tafel bij  
Wieger Dijkstra, voorzitter van de Dorpsraad Driehui-
zer Dorpsgemeenschap. Hoe anders was zijn situatie 
van kortgeleden in vergelijk met die van de Koedijkers 
in 1972 rond de annexatie? Een bijzonder verhaal dat 
we graag met u delen. Over een dorpskerk die voor de 
ondergang werd behoed en nog steeds vrijwillig wordt 
onderhouden. Over de saamhorigheid die na de fusie 
met Alkmaar alleen maar groter is geworden. En over 
het unieke feit dat Koedijk na de annexatie in twee de-
len werd gesplitst. Een situatie die nog steeds bestaat. 
Ook bijzonder in de beleving van een buitenstaander 
in de Beemster die ons dorp een warm hart toedraagt. 
Het ene dorp is het andere niet. Maar het ware dorps-
gevoel heeft wel degelijk raakvlakken. Veel leesplezier.

Rien Berends, redactie Coedijcker Ban  

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 16 april

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Koningskoppel achter Koedijker Cultuurtje

Jan en olga van dIJk – 
John & JIll valley
Door Rien Berends/foto’s Hans Petit

‘Wanneer, op welke manier en door wie 
precies het Cultuurtje in Koedijk ooit is 
begonnen weten we niet. Misschien leuk 
voor een oproep in de Coedijcker Ban. 
Want straks is er sprake van een jubile-
um. Dat zou jammer zijn. Maar mis-
schien is dat al een keer gebeurd. We 
zijn benieuwd.’

Jan en Olga van Dijk organise-
ren al weer een aantal jaren het 
Koedijker Cultuurtje in De 
Rietschoot. Een maandelijks 
terugkerend cultureel, muzikaal 
evenement dat in ons dorp in-
middels is uitgegroeid tot een 
begrip. Jan: ‘Hoewel er wat mij 
betreft best wel wat meer Koe-
dijkers mogen komen kijken en 
luisteren.’

opleIdIng

Terwijl echtgenote Olga voor de fotograaf de beeldbe-
palende en herkenbare hoed op zijn markante hoofd 
zet, vertelt Jan rustig door over zijn muzikale levens-
verhaal en hoe ze samen in 2000 in Koedijk zijn te-
rechtgekomen. ‘Ik ben in 1944 geboren in het Ooi-
evaarsnest, het Rooie Dorp. Inderdaad Oudorp. Dat 
was een echte volkswijk. Supergezellig en met heel veel 
kinderen. Prachtig. Ik zat op school in Alkmaar. De 
Dominicusschool op de hoek van de Bleekerskade. 
En daarna de ambachtsschool aan de Vondelstraat. Ik 
wilde timmerman worden, maar dat kon niet volgens 
mijn vader. Die klas zat al vol, dus had hij me in de 
klas voor metselaar geplaatst. Ook goed. 

Ik heb daarna nog wat vakopleidingen gevolgd, ben 
gaan werken bij diverse aannemers en uiteindelijk een 

eigen bedrijfje begonnen voor onderhoudswerkzaam-
heden. Want inmiddels kon ik veel meer dan alleen 
metselen. Zo ging dat in die tijd.’

naar koedIJk

Ondertussen hadden Jan en Olga elkaar leren kennen 
in het Ooievaarsnest waar ze na hun huwelijk in 1965 
eerst in een huurhuis en later in een koopwoning zijn 
gaan wonen. ‘Later zijn we verhuisd naar Oud-Over-
die, maar dat vonden we uiteindelijk niet meer zo ge-
zellig.’ En dus gingen Jan en Olga op zoek naar iets 
anders. Overal hebben ze gekeken. Totdat ze eind 1999 
in Koedijk kwamen. ‘Dat was geen bewuste keuze. Ik 
kende Koedijk nog wel uit mijn jongenstijd als we op 
de fiets van Oudorp via het Daalmeerpad naar Bergen 
of Schoorl gingen. In januari 2000 zijn we op goed 

geluk gaan kijken. Er lag behoorlijk wat sneeuw en we 
konden het huis in de Zonnehof niet vinden. Geluk-
kig stond er wat bewoners buiten in het zonnetje met 
elkaar te praten. Die zagen ons rondkijken en wisten 
meteen waar we naar op zoek waren. Dat gaf meteen 
een goed gevoel. En dat is zo gebleven. Een fijne, rus-
tige wijk met een goede sfeer.’

Country

Naast zijn werk in de bouw trad Jan van Dijk ook op 
als country & western muzikant. ‘We waren in die tijd 
lid van een Country Line dansgroep en een motor-
club. Omdat Olga en ik regelmatig een uitstap maak-
ten naar België en de motorclub ook wel een keer die 
kant op wilde, kwamen we met zijn allen terecht in 
een bekende herberg van ons. Daar trad die avond een 
country-band op en ik was ondertussen vanwege de 
danslessen wat gaan zingen. Onder aanmoediging van 
de motorvrienden mocht ik met de band wat num-
mers zingen. Dat was in 1996. Zo ben ik in het arties-
tenvak gerold. Later is Olga ook mee gaan doen en we 
treden nog steeds op als John & Jill Valley.’

debuut In koedIJk

Toen het artiestenechtpaar en inmiddels al ingebur-
gerde Koedijkers ergens in 2006 een oproep lazen in 
de Coedijcker Ban om mee te doen aan het Cultuur-
tje werd de eerste stap richting Rietschoot gezet. ‘Zo 
kwamen we in contact met Koedijkers die we nog niet 
kenden, waaronder Gerard Kueter. De toenmalige or-
ganisator van het Cultuurtje. Die nodigde me uit om 
een keer op te treden als John Valley. Waarna ik mijn 
debuut in Koedijk maakte.’ De contacten met de orga-
nisatie van het Cultuurtje bleven. Er volgden meer op-
tredens en Olga en Jan raakten steeds meer betrokken 
bij het terugkerend Koedijker cultureel evenement. 
‘We werden gevraagd om te helpen bij de organisatie. 
Met als eindresultaat dat wij vanaf 2010 het Cultuurtje 
gingen organiseren. 

torno tango

Was het in het begin nog lastig om voor alle data ar-
tiesten te vinden, nu worden we benaderd of er opge-
treden mag worden. Zo kreeg ik een telefoontje van 
een mevrouw die op dat moment in de trein zat van 
Amsterdam naar IJmuiden. Iemand had de Coedijc-
ker Ban in de trein laten liggen. Toen ze die door ging 

lezen, kwam ze een verhaal over het Cultuurtje tegen. 
Ze wilde ook een keer optreden en vroeg hoe ze dat 
moest aanpakken. Het ging om tangomuziek en dan-
sen. Zelf kwam ze uit Utrecht en haar muzikanten uit 
Venlo. Wij vonden dat heel leuk. Dus toen een ander 
optreden kort daarna werd afgezegd kon Torno Tan-
go dit optreden verzorgen. Olga en ik zijn samen nog 
naar een proefles tangodansen geweest en hebben op 
de dansscholen flyers neergelegd. Er kwamen de eerste 
keer veertig belangstellenden en tegen het einde van 
de voorstelling waren zestien mensen al aan het tango 
dansen.’

gospel

In de afgelopen jaren hebben Jan en Olga heel wat op-
tredens in De Rietschoot mogen aankondigen. Daar 
zitten ongetwijfeld mooie herinneringen tussen. Met 
een brede glimlach: ‘Uiteraard die van John en Jill Val-
ley. Nee joh. Een uitverkocht huis hebben we elk jaar 
met Bangers & Mash en hun Ierse muziek. Verder zijn 
de Accordeon Ladies en het schlagerkoor ‘Die Lusti-
ge Sänger’ heel populair. En niet te vergeten het trio 
Dark Rosie met hun geweldige zangeres. Die komen 
volgend jaar weer.’ 

En wat zou je nog graag een keer in het Cultuurtje 
willen zien optreden. ‘Dat is zonder enige twijfel en 
Gospel groep. Bij deze dus de oproep aan iedereen die 
dit eventueel zou kunnen regelen, aarzel niet en laat 
het ons weten.’       

De markante Koedijker

Beeldbepalende hoed
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eenMantz bv hoofdsponsor 
Zondag 14 februari voorafgaand aan de wedstrijd SV 
Koedijk 1 - Egmondia 1 heeft Martin Mantz van Een-
Mantz BV zich voor de komende 3 jaar als hoofdspon-
sor verbonden aan de hoofdselectie van SV Koedijk. 

In de bestuurskamer van SV Koedijk presenteerde de 
sponsorcommissie van SV Koedijk de nieuwe hoofd-
sponsor aan pers en publiek. EenMantz is een interna-
tionaal bedrijf voor duurzame en geavanceerde oplos-
singen in elektrotechniek.

Jeugdspeler koedIJk: stage bIJ alMere CIty fC
Het komt regelmatig voor dat spelers van SV Koedijk 
worden uitgenodigd door de AZ-jeugdopleiding. 

Ook Almere City FC heeft het oog laten vallen op één 
van de talenten van SV Koedijk. Jayden Kruydenhof 
uit de E2 van SV Koedijk is onlangs uitgenodigd door 
Almere City FC om stagetrainingen te volgen. 

Jayden blijft bij SV Koedijk trainen en spelen en volgt 
daarnaast stagetrainingen bij Almere City FC.

Jayden is een goede, snelle en behendige buitenspeler 
met een geweldige instelling die eenvoudig passeert 
en ook goed in de gaten heeft als zijn medespeler er 
nog beter voor staat. Bij balbezit van de tegenpartij 
probeert Jayden met zijn snelheid de opbouw van de 
tegenpartij te voorkomen. SV Koedijk wenst Jayden 
heel veel succes en plezier tijdens zijn stageperiode

gIganten speldag voor Mensen Met beperkIng

Onder de geuzennaam Giganten wordt bij SV Koe-
dijk al meerdere jaren aandacht besteed aan G-sport. 
De Giganten van SV Koedijk komen uit in de spor-
ten handbal en voetbal. Enkele leden van de Giganten 
hebben meegedaan aan de Paralympische Spelen, de 
tegenhanger van de Olympische Spelen voor sporters 
met een beperking. 

Jaarlijks organiseert het bestuur van SV Koedijk Gi-
ganten de Giganten Speldag. Zaterdag 9 april 2016 
vindt de gezelligste speldag voor mensen (in alle leef-
tijden) met een beperking weer plaats in de Rietschoot 
te Koedijk!  Deelname is gratis en de speldag is van 
12:00 tot 16:00 uur. Er zijn vele leuke spelletjes en na-
tuurlijk ook limonade en nog meer lekkers. Tijdens de 
speldag is er een echte karaokeshow geheel verzorgd 
door Showhero. Ook dit jaar komt het bekende en 
razend populaire clownsduo Josy & Lukas, bekend 
van het TV-programma SynDROOM. Een nieuwe 
gast tijdens de speldag is de SV Koedijk mascotte Koe 
Dijkie. Meer info en aanmelden kan via: Email: gi-
gantenspeldag2016@svkoedijk.nl Wees er snel bij want 
VOL = VOL. Natuurlijk kost de organisatie van deze 
dag een hoop centjes en is elke bijdrage meer dan wel-
kom! Doneer ook om deze fantastische dag weer tot 
een groot succes te maken: www.slimmersamen.nl/
initiatief/speeldag.

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

De � let Americain van alle 8 ambachtelijke slagerijen in 
Alkmaar is door een testpanel getest op de verhouding vlees 
en saus, smaak, structuur en balans tussen de verschillende 
smaken: zout, zoet, zuur en bitter. 
Wij zijn bijzonder trots dat wij als 
winnaar uit de bus zijn gekomen.

De lekkerste 
Filet Americain 
van Alkmaar!

Kom deze week 

GRATIS  proeven!

Nieuws van SV Koedijk

Jayden Kruydenhof (foto Bert Assendelft)

(foto Ewout Pijpker)



8 9

Nieuws van SV Koedijk

konIngsdag bIJ s.v. koedIJk
Ook dit jaar organiseert s.v. Koedijk weer een “ko-
ninklijk” feest in april. Op woensdag 27 april is er de 
Koningsdag viering op sportcomplex de Weydt aan de 
Saskerstraat in Koedijk. 
• Het programma ziet er als volgt uit:
• 11.00 – 16.30 uur spellencircuit en schminken 

(kosten spellencircuit €2,50)
• 11.00 – 16.30 uur brandweer spelen
• 13.00 – 16.30 uur vrijmarkt voor de kinderen 
• 14.00 uur finale penalty bokaal voor s.v. Koedijk 

jeugd
• 11.00 – 19.00 uur buiten terras (met muziek)

beaChtennIs
Ter introductie van de sport Beachtennis , 
organiseert SV Koedijk in samenwerking 
met NH-Beachtennis op zondag 3 april een 
sportieve open dag. Op deze open dag kan ie-
dereen, van jong tot oud, kennismaken met 
Beachtennis; een redelijk nieuwe sport die in 
de laatste jaren wereldwijd enorm populair is 
geworden. Iedereen die Beach Tennis heeft ge-
probeerd, raakt meteen enthousiast over deze 
nieuwe vorm van tennis. 

Er is bij SV Koedijk de afgelopen weken hard 
gewerkt en vanaf april 2016 zijn er bij de ver-
eniging drie Beachtennis banen met echt zand 
klaar voor gebruik! Hier kun je de hele week 
terecht om een partijtje Beachtennis te spelen. 
Ook kun je meedoen aan Beachtennis lessen, 
gezellige competities en toernooien. 

Hou je van tennis maar ook van sociale gezel-
ligheid en ontspanning, met je voeten in het 
zand? Dan is Beachtennis zeker het proberen 
waard. Het Open Dag programma begint op 
zondag 3 april om 13:00 uur met een korte 
introductie van Sport Vereniging Koedijk en 
NH-Beachtennis, gevolgd door een gratis de-
monstratie clinic en korte wedstrijden waar je 
aan mee kunt doen, zodat je de sport gelijk 
kunt uitproberen. Er zijn Beachtennis rackets en ballen aanwezig, dus het is niet erg als je nog geen eigen racket 
hebt. Voor meer informatie en inschrijving voor de Open Dag, kun je terecht op www.nh-beachtennis.nl  . 
www.svkoedijk.nlOok 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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sayonara verder als theatergroep “072”
Na ruim 25 jaar slaat de van oorsprong Koedijker toneelvereniging Sayonara haar vleugels onder de nieu-
we naam Theatergroep “072” breder uit.  Voor het eerst sinds de oprichting in 1995 verzorgt het toneelge-
zelschap onder leiding van regisseur/tekstschrijver Edwin Woons een uitvoering buiten het ontmoetings-
centrum de Rietschoot in Koedijk. Op zaterdag 2 april staat de klucht ‘Hotel Boslucht’ in wijkcentrum 
Mare Nostrum op het programma. 

Woons was naast zijn inspanningen voor Sayonara ook 
verantwoordelijk voor diverse voorstellingen van wijk-
theater Meer. ‘Aan die optredens deden naast leden 
van onze toneelvereniging ook acteurs, danseressen, 
zangers, zangeressen en musici vanuit de regio mee. 
Om de nieuwe koers extra te benadrukken, is gekozen 
voor een naam die aansluit op de huidige ambities.’

verrassIng

Met nadruk wijst voorzitter Simone Schmidt erop dat 
het karakter van de vereniging niet verandert. ‘We blij-
ven unieke toneel- en theaterstukken spelen, die exclu-
sief door Edwin Woons zijn geschreven. De producties 
variëren van avondvullende blijspelen, kluchten of 
stukken met serieuze thema’s tot een serie spraakma-
kende eenakters. Stuk voor stuk op maat geschreven 
voor de beschikbare leden van de vereniging. 

kluCht hotel bosluCht

Twee zusters op leeftijd proberen, tegen beter weten in, 
nog iets te maken van het sterk verouderde hotel. Het 
bizarre gezelschap gasten maakt het er niet gemakkelij-
ker op voor Bea en Emma. Een onverwachte financiële 
overval vergroot bij dit alles nog meer de spanning en 
algehele verwarring. Wat leidt tot een reeks aan hila-
rische en soms ook dramatische situaties. Of en hoe 
‘Hotel Boslucht’ de ene aanval na de andere weerstaat, 
wordt uiteraard pas aan het einde duidelijk.

‘Hotel Boslucht’ van Theatergroep “072” wordt op 2 
april om 20.00 uur opgevoerd in de theaterzaal van 
wijkcentrum Mare Nostrum in Alkmaar Noord. Kaar-
ten á 10 euro zijn online te bestellen op www.theater-
groep072.nl en, zolang de voorraad strekt, vanaf een 
uur vóór de voorstelling bij de ingang van de zaal.

nIeuws gondelvaartverenIgIng
Het zat er al een tijdje aan te komen…. Het kwam 
steeds negatiever in het nieuws, er kwamen de laatste 
jaren geen reacties meer, waardoor er geen winnaars 
aangewezen konden worden en als klap op de vuur-
pijl kon men niet meer aan de eisen van de gemeente 
voldoen. Hoewel het de gondelvaartvereniging ontzet-
tend veel voorbereiding kostte, nieuwe commissiele-
den het vaak zwaar hadden op de vroege ochtend en 
ze meestal de blaren op hun vingers hadden staan na 
de voorbereiding, heeft het de vereniging, en ook de 
kinderen, veel lol gebracht. Met toch wel gemengde 
gevoelens hebben ze besloten dat zij geen ballonnen 
meer zullen oplaten als afsluiter van de kinderochtend. 
Gelukkig hebben ze een ontzettend leuk alternatief be-
dacht waarmee ze hopelijk een nieuwe traditie kunnen 
starten, namelijk een kleurwedstrijd!

Maar hierbij hebben zij hulp nodig. Uiteraard staat 
het internet vol met talloze kleurplaten, maar zij zou-
den het geweldig vinden als ze een kleurplaat zouden 
hebben die door iemand zelf getekend is en waarop 
iedereen Koedijk echt kan herkennen. 

Is er iemand in Koedijk die geweldig kan tekenen en 
hen hierbij wil helpen? Laat het hun weten! Janneke 
Meijering evenementen@gondelvaartkoedijk.nl Volgt 
u hen al op facebook? Ook kunt u informatie vinden 
op deze website: www.gondelvaartkoedijk.nl

Zeven vrienden zorgen voor promotie van ons dorp

koedIJk In oostenrIJk
De foto van het plaatsnaambord Koedijk (Coedijcker 
Ban nr. 25) dat hangt aan één van de plafondbalken 
in de CinCin bar in het Oostenrijkse skioord Gerlos 
heeft de nodige reacties opgeleverd. Op onze vraag 
hoe dat bord daar is terechtgekomen, mailde Richard 
Steenbakker ons een foto met (waarschijnlijk) Barry 
Kuilboer die het bord vasthoudt. Richard is chauffeur 
op een Bak touringcar. Omdat Richard regelmatig 
naar Gerlos pendelt, is hij dus aardig op de hoogte van 
wat zijn brandweervrienden uit Koedijk daar uithalen. 
Een week voordat ze weer zouden afreizen naar Ger-
los stuurde Rick van der Linden ons het volgende: ‘Ik 
wil even reageren op de foto van dat bord KOEDIJK 
in Gerlos. In 2011 waren wij (zeven vrienden), Barry 
Kuilboer, Dick Buisman, Job Jehee, Jorrit van Hoorn, 
Joost Emmerik, Mario Faro en Rick van der Linde op-
nieuw in Gerlos. In dat jaar kwam Barry Kuilboer op 
het idee om een bord mee te nemen om daar op te 
hangen. Wij wisten dat daar veel borden hingen en 
wilden die van ons dorp Koedijk er ook tussen hebben. 
Vrijdag 4 maart gaan we weer die kant op. Het is goed 
om te weten, dankzij Rianne, dat het nog steeds op-
valt. Gewoon leuk om ons dorp op de kaart te zetten.’ 
En daar heeft Rick van der Linde helemaal gelijk in.

nIeuws huIsartsenpraktIJk koedIJk 
Mei vakantie Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 

2 te Koedijk is wegens vakantie 
gesloten van: Maandag 2 mei t/m 
maandag 16 mei 2016 

De waarneming wordt in die 
week gedaan door :Praktijk ‘t Rak, 

Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-5612598

De moeite waard

Klucht ‘Hotel Boslucht’ primeur in Mare Nostrum (foto Jeroen Stalenberg)
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‘Ideale sport om het uiterste uit mezelf te halen’

bootCaMp
Bootcamp onder deskundige begeleiding is voor mij fysiek dé ideale sport om het uiterste uit mezelf te 
halen. Bootcamp zou oorspronkelijk bedoeld zijn geweest om mensen af te beulen? Mocht dat al ooit het 
geval zijn geweest, dan merk je daar tegenwoordig niet veel van! Ook de verhalen dat bootcamptrainers 
beulen zouden zijn, kloppen in mijn beleving totaal niet.

Zo word ik nooit gedwongen om zware oefeningen 
te doen. Ik word hooguit gestimuleerd me extra in te 
zetten en dat altijd op uiterst respectvolle wijze. Mijn 
trainers Bas en Niels doen zelf zoveel mogelijk met de 
oefeningen mee. Als ik het even niet aankan, of te in-
tensief bezig ben, dan krijg ik altijd de gelegenheid om 
het wat rustiger aan doen. 

Als je verantwoord traint, valt het best wel mee hoe 
blessuregevoelig bootcamp is. Je sport op je eigen ni-
veau en de trainer zorgt ervoor dat je veilig beweegt. 
Bootcamp is geschikt voor alle leeftijden en kan op elk 
niveau worden beoefend. 

Als je een outdoor sport als bootcamp beoefent, dan 
is het raadzaam om minimaal 48 uur rust te nemen 
omdat het zeer intensief is. Ook is het goed om naar 
je lichaam te luisteren, omdat de één nou eenmaal een 
langere hersteltijd nodig heeft dan de ander. Op rust-
dagen kun je wel wandelen of zwemmen op een laag 
tempo. De bootcampdeelnemers verschillen in leeftijd 
van 4 jaar tot 50 plus. In de groep waarmee ik train, 
liggen de leeftijden tussen 25 jaar en 55 jaar.

Het jaargetijde waarop met bootcamp begonnen kan 
worden, maakt niet uit volgens de trainers. Je kunt 
meteen beginnen. In mijn groep zitten zowel begin-
ners als gevorderden. De ideale leeftijd om te starten 
met bootcamp is vanaf 18 jaar. De spieren zijn dan 
volgroeid en er wordt sneller spiermassa opgebouwd. 
Sporten die goed te combineren zijn met bootcamp 
zijn hardlopen en zwemmen. Maar er zijn ook andere 
sporten mogelijk zolang je maar rekening houdt met 
wat het lichaam aankan. Een bootcamp les begint met 
warmlopen en oefeningen om de spieren losser te ma-
ken. Daarna volgen allerlei oefeningen zoals afwisse-
lend opdrukken en knieheffen. Ook komt het voor dat 
we gezamenlijk oefeningen doen zoals buikspieroefe-
ningen en elkaar ondertussen aantikken. Aan het ein-
de zijn er altijd de rek- en strekoefeningen. Soms ook 
oefeningen die gecombineerd worden met hardlopen. 
Nieuwsgierig? Kijk dan eens op www.totalsportenfit.nl

* Eve is een jonge vrouw die haar ervaringen in de wereld 
met anderen wil delen

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

Bloembinderij Jaap Schipper

Dagelijks verse aanvoer van snijbloemen
Voor al uw rouwwerk en speciale boeketten

Bel voor uw bestelling 06-49100741

Bloemenkiosk
iedere vrijdag en zaterdag
Winkelcentrum Daalmeer

(Naast snackbar Kitsy)

Dirk Duivelsweg 5
1811 NP
Alkmaar

06-4910074106-21861261

De moeite waard

De wereld volgens

EVE*

Aan het einde zijn er altijd de rek- en strekoefeningen
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Met medewerking van Toneelvereniging De Roos!
JubIleuMConCert MuzIekverenIgIng aurora 

Muziekvereniging Aurora viert dit jaar haar 125 jarig bestaan. Een hele prestatie. Ondanks de hoge leeftijd 
is de muziekvereniging niets van haar enthousiasme en passie  verloren. Ter ere van het jubileum geven het 
Grootorkest Aurora en het Brugorkest Aurora een concert in De Rietschoot.

Door Anita Veldman/foto Hans Petit

passIe voor MuzIek

De leden van muziekvereniging Aurora hebben passie 
voor muziek! En dat gaat u horen en voelen op dit 
fantastische concert! De orkesten van Aurora hebben 
hard gestudeerd. 

prograMMa

Het Grootorkest brengt o.a. indrukwekkende delen uit 
de musical “Tintin” - Kuifje en de Zonnetempel - van 
Dirk Brossé ten gehore en een enorm swingende “Dan-
cing Show” for Concert Band van Josef Hastreiter. U 
mag mee dansen! BOA  speelt o.a. “The Incredibles” 
uit de gelijknamige Walt Disney film en  “Chester’s 

Chase” van John E. Blackstone. De repetitieavonden 
hebben weer bol gestaan van de concentratie en dat 
gaat u horen!

toneelverenIgIng de roos

Deze muzikale jubileumavond wordt mede opgeluis-
terd met een spannend verhaal, gespeeld door Toneel-
vereniging De Roos over een of twee of meer verliefd-
heden….. wat precies dat blijft nog even een verrassing 
tot de 23e april. 

wanneer

Zaterdag 23 april 2016, om 20.00 uur in ontmoetings-
centrum De Rietschoot, Saskerstraat 22, Koedijk. En-
tree €9,-, kinderen t/m 12 jaar €4,50.

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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een wonderlIJke wereld
We leve in een wonderlijke wereld. De iene halft 
heb amper wat en de are halft van  de mense heb 
te veul. Leite we ’n nei ’t leven in arme lande koi-
ke. Deer benne de mense bar bloid met  tweide- of 
al derdehands klere. Soms zit deer ’n gat in of ’n 
skeurtje, maar dat maakt niet uit. Ze hewwe temin-
ste klere an ’t loif. Verder hewwe ze ‘n kloine behui-
zing en voor ’n kloin beetje gnap drinkwater moete 
ze nag ’n heêl end en soms ure loupe. Ze hale water 
in ouwe roestige bakke of emmers of, as ze mazzel 
benne, met ’n plastieken jerrycan. Ok weune d’r 
zat joôs  op ’n vullesbelt. Ze zoeke deer waardevol-
le plastieken flessies en blikkies van aluminium en 
oizer, om toch nag wat te verdienen voor hullie da-
gelijkse kossie. Dut benne de mense, die weune in 
de iene halft van de wereld. De arme halft!

De are halft weunt in de roike lande.  Leite we ’s nei 
’t leven deer koike: Deer benne ze roik en deer ken-
ne ze bevobbelt MÔDE koupe. Dat doen ze den 
ok. Ze koupe voor zôwat € 120,00 spoikerbroeke en 
deer zitte skeure in. Dat skoint zô te moeten in de 
môde van opheden. In deuze lande benne de mense 
zô roik, dat ze heêl goed en lekker drinkwater hew-
we.  Deur ’n skoôn en gnap zoôtje buize wordt ’t zô 
in hullie mooie, grôte, warme huize brocht. Maar ze 
binne zô roik, dat ze ok nag skoôn water in flessies 
d’r bai koupe kenne en omdat water skoinbaar niet 
goed genog is en ze toch roik genog benne, koupe 
ze deer ok  nag ’n zoôt  are smakies drinken bai. 
En al die lege flessies en  blikkies worre den voor 
’t gemak maar gewoôn op streit gooit.  Die benne 
waardeloôs, zien.  Bai hullie gewône eten koupe ze 
ok nag as extra zô altemetter’s een zak chips of are 
hapklare brokke en ja, ok die verpakkinge gooie ze 
op streit. Ze benne roik, hewwe spoikerbroeke met  
skeure an en ze weune al zôwat op ’n vullesbelt.  
Tja, ’t is ’n wonderlijke wereld

ConCert aCCordeana
Op zaterdag 16 april zal Accordeonvereniging Accor-
deana haar jaarlijks concert geven in de Rietschoot. 
Dit jaar hebben ze weer een zeer gevarieerd program-
ma ingestudeerd. Onder andere de Peer Gynt Suite 
deel 1, het Ierse muziekstuk Kilkenny Rhapsody,  de 
Florentiner Marsch, en de Bohemian Rhapsody  van 
Freddy Mercury. Maar ook een tango van Astor Piaz-
zolla ontbreekt niet op het programma. 

Na afloop is er gelegenheid om te dansen onder lei-
ding van het  Zolder Orkest. Aanvang 20.00 uur in 
de Rietschoot, Saskerstraat 22 in Koedijk. Toegang € 
7.50, donateurs gratis toegang. Inlichtingen: Nel van 
Langen, 072-5643112.

vrouwen van nu koedIJk
Op 19 april laten de Vrouwen van Nu - Koedijk zich 

verrassen. Het eendagsbe-
stuur, bestaande uit 5 actie-
ve dames uit de vereniging, 
zal op die datum de avond 
verzorgen. Als er dames 
zijn, die deze avond bij wil-
len wonen, dan kan dat. 
Dit kost dan € 5,00. 

U bent van harte welkom, maar meld het wel even op 
telefoonnummer 072-5315934 of op trijnie_bakker@
online.nl, zodat het, i.v.m. de organisatie, doorgegeven 
kan worden aan het eendagsbestuur. Meer info: Trijnie 
Bakker, secretaris, Vrouwen van Nu Koedijk

CoedIJCkertJes
PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering, 
Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 103 380 21 (ma – vrij)
Hier had uw Coedijckertje kunnen staan

Hier had uw Coedijckertje kunnen staan

Studio Petit
Fotogra�e - Websites
Drukwerk - Restauratie

www.studiopetit.com
info@studiopetit.com
06-83114470

De moeite waard
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Nieuwe in Koedijk: hardloopwedstrijd op zondag 10 april
dIJkloop In en rondoM koedIJk

‘Er zijn al veel hardloopwedstrijden in ons land. Voor de fanatiekelingen kunnen het er niet genoeg zijn. 
Vandaar de nieuwe hardloopwedstrijd in en rondom Koedijk!’

Linda Metzelaar, moeder van twee kinderen en fana-
tiek hardloopster is razend enthousiast over dit nieuwe 
initiatief voor ons dorp. Een prachtig parcours over de 
dijk, door de polder en natuurgebieden. ‘Frank Smit 
en ik zijn in september op het idee voor de Dijkloop 
gekomen. Dat nam al vrij snel serieuze vormen aan. 
Voor we het wisten, zaten we middenin een enorm 
leuke, maar spannende organisatie. Otterlo zei meteen 
ja toen we hem als hoofdsponsor benaderden. Otterlo 
wilde heel graag zijn naam aan dit sportieve evenement 
in Koedijk verbinden.’ Bij de organisatie zijn verder 
betrokken: Joop Sinke (vergunningen aanvragen en 
het opstellen van een veiligheidsplan), Wouter Lak 
(social media) en Wim Smit (sponsoring).

De Dijkloop in Koedijk is een hardloopwedstrijd voor 
recreanten in elke leeftijdscategorie. Voor de jeugd zijn 
er twee afstanden. Een kidsrun van 650 meter voor 4 
tot 8 jaar en een kidsrun van 1,2 km voor 9 – 13 jaar. 
Bij deze kidsruns staat het meedoen voorop. Elk kind 
krijgt een leuke verrassing voor het deelnemen. Om de 
wedstrijd zonder problemen te laten verlopen, worden 

de kinderen in leeftijdsklassen in het startvak inge-
deeld. De leeftijdsklassen starten met tussenpozen van 
één minuut. Bij de startnummers voor de jeugd zit, 
net als bij de volwassenen, al een chip geïntegreerd. De 
uitslag van de kidsrun komt na afloop op de website te 
staan. Het parcours voor de kidsruns en de 5 kilometer 
zal worden uitgezet in Koedijk en voor de 10 kilometer 
naar recreatiegebied Geestmerambacht en weer terug 
naar Koedijk. 

De prijsuitreiking voor de nummers 1 t/m 3 van de 5 
en 10 km zal plaatsvinden na afloop van de betreffende 
afstand voor De Rietschoot.

Het overweldigende aantal inschrijvingen heeft ertoe 
geleid dat zowel de kidsrun als de 5 en 10 km loop 
binnen zeer korte tijd al helemaal vol zaten. Mede 
door deze enorme belangstelling wil de organisatie de 
Dijkloop jaarlijks op de tweede zondag van april gaan 
organiseren. 

De moeite waard

linda Metzelaar: razend enthousiast
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openIngstIJden de rIetsChoot

Maandag 08.30 - 24.00
Dinsdag 08.30 - 01.00
Woensdag 08.30 - 24.00
Donderdag 08.30 - 24.00
Vrijdag 08.30 - 01.00
Zaterdag * 10.00 - 16.00
Zondag Op basis van verhuur (*)

saMen eten

Voor € 7,50 kunt u op de tweede dinsdag en de vier-
de dinsdag in de maand genieten van een overheerlijk 
driegang enmenu. Op de website van De Rietschoot 
kunt u binnenkort zien hoe het menu is samengesteld.

In april kunt u samen met buurtgenoten komen eten 
op 12 en 26 april. Het diner begint om 18.00 uur.  Het 
is belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt, zodat 
De Rietschoot voldoende ingrediënten kan inkopen. 
Aanmelden kan bij de bar bij een van de medewerkers, 
via telefoon 072-515595 of via e-mail info@rietschoot.
nl

klusCafé

Iedere maand kunt u op de tweede zaterdag (9 april)
van de maand, tussen 14.00 en 16.00 uur, terecht bij 
handige buurtgenoten in het kluscafé van bewoners-
onderneming De Rietschoot. U kunt hulp krijgen bij 
het herstellen van kleding, het repareren van appara-

ten, fietsen, computers ... Heeft u moeite met gebruik 
van uw tablet of heeft u vragen over facebook, ook dan 
kunt u terecht bij een van de deskundigen.

MuzIek

Op 16 april geeft Accordeana haar jaarlijkse concert. 
Na afloop kan er gedanst worden op de muziek van het 
zolderorkest. Meer informa-
tie vindt u op bladzijde 17.

Op 23 april viert Aurora haar 
verjaardag. Aurora is dit jaar 
125 jaar geworden. U leest al-
les over het jubileumconcert 
op bladzijde 15

dIsCo

Elke maand, op de laatste zaterdag is er een discoavond. 
DJ Davidoff zorgt voor een goede sfeer waar heerlijk 
op gedanst kan worden De disco is gestart als disco 
voor mensen met een beperking maar iedereen is wel-
kom. Om 19.00 uur is de zaal open en om 11.00 uur 
is de afsluiting. De toegangsprijs bedraagt € 2,50. De 
Rietschoot is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

avonden voor vrouwen

Vrouwen van Nu Koedijk en het Koedijker Vrouwen-
gilde houden op respectievelijk 19 april en 12 april de 
maandelijkse ledenavond.

Op beide ledenavonden zijn niet-leden ook van harte 
welkom, zij betalen daarvoor een bescheiden bedrag 
betalen. Voor meer informatie over beide avonden 
kijkt u op bladzijde 17 en 23.

Zorgeloos Schiphol Vervoer

Waarom Taxi Tervoort Alkmaar?

Taxi’s en taxibusjes tot 8 personen.

Nette en verzorgde voertuigen.

Kinderstoeltjes en extra adressen mogelijk.

Betaling vooraf, contant of per PIN.

Eenvoudig online reserveren.

Uw eigen privé taxi tegen de scherpste prijs.

AT T
Schiphol taxi

al vanaf

Professioneel taxivervoer, groepsvervoer 
Schipholtaxi en meer...

U kiest toch ook voor perfect geregeld Schipholvervoer?

Kijk snel op taxitervoort.nl/schipholtaxi wat uw taxi kost en reserveer uw taxirit.

www.taxitervoort.nl info@taxitervoort.nl072-220 1393

per voertuig

€ 50,00

TAXI TERVOORT ALKMAAR

072-220 1393

AT T Agenda De Rietschoot
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Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

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

De moeite waard
ledenavond koedIJker vrouwen gIlde, 
Op dinsdag 12 april 2016, aanvang 20.00 uur wordt  
een ledenavond van KVG  in de Rietschoot gehouden. 

Modezaak Janszoon uit Oudorp verzorgt een mode-
show. Deze avond is er geen verkoop, wel worden er 
bonnen uitgedeeld. Na afloop is er gelegenheid om de 
collectie te bekijken. Introducees betalen € 4,00.  Het 
Koedijker Vrouwen Gilde wordt ondersteund door 
Stichting ’t Zuydoutaerland.    

natIonale Molendagen 14, 15 MeI.
Dit jaar vallen de Nationale Molendagen op 14 en 15 
mei. De Gouden Engel opent haar deuren voor het 
publiek. In dit weekend kan iedereen de molen en de 
maalderij gratis bezoeken. Afhankelijk van de wind de-
monstreert de molenaar hoe het malen van graan op 
windkracht plaatsvindt. 

Om 11.00 en om 15.00 uur is er op beide dagen een 
rondleiding waarbij u van harte welkom bent. U krijgt 
van de molenaar uitleg over de werking van de mo-
len en hij kan u alles vertellen over hoe dit bijzondere 
complex uit de erfenis van de familie Bos tot stand 
is gekomen. Ook wordt er een kijkje genomen in de 
elektrische maalderij. De maalderij uit 1866 is in 2014 
weer in gebruik genomen, nadat de situatie van 1929 
weer is teruggebracht. Als er geen wind staat, kan de 
molenaar hier toch nog meel produceren. Voor kin-
deren die meekomen is er een bijzondere speurtocht. 
Op verschillende plekken op het terrein kunnen de 
kinderen kleine opdrachten uitvoeren, geschikt voor 
kinderen van 5 tot 15 jaar. 
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Voorzitter Dorpsraad Driehuizer Gemeenschap over fusie met Alkmaar

wIeger dIJkstra
Door Rien Berends/ foto’s Hans Petit

‘Voor de meeste bewoners van Schermer en Graft/De Rijp is er na de fusie met Alkmaar niet veel veran-
derd. Feit is wel dat het bestuur verder weg zit. Vroeger stapte je op de fiets om even op het stadhuis wat te 
bespreken met de ambtenaren die je allemaal kende. Dat is nu niet meer zo.’

Wieger Dijkstra, voorzitter van de Dorpsraad Driehui-
zer Gemeenschap, licht met alle plezier toe hoe wat 
hem betreft de overgang van kleine zelfstandige ge-
meente naar een nieuwe wijk van Alkmaar is verlopen. 
‘In elk geval heel anders dan de annexatie van Koedijk 
in 1972. Die werd zonder toelichting of overleg met 
de bevolking door Den Haag opgelegd. Logisch dat 
daar toen veel verzet tegen kwam. Met als gevolg dat 
Koedijk nu behoort tot twee verschillende gemeentes. 
Waarvan Langedijk op den duur ook niet meer zelf-
standig zal zijn.’

groene plattelandsgeMeente

Het einde van gemeentes als Graft/De Rijk, Schermer, 
Beemster en Zeevang diende zich al enige tijd aan. ‘Het 
beleid van de rijksoverheid is er op gericht om steeds 
meer verantwoordelijkheden bij de gemeentebesturen 
te leggen. Met als gevolg dat de kleinere gemeenten 
niet of nauwelijks aan die voorwaarden kunnen vol-
doen omdat er gewoon te weinig ambtenaren beschik-
baar zijn. En voldoende geld voor het aanstellen van 
extra ambtenaren met de nodige specialistische kennis 
is er niet. In eerste instantie is er in 2008 gekeken naar 

de mogelijkheid om van Schermer, Graft, De Rijp, 
Beemster en Zeevang één groene plattelandsgemeente 
te maken. Beemster haakte al vrij snel af. Daar is nu 
nog wel sprake van een eigen bestuur terwijl alle amb-
telijke werkzaamheden zijn ondergebracht in Purme-
rend. Van de gemeenten die overbleven hebben Graft/
De Rijp en Schermer besloten om de fusiemogelijk-
heden met één van de omliggende gemeenten te laten 
onderzoeken. Een externe partij heeft toen onderzoek 
gedaan en met alles en iedereen gesproken. Daar is 
vervolgens een fusiedocument uit voortgekomen. Het 
fusiedocument is voorgelegd aan de gemeentebesturen 
van Heerhugowaard en Alkmaar, die zich daarna heb-
ben gepresenteerd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad 
gekozen voor Alkmaar. De bevolking had daar over 
het algemeen vrede mee. Tenslotte was het Alkmaar 

die eeuwen geleden de Schermerpolder heeft gereali-
seerd. En laten we eerlijk zijn, alle wegen vanuit onze 
regio lopen in een rechte lijn ook naar Alkmaar. Wat 
ook goed heeft gewerkt, is de communicatie over alle 
ontwikkelingen. We zijn als bewoners voortdurend 
op de hoogte gehouden. En ik moet Piet Bruinooge, 
de burgemeester van Alkmaar, een compliment geven 
want hij komt zijn beloftes na. Vanaf het moment dat 
de keuze voor Alkmaar was gemaakt, heeft Bruinooge 
toegezegd dat hij voor ons het eerste aanspreekpunt is. 
En uit eigen ervaring weet ik dat dit klopt. Op het mo-
ment dat ik namens de Dorpsraad me bij hem meld, 
maakt hij direct tijd vrij.’

dorpsraden

Na die constatering gaan we terug naar het begin van 
ons gesprek waarin de dorpsraad ter sprake kwam. 
‘Die kun je het beste vergelijken met de huidige be-
wonersondernemingen in de Alkmaarse wijken. Scher-
mer en Graft/De Rijp zijn nu bijvoorbeeld ook twee 
wijken. Alleen bestonden de Dorpsraden al langer. De 
gemeente Schermer telde zes verschillende dorpen die 
allemaal een eigen Dorpsraad hadden en nog steeds 
hebben. De doelstellingen van deze dorpsraden zijn 
om het wonen voor de mensen zo aangenaam mogelijk 
te maken en de bewoners daar waar nodig collectief te 
vertegenwoordigen naar de officiële instanties. Onder-
werpen waar we dus gezamenlijk op kunnen  reageren 
of actie ondernemen. We opereerden allemaal zonder 
subsidies. Daar is na de fusie verandering in gekomen. 

Bewonersonderneming De Rietschoot

Wieger Dijkstra, voorzitter dorpsraad Driehuizer gemeenschap

Driehuizer Gemeenschap: samen gezorgd voor het behoud van de kerk (foto Em van Es)

De gemeenten Schermer en Graft De Rijp horen, sinds 
2015, bij de gemeente Alkmaar. In Schermer en Graft 
De Rijp zijn het de dorpsraden die in de gemeenschap 
een belangrijke rol spelen op sociaal/cultureel gebied. 

Misschien kunnen de bewonersondernemingen in Alk-
maar iets leren van de gemeenschapszin. 

In Driehuizen voelt de hele gemeenschap (zie foto) 
zich verantwoordelijk voor het gemeenschapshuis (de 
kerk); de twee jaarlijkse rommelmarkt/veiling brengt 
voldoende geld op om het onderhoud van het gemeen-
schapshuis te kunnen betalen.
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Wat betreft de Schermer is net als in de andere wij-
ken in Alkmaar een Regiegroep samengesteld die het 
subsidiegeld voor bewonersprojecten beheert. In de 
Regiegroep Schermer zit uit elke Dorpsraad een verte-
genwoordiger. Zo blijft alles evenredig verdeeld,’ aldus 
Wieger Dijkstra die ook deelneemt in de Regiegroep 
Schermer.

hervorMde kerk

Als voorbeeld van de wijze waarop de Dorpsraad 
Driehuizer Gemeenschap altijd al goed functioneer-
de noemt Wieger Dijksta de ontwikkelingen rond de 
Hervormde Kerk aan het einde van de zestiger jaren. 
‘Er gingen steeds minder mensen naar de kerk en het 
gebouw begon te vervallen. De Driehuizer Gemeen-
schap heeft voor een gulden het bouwval gekocht van 
de Hervormde kerkgemeente waarna de tweehonderd 
leden van de Dorpsraad met vereende krachten aan de 
slag is gegaan. Letterlijk hebben we de schouders er 
onder gezet. Iedereen heeft naar eigen kwaliteit zich 
ingezet zodat het kerkgebouw is behouden en daar-
mee ook het aanzicht van ons dorp. Uiteraard ben je 
er daarmee niet. Het onderhoud kost ook tijd en geld. 
En dus staan we met zijn allen wanneer dat nodig is op 
de steigers voor het noodzakelijke schilder- en onder-
houdswerk. Het zorgt voor een goede saamhorigheid 

in het dorp. Uiteraard wordt het echte schilderwerk 
door vakmensen gedaan. Dat kost zo’n 15.000 euro. 
Om de twee jaar organiseren we daarom een rommel-
markt met aansluitend een veiling van de meest uit-
eenlopende zaken. Kisten appels die worden aangebo-
den, gaan per opbod weg. Zelf bied ik bijvoorbeeld 
een aantal boottochtjes met lunch aan, die voor hoge 
bedragen worden geveild. Op die manier heb je een 
heel leuke en ludieke dag die aan het eind duizenden 
euro’s oplevert waarmee het schilderwerk van de kerk 
betaald kan worden.’

Al met al klinkt het fusieverhaal Graft/De Rijp en 
Schermer met Alkmaar verteld door Wieger Dijkstra 
best goed. Maar hoe werd het verhaal dat er aan voor-
af ging afgesloten? ‘Op 1 januari 2015 hoorden we bij 
Alkmaar. Een dag later stonden de nieuwe gemeen-
teborden met de plaatsnamen al aan de stadsgrenzen. 
Zo snel kan het dus gaan. We hebben op 29 december 
2014 afscheid genomen van onze zelfstandigheid met 
een speciale bijeenkomst voor alle inwoners van Scher-
mer in de sporthal van Schermerhorn. Graft-De Rijp 
was daar niet bij die hadden nhun eigen slotfeest.Er 
was speciaal busvervoer geregeld, er werden nog diver-
se onderscheidingen uitgereikt en er zal ongetwijfeld 
hier en daar wel een traantje zijn weggepinkt.’

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
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‘Koesteren in de zon’

MensIs aprIlIs
Door Hans Faddegon

Mensis Aprilis is de oorspronkelijke Latijnse naam voor de maand april. April betekent het koesteren in 
de zon. Dat klinkt prettig. Het is niet voor niets lente. Al wijst de oude uitspraak “Aprilletje zoet, een witte 
hoed” erop dat er ook nog wel enige sneeuw zou kunnen vallen. Hoewel, de huidige klimaatverandering 
maakt het gemiddeld langzaam steeds warmer.

Een andere uitspraak zegt: ‘Op één april zendt men 
de gekken waar men wil.’ De eerste aprildag wordt 
van oudsher ook Narrendag genoemd. Iemand wordt 
dan gefopt. Bijvoorbeeld door hem een onmogelijke 

boodschap te laten doen. Dit slachtoffer wordt na-
tuurlijk uitgelachen en er wordt geroepen ‘Eén april!’ 
Tegenwoordig staan er soms ook berichten in kranten 
en andere bladen die in eerste instantie grote indruk 

op veel lezers maken. Ze zetten de lezer een tijdje op 
het verkeerde been. Maar dan schiet deze plotseling in 
de lach en beseft dat het over iets gaat, dat eigenlijk 
onmogelijk is. 

stooMtreInen

Een aantal jaren geleden zat ik, tijdens het spitsuur op 
weg naar huis, samen met een collega in de trein. Hij 
las een krant. Plotseling gaf hij het artikel enthousi-
ast aan mij door om het ook te lezen. We zijn allebei 
treinliefhebbers. 

In het verhaal stond dat de politiek overwoog om de 
stoomtreinen weer in te voeren. Want als de kolenmij-
nen in Limburg daarbij opnieuw in gebruik werden 
genomen, zouden de energiekosten aanzienlijk ver-
laagd kunnen worden. We droomden samen over het 
goede idee, totdat we ineens de datum van de krant 
zagen: één april. U kunt zich voorstellen dat we daarna 
pret om onszelf hadden.

narrendag

De Narrendag stamt uit oude tijden. In de Romeinse 
wereld werden tijdens de eerste aprildag vaak slaven 
met een aprilboodschapje op pad gestuurd. Anderen 
stuurden de toen veel gebruikte postduif met een vals 
berichtje naar een bestemming. 

In Nederland denken we vaak aan 1 april 1572. Op die 
dag werd het stadje Den Briel in Zuid-Holland ver-
overd door de Watergeuzen. Zij werden geleid door 
admiraal Lumey. 

De verovering was eigenlijk meer toeval. Door de he-
vige wind zeilden ze gedwongen in de richting van het 
vasteland. Uiteindelijk strandden ze in de toen nog 
dicht bij de kust liggende haven van Den Briel. Op dat 
moment waren er geen Spaanse soldaten aanwezig en 
zo konden ze zonder slag of stoot het stadje innemen. 
En nu zeggen we tot op vandaag: ‘Op 1 april verloor de 
Spaanse hertog Alva zijn Bril (Den Briel).’

grasMaand

April is de maand waarin de aarde echt ontwaakt. In 
oude tijden werd het ook de Grasmaand genoemd. De 
boom- en bloemknoppen gaan weer open. In de chris-
telijke cultuur wordt het paasfeest op de eerste zon-
dag na de datum waarop het volle maan is, gepland. 
Dat heeft tot gevolg dat het paasfeest meestal in april 
plaatsvindt. Dit jaar al aan het einde van maart. De pe-
riode tussen Pasen en Pinksteren, die in de oorspron-
kelijke Joods-Christelijke cultuur de Omertijd heet, 
valt ook voor het grootste deel in april. De Omertijd is 
het symbolische beeld van onze levensloop. Het woord 
Omer wijst daarbij op de eerste oogst, als beeld van het 
eerste levensresultaat, Pasen.

En zo past de optimistische maand april ook uitste-
kend bij de zonnige en vrolijke beelden van de levende 
natuur om ons heen.

Cultuur

Op 1 april 1572 werd het stadje Den Briel in Zuid Holland veroverd door de Watergeuzen (Jan Luyken 1649 - 1712)

Volle maan (foto Nasa)



32 33

Een bijzondere jubilaris en ereburger in Koedijk
theo rood veertIg Jaar drager bIJ de laatste eer

Door Rob Westherhof /foto’s Henk Veenstra

 ‘Op deze manier doe ik iets goeds voor de mensen in ons dorp. Mijn plicht is te groot neergezet, maar ik 
heb er een goed gevoel bij dat ik dit kan doen voor onze gemeenschap.’

Het zal vaker voorkomen. Een bijzonder jubileum. 
Maar het feit dat Theo Rood  dit jaar 40 jaar drager 
is bij uitvaartvereniging de Laatste Eer mag best heel 
speciaal worden genoemd. 

‘Ik ben geboren in 1945 in Sint-Pancras wat toen nog 
bij de gemeente Koedijk behoorde. Na mijn schooltijd 
en een opleiding op de Agrarische school in Warmen-
huizen ben ik begonnen te werken bij een boer in de 
Beemster. Dat heeft geduurd totdat een brand de boer-
derij met rietkap in de as legde. De hele dag roken we 

een branderig luchtje maar omdat de kachel met hout 
gestookt werd, dachten de boer en ik dat de kachel 
daar de oorzaak van moest zijn. ‘s Avonds moesten de 
boer en zijn vrouw op pad. Ik ben toen toch gaan kij-
ken waar die brandlucht vandaan kwam. Ik liep over 
het hooi in het vierkant richting schoorsteen en plots 
sloegen de vlammen omhoog uit het hooi. Snel de 
vier kinderen uit het huis gehaald, de brandweer van 
Avenhorn gebeld, het vee losgesneden en 
ze de wei in gejaagd. De boerderij was 
reddeloos maar er zijn geen slachtoffers 
gevallen. Achteraf bleek dat de schoor-
steen lekkig was en op die manier het  
hooi is gaan smeulen. Toen ik in het 
hooi trapte kwam er lucht bij en ja toen 
ging het. Ik ben naderhand verdwaasd 
een stuk op de trekker gaan rijden om 
een beetje tot rust te komen want ik 
stond te bibberen.’

de wInter van 1979
‘Na het boeren ben ik op een 
vrachtwagen gaan rijden. Lek-
ker vrij gevoel gaf dat. Via dat 
werk ben ik bij Beentjes en de 
Bruin, het touringcar bedrijf, 
terecht gekomen. Jarenlang heb 
ik het Hoogovenpersoneel van en naar hun werk 
gereden door weer en wind met soms barre winter-
se omstandigheden. In de winter van 1979 was het 
hele verkeer in Noord-Holland ontregeld door hevige 
sneeuwval. De A9 was afgesloten en we moesten via 
Heiloo, Limmen en Castricum naar de Hoogovens 
zien te komen. Gelukkig maakte je dat maar eens in de 
zoveel jaar mee. Als ik de ochtendploeg moest ophalen 
voor de Hoogovens was het al om vier uur opstaan. 
Het voordeel was wel dat ik op tijd weer thuis was. 
Door de ploegendiensttijden kreeg ik meer vrije tijd. 

De avonden vond ik altijd minder omdat je dan pas na 
twaalven thuis was, maar goed dat hoorde er ook bij.

In de beginjaren dat ik op de bus zat, was ik  drager in 
Alkmaar bij de associatie. Ik nam dan mijn dragerskle-
ding ’s morgens al mee in de bus en na de rit parkeerde 
ik mijn bus op de Westerweg. Kleedde me snel om in 
de bus en ik was klaar om in de stoet te gaan dragen.’

nIks geen CoMputer.
‘Voor de vereniging de Laatste Eer heb ik eerst jaren-
lang de contributie opgehaald bij de mensen thuis. 
Alles ging toen nog met het handje en boekje, niks 
geen computer werk. Ik heb het wel meegemaakt dat 
mensen in de Zonnehof zeiden, pak het geld maar uit 
mijn portemonnee, die ligt daar en daar. Ik telde het 
dan wel even uit zodat ze het bedrag konden zien want 

ik wilde geen trammelant achteraf. Kom er van-
daag de dag maar eens om. Dat zou 
niet meer kunnen. We hebben in 
Koedijk nog steeds zo’n 950 leden. 
Op een gegeven moment heeft Lies 

Smit - Hart mij gevraagd om drager 
te worden bij de Laatste Eer. Lies was 
toen de uitvaartleidster. Ze is helaas 
een paar jaar geleden overleden.

De vereniging helpt onder andere 
de nabestaanden bij de voorberei-
dingen voor een begrafenis. Elkaar 
steunen is belangrijk tijdens droe-
ve tijden.’ 

eMotIes

‘Meestal regelt  Duin vanuit het 
zwarte kerkje de uitvaart. Hij 

vertelt dan aan ons, de dragers, wat 
de wensen zijn van de familie bij de uitvaart. Het zelf 
dragen door familie of vrienden van de overledene is 
iets wat tegenwoordig steeds meer gebeurt. Er zijn dan 
wel twee dragers bij die toezicht houden en zo nodig 
bijsturen. De dragers doen hun werk op de begraaf-
plaats in Koedijk. Meestal zijn we dan met vier dragers 
maar het gebeurt ook wel dat we met zes dragers lo-
pen, net hoe de nabestaanden het willen. Buiten Koe-
dijk gaan wij ook mee als drager met de stoet, maar 
dan moet men wel lid zijn van de vereniging.’‘Als er 

een persoon begraven wordt uit het dorp die dicht bij 
je gestaan heeft, is het een moeilijke dag. Als dragers 
hebben we dan steun aan elkaar en vangen we elkaar 
op. Dat is de saamhorigheid die we hebben. Ik kan 
er ook goed thuis over praten met mijn vrouw. Ik zal 
mijn emoties beslist niet wegstoppen.’

dokter van oosten

‘Een begrafenis die in de afgelopen veertig jaar veel 
indruk op mij heeft gemaakt is die van dokter Van 
Oosten. Hij is in een zwarte koets met paarden  naar 
de Rietschoot gebracht. Na de bijeenkomst in de Riet-
schoot is dokter Van Oosten naar het zwarte kerkje 
gebracht en vandaar uit is hij per bus naar het cre-
matorium in Schagen. Daarna heb ik niet meer zo’n 
indrukwekkende begrafenis meegemaakt. Toen ik 35 
jaar drager was, hebben collega drager Jan de Bruin 
en ik de gouden speld van verdienste gekregen van de 
gemeente Alkmaar, uitgereikt door de burgemeester. 
Ere burger heet het officieel en daar ben ik trots op. Nu 
heb ik een 40 jarig jubileum, maar ik ga gewoon door 
naar de 50 jaar zolang het kan bij leven en welzijn.’

Met hart en ziel

Theo Rood 40 jaar drager bij De Laatste Eer

Ereburger heet het officieel en daar ben ik trots op
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Historisch koffiezetten op zijn Frans 
peugeot frères
Jacob de Maijer (inventarisatie commissie)

Enige tijd geleden kregen we van Marga Erkens, de 
vrouw van collega columnist Rob Westhof, een oude 
koffiemolen. Nu hebben wij wel een aantal oude 
koffiemolens, maar een exemplaar als deze had 
ik nog nooit gezien. We gingen dan ook graag 
akkoord met een bruikleenovereenkomst.

 Als u denkt dat Peugeot alleen een auto en 
bromfietsmerk is, dan hebt u het mis. Deze 
koffiemolen is ook een Peugeot. Of het de-
zelfde Peugeot familie is als die van de au-
to’s en de bromfietsen weet ik niet, maar het 
zou wel kunnen. Zeker gezien de leeftijd 
van de koffiemolen en het produ-
ceren van de eerste Peugeot auto. 

gebroeders

Peugeot Frères is al in 1810 met 
de productie van koffiemo-
lens begonnen. Deze molen is 
waarschijnlijk gemaakt omstreeks 
1880. De tekst die op het apparaat 
staat, is als volgt: “Peugeot 
Frères Breventes S.G.D.G.” 
Ook een V en een 1 staan bij 
dit opschrift. De gebroeders 
(Frères) Peugeot blijken 
zeer vele vormen en maten 
koffiemolens, pepermolens 
en dergelijke gemaakt te heb-
ben. Er is ook veel gereedschap 
onder deze naam vervaardigd. 

MessIng

Toen we de molen nader bekeken, viel di-
rect op dat hij geheel is overgeschilderd in d e 
kleur bruin. Onderzoek naar deze koffiemolens leerde 
ons dat dat niet origineel is. Deze koffiemolens waren 
niet geverfd. De enige verf die er op hoort is de lade 
voor de gemalen koffie. Verder hoort de kap, de afslui-
tende bovenzijde, van messing te zijn. Daar was niets 

meer van te zien. Aangezien in de bruikleenovereen-
komst toestemming voor restauratie is opgenomen, 
heeft Hein Bakker van de restauratiecommissie hem 
onderhanden genomen en de verf er afgehaald. Toen 
kwam het mooie gietijzer weer tevoorschijn en aan één 
zijde het messing van de kap. En het werd ook duide-
lijk waarom hij overgeschilderd was. 

De andere zijde van de kap, de vulopening voor de 
koffiebonen, bleek van plaatijzer te zijn met een 
gesoldeerd randje er op. Kennelijk is dat stukje 

van de kap ooit eens weggeraakt en heeft ie-
mand dat stukje nagemaakt. Jammer, 

maar evengoed een waardevol object 
voor ons. 

Over het gebruik nog even 
dit. Gezien de 
grootte van het 

apparaat (37 cm 
hoog) en de bevesti-

gingsgaten in de basis 
lijkt dit niet voor ge-
bruik voor de particulier 
gemaakt te zijn, maar 

meer voor de toonbank 
of werktafel van de kruide-

nier of de koffiebrander. 

Bent u nieuwsgierig geworden 
naar de nieuwe situatie in de 

molenschuur, dan kunt u dat al-
tijd combineren met een bezoekje 

aan ons museum. Dat is altijd 
geopend als restaurant 

“De Molenschuur” 
open is. De toe-

gang is gratis.

Historische Vereniging

All People City Spa powered by LOOkX
Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

AWA R D  W I N N I N G 
All People City Spa 
VERHUISD EN VERNIEUWD! CitySpa

All People
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WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

In de maand april serveren wij een heerlijk 
3 gangen keuze menu voor €25,-

Tartaar van gerookte zalm met een frisse salade
of

Vitello tonato van kalfsmuis met een tonijnmayonaise

********
Kalfssucade met zijn eigen jus, puree en 

voorjaarsgroenten
of

Tongfilet met een beurre blanc saus, puree en 
voorjaarsgroenten

******
Dame blanche

of
Koffie met gebak naar keuze 

Kanaaldijk 236 | Koedijk | Tel. 072 - 56 13 947 | www.molenschuur.nl

Genieten van lekker eten, 
drinken en meer in een
ongedwongen sfeer. 
Dat is De Molenschuur. 
Gelegen op een unieke 
locatie, pal naast de prachtige 
molen De Gouden Engel. 

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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Niet alleen leveranciers van lege calorieën

vetten en olIën (deel 1)
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Over vetten en oliën is al jaren veel te doen in de voedingsleer, diëtiek, geneeskunde en orthomoleculaire 
voedingsleer. In de tweede helft van de vorige eeuw werden ze beschouwd als de grootste veroorzakers van 
hart- en vaatziekten en overgewicht. De laatste vijftien jaar is die mening danig bijgesteld.

Het wordt steeds duidelijker dat vetten meer zijn dan 
alleen maar leveranciers van veel lege calorieën, die 
door onze bewegingsarme levenswijze leiden tot over-
gewicht en het dichtslibben van onze bloedvaten. 

Traditioneel was tot ongeveer midden jaren 60 in de 
gemiddelde Nederlandse keuken het gebruik van ver-
zadigde vetten hoog ten opzichte van de onverzadigde 
vetzuren. In koekjes en gebak werd boter, palmvet en 
kokosolie gebruikt. Margarine was een uitvinding van 
de voedingsindustrie, omdat boter voor de arbeidende 

klasse te duur was. Voor deze groep was boter alleen 
weggelegd op feestdagen. Verder gebruikte men reu-
zel (vet van varkens) en paardenvet om in te frituren. 
Na 1965 werden er alarmerende berichten de wereld 
ingestuurd dat de toename van hart- en vaatziekten 
te wijten zou zijn aan het gebruik van grote hoeveel-
heden verzadigd vet, meestal ook nog van dierlijke 
oorsprong. Massaal werd, te beginnen met de hart- en 
vaatpatiënten, overgegaan op het gebruik van Becel di-
eetmargarine en -olie om in te bakken. Beiden beston-
den uit zonnebloemolie, een meervoudig onverzadigd 

vetzuur dat erg veel Omega 6 bevat. Omega in relatie 
tot vetzuren is overigens een term die veel later werd 
geïntroduceerd. 

olIJfolIe

Het massale overschakelen op zonnebloemolie heeft 
het aantal voorkomende hart- en vaatziektes niet ver-
minderd. Eerder nog vermeerderd. Enige decennia la-
ter propageerde men massaal het gebruik van olijfolie 
ter voorkoming van hart- en vaatziekte, afgekeken van 
het voedingspatroon in de landen rond de Middelland-
se Zee, waar veel minder hart- en vaatziekten voorko-
men. Olijfolie is rijk aan enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren, vitamine E, een natuurlijke antioxidant die 
vooral de oxidatie van vetten tegengaat en polyfenolen 
met antioxidant werking. Daarnaast werd het gebruik 
populair doordat steeds meer mensen in die regio op 
vakantie gingen en in aanraking kwamen met de Me-
diterrane eetcultuur. Één van de latere ontwikkelingen 
is het onderscheid in de diverse Omega’s. 

In ieder geval is het slechte imago van vetten de laatste 
jaren sterk aan het ombuigen naar positief door alle 
onderzoeken die er zijn gedaan en nog gedaan wor-
den. Dacht men vroeger dat vetten slechts calorieleve-
ranciers waren waar je ook nog dik van kon worden, 
tegenwoordig weet men dat vetzuren ook belangrijke 
bouwstoffen zijn voor hersen- en zenuwweefsel, onze 
hormonen, onze celmembranen en voor de gal. Daar-
naast zijn ze de dragers van de in vet oplosbare vita-
minen A, D, E, F en K. Een maaltijd zonder enig vet 

is moeilijk smakelijk te maken. Vetten in de voeding 
geven sneller een verzadigd gevoel, waardoor je de 
neiging hebt om minder te eten dan van een vetarme 
maaltijd. 

vuIstregel

Onderscheid dient wel gemaakt te worden tussen goe-
de en slechte vetten. Als vuistregel geldt dat iemand 
met een normaal gewicht 35 a 40% van de dagelijk-
se caloriebehoefte uit vet mag halen en iemand met 
overgewicht maximaal 30%. Dit lijkt veel. Maar dat 
valt in de praktijk mee omdat vetten vrij veel calorieën 
bevatten. De gemiddelde calorische behoefte van een 
volwassen man is 2500 kcal en een vrouw 2000 kcal. 
Dan mag 1/3 daarvan uit vet bestaan. Voor mannen 
833 kcal dus nog geen 100 gram vet en vrouwen 600 
kcal is ongeveer 67 gram vet. Aan deze hoeveelheden 
kom je vrij snel omdat in heel veel voedingsmiddelen 
verborgen vetten zitten. Om te zorgen dat je voldoen-
de gezonde vetten binnen krijgt, is het belangrijk dat 
je de slechte vetten zoveel mogelijk vermijdt om een 
al te grote vetconsumptie en dus overgewicht te voor-
komen. Voedingsmiddelen met een hoog vetgehalte 
zijn sommige vleessoorten. Lamsvlees heeft het hoog-
ste vetgehalte, op de voet gevolgd door varkensvlees. 
Rundvlees heeft een laag vetgehalte, bij kip en gevogel-
te zit het vet grotendeels onder het vel, het vlees zelf is 
mager. Bij vleeswaren verschilt het vetgehalte. Worst-
soorten en paté bevatten veel vet, rosbief en rookvlees 
amper. Spek en kaantjes en dergelijke bestaan bijna 
puur uit vet. Bij de dierlijke vetten gaat het meestal 

Gezondheid
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om verzadigd vet. Bij de vissen heb je de vette soorten 
zoals makreel, haring, sardine, zalm en ook schelp- en 
schaaldieren bevatten wat meer vet, maar dat zijn de 
gezonde Omega 3 vetten. Ook melkproducten bevat-
ten voornamelijk verzadigd vet. Vetrijk zijn kaas, boter 
en room. Volle melk bevat gemiddeld 4% vet. Noten 
en zaden kunnen tot ongeveer 50% olie bevatten, voor-
al de onverzadigde vetzuren. Dan bevatten sommige 
vruchten nog olie, zoals de kokosvrucht, de avocado, 
de olijf, de cacaoboon en de palmvrucht. Kokos, palm 
en cacao bevatten verzadigde vetten, maar zijn wel ge-
zond. Avocado en olijf bevatten onverzadigde vetten. 
Sommige bessen bevatten ook kleine hoeveelheden 
olie. 

Verder kunnen kant-en-klare voedingsmiddelen ook 
rijk zijn aan vetten en meestal niet de gezonde. Chips 
(bevat ongeveer 30% vet), borrelhapjes en snacks. Wie 
dus genoeg gezonde vetten wil binnen krijgen en niet 
teveel minder goede vetten, doet er goed aan om meer 
vetten te eten uit de groep van de vette vissen of andere 
bronnen van omega 3 vetzuren en uit de groep van de 
noten en de zaden en de vruchten zoals kokos, olijf en 
avocado. Palmvet is omstreden vanwege de oerwoud-
branden die opzettelijk aangestoken worden om pal-
molieplantages te realiseren. 

CheMIsChe verbIndIngen

Vetten zijn chemische verbindingen die bestaan uit een 
molecuul glycerol en 3 moleculen vetzuren. De che-
mische naam voor vetten is triglyceriden. Dit wordt 
ook bepaald in je bloed als je je cholesterol laat me-
ten. Vetten ontstaan Bij dieren en mensen dient het li-
chaamsvet als energievoorraad en ter bescherming van 
organen. Verder worden in ons vet vrij veel afvalstof-
fen opgeslagen, zoals zware metalen en pesticiden die 
we binnen krijgen met de voeding. De energie die we 
opnemen uit de voeding en die niet verbrand wordt, 
wordt opgeslagen als lichaamsvet. Bij de noten en de 
zaden hebben de aanwezige oliën enerzijds de functie 
om de noot of het zaad te beschermen tegen voortijdi-
ge ontbinding als die op of in de aarde is terechtgeko-
men, conservering dus, en ook als eerste voeding voor 
de ontkiemende noot of het zaad. Deze laatste functie 
geldt ook voor de olie die in vruchten zoals olijven en 
avocado’s zit. De oliën uit noten, zaden en vruchten 
zijn tevens heel rijk aan vitaminen. In vis en in melk-
producten vinden we vitamine A en D (in levertraan), 
maar in geringere mate in het vet van de melk, waar 
ook room, boter en kaas van wordt gemaakt. In de 
volgende Coedijcker Ban ga ik verder in op verzadigd, 
onverzadigd en omega’s en wat de effecten zijn op onze 
gezondheid.

Een heerlijke snelle hap op de zondagavond

pIzza van turks brood
Recept en foto Arno Doejaaren

IngredIënten

Voor de bodem: 2 Turkse broden, 

Voor de saus: 2 kleine blikjes tomaten puree, 3 grote 
eetlepels crème fraîche, 2 knoflook teentjes fijn gehakt, 
Italiaanse kruiden naar smaak (ca. 3 eetlepels), Peper/
zout naar smaak, 

Voor de vulling:2 grote paprika’s zonder zaadlijst en 
zaadjes, in reepjes , 6 tomaten in plakjes, 1 prei, in rin-
getjes , 250 gram champignons in plakjes, 2 rode uien 
in dunne ringen,Italiaanse kruiden naar smaak, 150-
200 gram salami of chorizo of ham,Strooikaas, oude 
kaas of Parmezaanse kaas of welke kaas je ook maar 
wilt

bereIdIng

Oven voorverwarmen op 180 graden. Meng de toma-
tenpuree met de crème fraîche, knoflook, Italiaanse 

kruiden en peper en zout naar smaak. Snij de broden 
overlangs in 2 helften en besmeer de helften met de 
saus. Verdeel de plakjes salami of de chorizo over de 
broodhelften, verdeel hier de groente overheen. 

Strooi er naar smaak nog wat Italiaanse kruiden en een 
lekkere laag strooikaas overheen Leg de pizza’s op een 
bakplaat met bakpapier in de oven en laat circa 20-30 
minuten bakken of tot het brood knapperig is.

Een heerlijke snelle hap op de zondagavond voor de 
buis met je bord op schoot

Je kunt de pizza natuurlijk ook naar smaak met allerlei 
andere groenten en/of kaasjes bedekken. 

Voor de vegetarische pizza gewoon Italiaanse kaasjes 
gebruiken i.p.v. worst.

Gezondheid Koken
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SOS Kinderdorpen
Rollebol kindercentra is een echt familiebedrijf en wij zijn daarom 

sponsor van SOS Kinderdorpen, omdat zij geloven in de kracht van 
familie. Een veilige en liefdevolle familie is cruciaal voor een kind om

zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. 
Daarom ondersteunt SOS kwetsbare families
bij de zorg en opvoeding van hun kinderen en
geeft SOS kinderen die geen familie meer
hebben een nieuw liefdevol thuis binnen een
SOS familie in een van hun kinderdorpen.

Een familiebedrijf is bijzonder. Want het wordt
gebouwd, gedragen en gekoesterd door men-
sen die onvoorwaardelijk met elkaar zijn ver-
bonden. Een familiebedrijf vaart op loyaliteit
en continuïteit. De familie weet hoe belangrijk
het is om te investeren in de overdracht naar
een volgende generatie. Immers kinderen zijn
de toekomst. SOS Kinderdorpen gaat vanuit

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

de gedeelde familiewaarden samenwerkingen
aan met familiebedrijven. 

Door familiepartner te worden van SOS 
Kinderdorpen wordt er duurzaam geïnves-
teerd in families. Op deze manier veranderen
wij de levens van kinderen én van hun 
kinderen. Want wat een kind leert, geeft 
een kind door. 

Bent u klant bij Rollebol 
kindercentra? Dan steunt u 
ook SOS Kinderdorpen via 
onze kinderopvangorganisatie.

SUPPORTER
      VAN     

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat
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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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1. Niet ophouden maar ...
2. Oorspronkelijke bewoner Amerika
3. Geen meisje ...
4. Hier bewaar je waardevolle spullen in
5. Tegenovergestelde van vroeg
6. De man van je tante
7. Afkorting voor operatie kamer
8. 16e letter van het alfabet

Onderzoekers hebben ontdekt dat (Japanse) koolme-
zen een talenknobbel hebben. Ze hebben een vaste 
roep om elkaar te waarschuwen voor roofdieren. De 
volgorde van de klank bepaalt de boodschap. Als de 
koolmees de klanken ABC hoort: Pas op(A) een (B) 
roofdier (C) kijkt hij om zich heen of hij gevaar ziet. 
Als je de klanken A, B en C door elkaar husselt dan 
reageert de koolmees niet. (De koolmees op de foto is 
geen Japanse koolmees maar een Koedijker koolmees)

Hierboven zie je het visite kaartje van mevrouw Odu 
uit Weert. Als je de letters in een andere volgorde zet 
dan vind je het beroep van deze mevrouw. Het is een 
voornaam beroep omdat deze mevrouw allerlei zaken 
regelt die voor een stad belangrijk zijn.

+

- A -B H= D /D=T

K=W -KN -E
Hierboven staat een spreekwoord dat over een jaar-
getijde  gaat. In het Nederlands zijn er meer van die 
spreekwoorden bijv: Maart roert zijn staart.

Jeugdpagina

H. Odu
Weert

Sportief
evenement
in Koedijk
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd Opgeven
Di  5-04-2016 Meidenmall: groep 8 only 9 t/m 12 15.30/17.30 Nee
Do 7-04-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 8-04-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 8-04-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  12-04-2016 Meidenmall: Vragenuurtje met Berna Navruz 9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do  14-04-2016 Tuintjes opknappen 9 t/m 18 15:30/17:30 Ja
Vrij 15-04-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 15-04-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   19-04-2016 Meidenmall: Chill 9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do  20-04-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 21-04-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 21-04-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30 Nee
Di   26-04-2016 Meidenmall: Meiden & Jongens 9 t/m 12 15:30/17:30 Nee
Do  28-04-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30 Nee
Vrij 29-04-2016 Kamp Westenbork 9 t/m 18 t.z.t Ja
Vrij 29-04-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/22:30 Nee
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Colofon
Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) 

Redactie: Rien Berends (inhoud) redactie@coedij-
ckerban.nl Hans Petit (jeugdpagina/vormgeving)
info@coedijckerban.nl. Ciska Riekwel (eindredac-
tie). 

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl.  

Coördinatie: Joop Sinke: jsinke24@ziggo.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 mei 2016 inleveren 
voor 6 april 2016  

Verspreiding : Gigatrans. 

De Coedijcker Ban mei wordt bezorgd tussen 25 en 
27 mei. Oplage 2000.  

Heeft u klachten over de bezorging mail naar info@
coedijckerban.nl of bel met Wim Smit 06-43166559

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

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

Rebus: April doet wat ie wil



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


