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Beste Koedijkers,

Het jaarlijks hoogtepunt in ons mooie dorp, de Gon-
delvaart, is al weer voorbij gevaren. Omdat de deadline 
voor de redactie van deze uitgave al voor die feestelijke 
dag afliep, treft u in deze uitgave nog geen beeldverslag 
en uitslag van het evenement aan. Dat houdt u in de 
oktober-editie nog van ons te goed.

Uiteraard blijft er voldoende te lezen en te bekijken 
over. Het nieuwe seizoen van De Rietschoot is weer 
van start gegaan. En de vaste rubrieken geven de meest 
uiteenlopende informatie die u elke maand van ons 
gewend bent. Ook een uitgebreide reactie van Martin 
van Wissen op het artikel over de situatie op en aan 
de kanaaldijk in de vorige Coedijcker Ban is zeker de 
moeite waard. Net als het verhaal van molenaar Vin-
cent Kraan over zijn ervaringen en die van Karlijn in 
het eerste half jaar nadat ze afscheid hebben genomen 
van het horeca-gedeelte. En de passie van rietdekker 
Molenaar is eveneens het lezen meer dan waard. Kort-
om. Veel lees- en kijkplezier met de Coedijcker Ban.

 Rien Berends
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De bevlogen molenaar van de Gouden Engel  

VIncent Kraan
Door Rien Berends, fotografie Hans Petit

‘Ik richt me nu volledig op de molen en al het werk dat daar bij hoort en laat los wat er buiten gebeurt. Na 
zes jaar alles vanaf het begin te hebben opgebouwd, lever je uiteraard best wel iets in. Vooral voor Karlijn 
was het moeilijk. Zij heeft veel energie in het horeca-gedeelte gestoken.’

Vincent Kraan, molenaar van de Gouden Engel, kijkt 
in zijn kantoortje achter de winkel in de molen met 
gemengde gevoelens terug op het afgelopen half jaar. 
‘We hebben best wel iets ingeleverd. Maar uiteindelijk 
moesten we wel de conclusie trekken dat het op onze 
manier niet ging lukken. Nu is er een buurman actief 
op de plek wat voorheen ook ons werkterrein was. De 
opzet van de Molenschuur is geheel anders geworden. 
De horecazaak is nu ook ’s avonds open. Dat is belang-
rijk. Alles bij elkaar is het een mooie plek midden in 

een prachtig dorp langs de dijk van het Noord-Hol-
lands kanaal.’

Geboren In de echte Kaasstad

Vincent is, naar eigen zeggen, geboren in het centrum 
van de echte kaasstad in Nederland: Gouda. ‘Al heel 
snel raakte ik geïnteresseerd in alles wat met de na-
tuur te maken heeft. Ik heb heel vaak in het landschap 
rondgedoold. Heb ook dertig jaar in het landschaps-
beheer gewerkt. 

De markante Koedijker

Ik heb heel wat tijd op molens doorgebracht.
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Er zijn talloze organisaties, ook veel met vrijwilligers, 
die aan natuurbewaking doen. Uit die initiatieven is 
bijvoorbeeld de natuurwerkdag voortgekomen. In die 
tijd voerde ik veel overleg met diverse betrokkenen zo-
als gemeentes, waterschappen en boeren. In die werk-
omgevingen kreeg ik ook veel te maken met molens. 
Die trokken extra veel aandacht. Ik heb heel wat tijd 
op molens doorgebracht. Vooral tussen mijn zestien-
de en twintigste was ik heel fanatiek met molens. Ik 
woonde toen in Wijk bij Duurstede. Studie, werk, 
familie namen daarna alle tijd in beslag waardoor de 
aandacht voor molens wat minder werd. Maar nooit 
verdween.’

MolenaarsdIploMa

In 2002 behaalde Vincent Kraan op 42-jarige leeftijd 
op de molen bij Wijk bij Duurstede uiteindelijk toch 
zijn molenaarsdiploma. ‘Ik ging eerst als vrijwillig mo-
lenaar aan de slag. In die tijd leerde ik Karlijn ken-
nen. We kregen een serieuze relatie. Karlijn woonde in 
Noord-Holland. Dus wilde ik graag molenaar worden 
in die provincie. Toen Karlijn in het circuit hoorde dat 
de Stichting Johannes Bos in Koedijk een nieuwe mo-
len ging bouwen, heb ik direct contact gezocht met 
Bart Slooten, de voorzitter van de stichting. Uiteraard 
kende ik Bart. Hij is echt een begrip in de wereld van 
molens. Dat gesprek vond plaats in 2008 toen de mo-
len nog gebouwd moest worden. We hebben een to-
taalplan op papier gezet voor een molenproject met 
horeca. Er werd in mei van dat jaar begonnen met de 
bouw die Karlijn en ik intensief hebben gevolgd. In 
die tijd is er veel overleg geweest. Karlijn en ik zijn in 
februari 2009 getrouwd en in april van dat jaar hebben 
we samen met de stichting toegewerkt naar de opening 
op 19 juni 2009.’

uItdaGInG

Koedijk was met recht de Gouden Engel rijker. Een 
molen met een horecagelegenheid en een molenaars-
echtpaar dat het geheel draaiende ging houden. Een 
fikse uitdaging vanuit het niets. ‘Dat was het zeker. Ik 
wilde echt gaan malen. Het pure ambacht uitoefenen. 
En Karlijn wilde haar ervaringen met biologische pro-
ducten gaan delen. Ze heeft daar veel affiniteit mee en 
we staan daar beide volledig achter. Duurzaam staat 
bij ons hoog in het vaandel. Het leuke is dat de oude 
Bos daar in zijn laatste levensfase als pionier ook mee 

bezig is geweest. Na verloop van tijd hadden we de 
vergunningen voor de horeca binnen en begonnen de 
reclame-activiteiten hun vruchten af te werpen. We 
zorgden voor publiciteit op campings en andere toe-
ristische plekken in de regio en organiseerden diverse 
evenementen. Er is heel hard geknokt voor de gunst 
van de klant. Het initiatief ‘Eten wat de pot schaft’ 
en diverse feesten en partijen sloegen goed aan. Wat 
betreft de rest leverden de inspanningen eerlijk gezegd 
te weinig rendement op.’

taarten

Vorig jaar lanceerden Vincent en Karlijn het idee van 
een sfeervolle theetuin bij de molen ‘Dat idee hadden 
we opgedaan tijdens een reis door Scandinavië. Daar 
zaten we in zo’n tuin. Zag er fantastisch en succesvol 
uit. Om dit goed van de grond te krijgen, zijn we be-
gonnen met crowdfunding. We kregen best wel vol-
doende steun, ook vanuit het dorp. En het lukte ook 
om het benodigde geld binnen te halen. Maar aan de 
andere kant werd ons ook duidelijk dat het roer om 
moest. Dat het allemaal op den duur toch niet zou 
lukken. Na overleg met het stichtingsbestuur hebben 
we besloten om het horecagedeelte uit handen te geven 

De markante Koedijker
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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!

Bloembinderij Jaap Schipper

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

Bel voor uw bestelling 072-5126117

Bloemenkiosk
iedere vrijdag en zaterdag
Winkelcentrum Daalmeer

(Naast snackbar Kitsy)

Saskerstraat 99
1831 CZ  
Koedijk

Fax 072-5206820Mobiel
06-21861261
06-49100741
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en ons volledig te richten op de molen. Een deel van 
de winkel is omgebouwd tot bakkerij waar Karlijns 
dochter nu taarten bakt. 

De groente- en fruit afdeling hebben we afgebouwd en 
we hebben een overeenkomst met een bakker die elke 
dag brood maakt van onze producten. In december 
zijn we met de aanpassing en verbouwing begonnen en 
tot nu toe ziet het er hoopvol uit. We hebben ook veel 
klanten kunnen behouden en Karlijn organiseert nu 
in Alkmaar elke maand ‘Eten wat de pot schaft’. Daar 
komen ook de trouwe bezoekers nog steeds. Maar we 
blijven actief om nieuwe klanten in de winkel te krij-
gen en om de molen de Gouden Engel te promoten. 
Karlijn staat op de markten en bezoekt bedrijven. En 
dat heeft ook al de nodige resultaten opgeleverd. We 
gaan ook het assortiment verder uitbreiden en ook 
meer grotere verpakkingen op de markt brengen.’

rondleIdInGen

Dat Vincent Kraan bij dit alles de molenaar met liefde 
voor zijn vak en vooral ook de molen blijft, blijkt wel 

als hij enthousiast vertelt over hoe leuk de rondleidin-
gen door de molen zijn. ‘Ik vind het prachtig om alles 
te laten zien. Kinderen en volwassenen die echt geïnte-
resseerd zijn ook de details uit te leggen. In principe is 
de molen ook op zondagen open voor rondleidingen. 
Dan zijn er vaak parttime molenaars die ingezet kun-
nen worden. Daar wordt helaas nog te weinig gebruik 
van gemaakt. 

KoedIjKers: Van harte welKoM

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat niet alleen 
toeristen, maar juist ook de Koedijkers hartelijk wel-
kom zijn om dit mooie sieraad van hun dorp een keer 
van dichtbij te bewonderen. Wat mezelf betreft wil ik 
nog tien jaar blijven werken en bouwen aan dit mooie 
molenbedrijf om het dan over te kunnen dragen aan 
een goede opvolger. Maar boven alles ben ik vooral alle 
vrijwilligers dankbaar die ons helpen om de Gouden 
Engel de uitstraling te geven die de molen verdient. 
Want naast bezoekers zijn vrijwilligers heel belangrijk 
en altijd welkom.’ 

De markante Koedijker

Maar we blijven actief om nieuwe klanten in de winkel te krijgen 
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

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

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

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl
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Opening op 9 oktober aanstaande.
het KoedIjKs cult’uurtje

De optredens beginnen om 15.00 uur, de entree be-
draagt € 2,50 p.p., de kaartverkoop start om 14.30 
uur. 

Let op! Bij Bangers & Mash start de kaartverkoop 
al om 14.00 uur! Hieronder vindt u het programma 
van het Koedijks Cult’uurtje voor het seizoen 2016-
2017.

het lIMMer jazz coMbo

9 oktober: Dit is een 6-mans combo dat van alle 
jazz-markten thuis is. Mainstream, oude stijl, bossa, 
het staat allemaal op het repertoire van dit combo, dat 
bestaat uit ervaren muzikanten. Het optreden biedt 
gevarieerde jazzmuziek met veel zang. Voor meer info: 
http://www.limmerjazzcombo.nl

Moederleet

13 november: Moederleet brengt een scala aan Neder-
landstalige liedjes met hier en daar een vleugje cabaret, 
een gedeelte Amsterdams, en een smartlappenreper-
toire. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de 
Schoorlse Cees Oud. Meer info op: Moederleet.nl

darK rosIe

11 december: Zij spelen akoestische muziek met gitaar, 
(meerstemmige) zang, contrabas, accordeon, mandoli-
ne en steelguitar. Zij maken hun liedjes voornamelijk 
zelf en wisselen die soms af met eigenwijs gearrangeerd 
bestaand werk. 

Omdat zij een uiteenlopende muzikale achtergrond 
hebben, gaat hun muziek van blues naar Argentijnse 
tango en musette naar Cubaanse ritmes. Meer info op: 
www.darkrosie.nl

de accordeon ladIes & schlaGerKoor

8 januari: Voor de pauze spelen de Accordeon Ladies 
en na de pauze kunt u lekker meezingen en –deinen 
met het Schager Schlagerkoor. Info: youtubeschlager-
koor uit Schagen.

banGers & Mash

12 februari: Traditie! Wie kent ze niet? Let op! De 
kaartverkoop start om 14.00 uur! Ierse muziek van een 
Noord-Hollandse band van hoog niveau. Info: www.
bangersandmash.nl

jIll & john Valley 
12 maart: Ouderwets gezellige Country middag. Luis-
teren en (line-) dance. Info: www.John-Valley.com

De moeite waard

Foto van Facebookpagina Moederleet

Foto Jennifer Tichy
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uItMarKt KoedIjK
De Uitmarkt is een nieuw initiatief van bewoners-
onderneming De Rietschoot. Zaterdag 3 september 
presenteren de verschillende verenigingen en part-
ners hun programma voor het komende seizoen. 
Bezoekers van de Uitmarkt zijn van harte uitgeno-
digd om kennis te maken met het kunst-, cultuur-, 
sport- en spelaanbod van de Koedijker verenigingen 
en haar partners. Of het nu gaat om kunst, cultuur, 
dansen, muziek, toneel, welzijn, sport, spel, ont-
spanning of educatie, zij willen laten zien dat er 
voor iedereen wat te doen valt. 

Vanaf 12.00 uur opent De Rietschoot zijn deuren 
voor alle bewoners om te genieten van het zeer uit-
gebreide programma. Er zijn ruim 30 verenigingen/
partners aanwezig om hun passie te delen met de 
bewoners van Koedijk en Daalmeer. Voor de kinde-
ren is er ook genoeg vertier; naast het meedoen met 
een clinic is er een springkussen, een speurtocht 
in samenwerking met speeltuin De Jeugdhoek en 
kunnen de kinderen een gratis ijsje verdienen. 

Tijdens de Uitmarkt kunnen de bewoners ook ken-
nis maken en in gesprek gaan met de Alkmaarse 
raadsleden over alles wat leeft en speelt in Koedijk 
en Daalmeer. Ideeën of wensen inbrengen, verne-
men hoe de lokale politiek nu precies werkt, tijdens 
de Uitmarkt kan het allemaal. De gemeenteraad 

biedt de bezoekers het 1e rondje koffie/thee/fris aan 
en de kinderen een lekker ijsje. Voorafgaand aan de 
start van de Uitmarkt zal het buitenterras officieel 
in gebruik worden genomen en wordt de Uitmarkt 
groots geopend om het nieuwe seizoen een knallen-
de start te geven. Het laatste nieuws en informatie 
over de Uitmarkt kunt u volgen op onze website en 
facebookaccount.

Wanneer zaterdag 3 september, Tijdstip: 12.00 – 16.00 
uur, Kosten: gratis, Locatie: alle zalen in De Riet-
schoot, Voor wie: iedereen

KIcKboKsen KInderen Van 8  t/M 12 
Kickboksen is een leuke, actieve manier om bezig 
te zijn met je lichaam. Discipline, gekoppeld aan 
een speelse en gevarieerde manier van trainen, zorgt 
ervoor dat de kinderen op allerlei manieren gesti-
muleerd worden.  Tijdens de trainingen van kick-
boksen voor de jeugd is hard contact op het hoofd 
niet toegestaan! De lessen worden gegeven door een 
gediplomeerde kickboksdocent. De lessen starten 
vanaf maandag 19 september van 16.00 tot 17.00 
uur.. De kosten: € 3,00 per losse les en voor een 
strippenkaart van 10 lessen is de prijs € 28,00. Ben 
je enthousiast over het kickboksen geef je dan op 
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via scw@rietschoot.nl. De kickbokslessen zullen 
voor een periode van 10 weken worden aangebo-
den. Met uitzondering van de vakanties.

Wanneer: Vanaf19 september ( periode 10 weken uitge-
zonderd de vakanties) Tijdstip: 16.00 – 17.00 uur Kos-
ten: € 3,00 per les (strippenkaartm10 lessen € 28,00), 
Locatie: sporthal De Rietschoot, Voor wie: kinderen 
van 8 t/m 12 

Kluscafé KoedIjK weer Van start
Zaterdag 10 september zitten de vrijwilligers weer 
voor u klaar om uw kapotte apparaten, fietsen en 
kleding te repareren. Elke tweede zaterdag van de 
maand zit het klusteam tussen 14.00 – 16.00 uur in 
de Rietschoot voor u klaar. Ook verlenen de vrij-
willigers hulp bij het gebruik van uw tablet, smart-
phone en social media. Kleding scoort bijna 100% 
(ritsen worden niet vervangen) en bij apparaten kan 
60% weer gemaakt kan worden. Ook heeft het klus-
team tot nu toe vrijwel elke fiets weer berijdbaar 
gekregen. De reparaties zijn gratis, maar eventuele 
onderdelen dient u zelf aan te schaffen.

Wanneer: zaterdag 10 september (elke 2e zaterdag van 
de maand), Tijdstip 14.00 – 16.00 uur, Kosten: gratis, 
Locatie: voorzaal, Voor wie: iedereen

dIsco In de rIetschoot
De zomer is bijna voorbij, de meeste vakanties zit-
ten er weer op en dus is het weer tijd om te gaan 
dansen op de muziek van DJ Davidoff. Muziek, 
dansen, vrienden en gezelligheid. DJ Davidoff en 
zijn crew verzorgen 8 keer per jaar op de laatste 
zaterdag van de maand een spetterende discoshow 

van 19.00 – 23.00 uur in de Rietschoot. De Riet-
schoot is rolstoeltoegankelijk en goed te bereiken 
met het openbaar vervoer. De Connexxion lijnen 
2,3 en 4 hebben hun eindbestemming op loopaf-
stand van De Rietschoot. De toegangsprijs bedraagt 
€ 2,50 (begeleiders hebben gratis toegang). 

Wanneer zaterdag 24 september,Tijdstip: 19.00 – 23.00 
uur, Kosten: € 2,50 (begeleiders gratis), Locatie: toneel-
zaal, Voor wie: iedereen

wInterMarKt/KunstMarKt 
Zondag 20 november organiseert de bewonerson-
derneming van 10.00 – 16.00 uur een Wintermarkt 
én een Kunstmarkt. Het is teveel om op te noemen 
wat er allemaal aangeboden zal worden. Het aan-
bod is heel gevarieerd en het wordt supergezellig.  
Nieuwsgierig geworden? Noteer alvast de datum 
in uw agenda en bezoek onze Winter- en Kunst-
markt op zondag 20 november van 11.00 – 16.00 
uur. De toegang is gratis. Het laatste nieuws over 
de Winter- en Kunstmarkt kunt u volgen op onze 
website en facebookaccount. Wilt u uw hobby of 
creativiteit zelf aan de bezoekers laten zien, infor-
meer dan naar de mogelijkheden voor het huren 
van een eigen kraam, en stuur een mail naar info@
rietschoot.nl.

Wanneer: zondag 20 november, Tijdstip: 10.00 – 16.00 
uur, Kosten: gratis voor be,zoekers, Locatie: alle zalen 
in De Rietschoot, Voor wie: iedereen
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All People City Spa powered by LOOkX
Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

GEZICHTSBEHANDELING 60 MIN. 

nu voor € 65,- incl. gratis footspa behandeling 
geldig tot 02 oktober 2016

CitySpa
All People

Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV   
Fluorietweg 19 d
1812 RR Alkmaar
Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

diverse
specialisaties 
o.a.:
 manueel therapie
 medical taping
 medische training
 mulligan concept

De Hertog 14  1831 EK Koedijk  T: 072-5645650
www.fysiotherapiekoedijk.nl

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars
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nIeuw aanbod actIVIteItenproGraMMa

In het nieuwe seizoen start de Bewonersonderneming 
met een aantal nieuwe activiteiten zoals peutergym en 
wandelvoetbal. 

peuterGyM 
Peutergym is bestemd voor kinderen van 2-4 jaar. 
Goed leren bewegen is in deze periode belangrijk om-
dat dan de grootste motorische ontwikkeling plaats-
vindt. Het is van belang dat een kind goed leert vallen, 
lopen, springen, ballen, klauteren, rollen en balance-
ren. De lessen worden in groepsverband gegeven door 
Sara Licher. Max. 12 kinderen per groep. Wanneer: 
dinsdag van 9.00 – 10.00 uur, inloop vanaf 8.45 uur, In-
schrijven: scw@rietschoot.nl, Kosten: € 3,00 per les, 10-rit-
tenkaart € 28,00

wandelVoetbal

Langs de kant van het (indoor)voetbalveld staan om 
je opa aan te moedigen. Dat klinkt als de omgekeerde 
wereld, maar het kan. De sport wandelvoetbal wordt 
steeds populairder en is bedacht voor senioren. De spe-
lers mogen niet rennen en geen slidings maken, maar 

het is nog steeds de bedoeling om zo vaak mogelijk 
te scoren. Door deze vorm van voetbal is de kans om 
geblesseerd te raken kleiner. De regels van het wandel-
voetbal zijn makkelijk. Er wordt ge-wandel-voetbald 
in de sportzaal van De Rietschoot. Wanneer: elke dins-
dag van 09.00 – 10.00 uur (bij voldoende aanmeldingen), 
Kosten: € 3,00 per les of 10-rittenkaart van € 25,00

worKshop MusIcalKlas op uItMarKt

Tijdens de Uitmarkt, op 3 september, geven Nienke en 
Eva (Artiance) een workshop in de Toneelzaal waarin 
je kennis kunt maken met dansen, zingen en acteren. 
Deelname aan de workshop is gratis! Ben je tussen 6-12 
jaar geef je dan snel op via scw@rietschoot.nl 

Gewijzigde trainingsdagen/-tijden
badMIntonVerenIGInG de stolp

Badmintonvereniging De Stolp speelt vanaf begin september tot de laatste 
week van april op de maandag, vrijdag en zaterdag in De Rietschoot. Op 
maandag en vrijdag van 20.00 uur tot 22.30 uur voor de senioren en op zater-
dag van 13.30 uur tot 15.00 uur voor de jeugd vanaf 6/7 jaar van 15.00 uur 
tot 16.30 uur voor de oudere jeugd. De Stolp is de enige badmintonvereni-
ging in Alkmaar die een externe competitie speelt op de zondagmiddag.

VrIjblIjVend en GratIs

Elke eerste maandag/vrijdag/zaterdag van de maand is 
er een inloop speelavond/-middag waar u vrijblijvend 
en gratis mee mag doen. Iedereen van 6/7 tot 97 jaar is 
welkom om deze heerlijke sport zelf te ervaren.

wIlt u Iets aan uw condItIe doen? 
Kom een keertje kijken of speel mee en proef de sfeer. 
Neem sportschoenen mee, de rest wordt verzorgd en er 
is een trainer aanwezig.

• Senioren: maandag en vrijdag van 20.00 tot 
22.30 uur

• Jeugd 1: zaterdag van 13.30 tot 15.00 uur (6/7 jaar) 
• Jeugd 2: zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur (oudere 

jeugd) 
• E-mail: info@destolpkoedijk.nl 
• Internet: destolpkoedijk.nl

Agenda De Rietschoot
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herdenKInGsstenen
Op 12 september zullen in Alkmaar voor de tweede 
keer herdenkingsstenen gelegd worden voor Joodse 
Alkmaarders die tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 
last van de bezetter, uit hun huizen werden gehaald en 
vervolgens weggevoerd om vermoord te worden. Op 
2 november vorig jaar werden er al 26 stenen gelegd 
en op 12 september a.s. worden er op deze manier 21 
personen als het ware ‘teruggebracht’  naar Alkmaar. 
Voor informatie zie de site: www.herdenkingsstenen-
joodsalkmaar.nl  In het volgende nummer zal verslag 
gedaan worden van de plechtigheid en de onthulling 
van de stenen op 12 september. 

zoMeraVondlIcht
Het kleurenspel boven de duinen van Schoorl is op 
sommige zomeravonden aan de Kanaaldijk adembene-
mend mooi. Het licht van de ondergaande zon zorgt 
voor een sfeervol decor aan het einde van een gloedvol-
le, warme zomerdag. (Foto Ria Berends)

ledenaVond KVG
Op  dinsdag 13 september 2016 wordt in de Rietschoot 
een ledenavond van het Koedijker Vrouwengilde ge-
houden. Om 19.30 uur begint de jaarvergadering met 
o.a. een terugblik op alle activiteiten van het vorig sei-
zoen. 

Om 20.00 uur verzorgt mevrouw Haring een gezelli-
ge en gevarieerde muziekquiz. De aanwezigen worden 
verdeeld in groepjes. Per groep gaan ze de verschillende 
onderdelen en vragen van de quiz samen opzoeken en 
beantwoorden. Zoals: foto’s van artiesten en muziek-

instrumenten, karikaturen, klassieke muziek, raad de 
titel van een lied, cryptische vragen enz. Introducees 
betalen € 4,00. Het Koedijker Vrouwen Gilde wordt 
ondersteund door stichting ’t Zuydoutaerland. 

natIonale MonuMentendaG
Op zaterdag 10 september 2016 is het weer nationale 
Monumentendag, alweer voor de 30ste keer. Een pri-
ma gelegenheid om eens bij u in de omgeving rond te 
kijken hoeveel moois er eigenlijk nog is. Het gekozen 
thema voor dit jaar is ‘Iconen en Symbolen’. Zoals te 
doen gebruikelijk tijdens dit soort evenementen zal de 
verenigingszolder van de Historische Vereniging Koe-
dijk ook dit jaar weer ‘bemand’ zijn (tussen 11.00 en 
17.00 uur). Er is dus altijd iemand aanwezig die u wat 
meer over de vereniging en de collecties kan vertellen. 
Is het al even geleden dat u geweest bent? Kom weer 
eens langs en laat u verrassen door de nieuwe uitstallin-
gen aan de muren en in de vitrines. We hopen dat u de 
reis naar een nieuw verleden en ambachten uit dit ver-
leden wilt ondernemen. Graag tot zaterdag de 10de bij: 
molen “De Gouden Engel”, Kanaaldijk 235-236 te 
Koedijk

VIs en Geen poKeMon
Terwijl in heel Nederland jong en oud op jacht gaat 
naar pokemons staat Dygiorgi hartje zomer, in de stro-
mende regen, aan de dijk vol overgave te vissen in het 
kanaal. Hij vangt nog weinig, maar blijft enthousiast 
en geeft niet op. En hij blijft keurig op zijn plek in 
plaats van te rennen over de weg zonder op of om te 
kijken. Geef deze Koedijker maar liever vis en geen po-
kemon. (Foto Ria Berends) 

De moeite waard
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de boete
Op ‘n mooie zeumerse donderdeg zou ik nei de 
Westfriese markt in Skagen. Ik had ofsproken met 
‘n goeie vriendin. Nou koom ik bedat nooit in Sk-
agen, dat ik weet deer heg nag steg. Maar voor deu-
ze rois was dat gien prebleem, want m’n vriendin 
had moin vantevoren ’n routebeskroiving stuurd. 
Op deuze menier het ze me mooi nei ‘n perkeer-
plaas loôst, weer ik niks hoefde te betâlen. (Ja, je 
bloive Nederlander, vezelf!) Samen hewwe wai de 
markt overloupen en de optocht bekeken. We bin-
ne in winkels an ‘t strunen weest en we hewwe ok 
nag mooi anzeten in ‘n pittig restaurant, erges an ‘n 
ploin. We hadde ‘n zoôt bai te klessen. Nou most 
zai an ‘t ind van de dag effies eerder weg as ik en 
deerbei: Ik.was nag ‘n oud kennessie teugen komen, 
dat ik bleef nag effies met heur ‘n koppie doen. Nei 
ofloup, most ik weer nei m’n oto toe, maar ja, weer 
stond ie nou ok al weer? Ik wist gien streit, niks. 
Enkeld, dat ‘t zôwat bai ‘t begin van de markt weest 
was toen hew ik ‘t maar perbere te vragen an ‘n ober 
van ‘t restaurant. Werachies, die wist ‘t en toen liep 
ik d’r toch in ien keer op of. Dut was goed ofko-
men. Toen ik bai m’n oto an kwam, begon ‘t net te 
regenen, dat ik dook geloik de oto in. Ik startte n’m 
en ik deed metien m’n ruitewissers an. Leit ik toch 
inienen ’n briefke heen in weer zien gaan. ‘t Was 
zô’n geêl briefke en ‘t was ok nag dubbeld kreukt. 
Och, gosterd, docht ik, wat nou weer?! Ik zou toch 
gien boete hewwe? Hoe kon zuks nou? ‘t Was toch 
‘n perkeerplaas, weer ik niks betâle most? Wat was 
d’r nou weer verkeerd gaan?! Nou hew ik de leste 
toid effies te veûl boetes had. Bai ‘t zien van die gêle 
briefies of van die groize enveloppe, gaan m’n nek-
hêre mettien recht overend staan, dat ik vloog m’n 
oto uit en ik griste ‘t briefie weg. Bai ‘t lezen wist ik 
geloik, dat ik zúkke boetes wel alle dage kroige wul, 
want wat dink je, wat t’r op dút briefie stond: 

‘Dank je wel, oor, voor de foine dag, wel thuis en 
nag veûl warme groete!!’

Wat speelt er allemaal in de wijken van Alkmaar? Wel-
ke uitdagingen en kansen zien de inwoners voor hun 
wijk? Daarover kunnen de inwoners van Alkmaar in 
gesprek met de gemeenteraad tijdens Rondje Raad: de 
gemeenteraad van Alkmaar bezoekt tijdens de raadspe-
riode alle wijken om de inwoners om raad te vragen 
aangaande hun wijk. Daalmeer/Koedijk heeft op 3 
september de primeur tijdens de Uitmarkt. Op zater-
dag 3 september van 12 tot 16 uur in De Rietschoot te 
Koedijk. Voor deze wijk is gekozen om aan te sluiten 
bij de Uitmarkt, een informele setting waarbinnen ook 
de mogelijkheid is om met de raadsleden in gesprek te 
gaan over alles wat leeft en speelt in Daalmeer/Koe-
dijk. Ideeën of wensen inbrengen, vernemen hoe de 
lokale politiek nu precies werkt, kennismaken met 
verschillende raadsleden, tijdens deze bijeenkomst kan 
het allemaal. De gemeenteraad biedt u daarbij graag 
‘het 1e rondje’ aan (koffie/thee/fris) en aan de kleintjes 
een lekker ijsje.

Vrouwen Van nu - KoedIjK
Na een zomerstop in de maanden juni, juli en augus-
tus gaan we op 20 september weer met onze bijeen-
komsten beginnen. We hopen dan onze leden allemaal 
weer in goede gezondheid terug te zien. Hans Tijsen 
uit Alkmaar Noord zal ons dan van alles vertellen en 
laten zien over zijn reis die hij samen met drie vrien-
den een aantal jaren geleden met de  Oriënt Expres 
maakte. Het wordt een boeiende avond. Mochten an-
dere Koedijker vrouwen eens kennis willen maken met 
onze gezellige vereniging, dan zijn zij van harte wel-
kom. De avond kost dan € 5,00. Meer informatie is te 
krijgen via het secretariaat. Trijnie Bakker 072-6315934 

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

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

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

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

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling
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De Coedijcker Ban zoek enthousiaste columnisten

worKshop journalIstIeK schrIjVen
Door Hans Petit

De Coedijcker Ban is al bijna 28 jaar een goed gelezen maandblad in Koedijk en omgeving. Ik hoor 
regelmatig van lezers dat ze de verscheidenheid aan artikelen weten te waarderen. Er staan altijd wel inte-
ressante artikelen in. Belangrijk is natuurlijk ook het verenigingsnieuws en de agenda van De Rietschoot.

Vaste rubrIeKen

De redactie is blij met de maandelijkse bijdrage van 
Hans Faddegon (Cultuur), Rob Westhoek (met Hart 
en Ziel), Martin Frijters (Gezondheid), Arno Doejaar-
en (Kookrubriek), Trijnie Bakker (West-Fries), Jacob 
de Maijer (historische vereniging en Nostalkiek).  Om  
de verscheidenheid van de artikelen en de continuïteit 
van de Coedijcker Ban te kunnen de waarborgen zoekt 
de redactie naar enkele enthousiaste columnisten. 

worKshop

Heb je interesse, lijkt schrijven voor de Coedijcker Ban 
je leuk meld je dan meteen aan. Dat kan via de web-
site van de Coedijcker Ban (www.coedijckerban.nl). Je 
kunt je gegevens (Naam, adres, telefoon, leeftijd) ook 
in een gesloten enveloppe bij De Rietschoot in de brie-
venbus doen (adresseren: Redactie Coedijcker Ban).

Alle belangstellenden krijgen van Bewonersonderne-
ming De Rietschoot gratis een workshop ‘journalistiek 
schrijven’ aangeboden. 

De workshop wordt gegeven door Rien Berends (van 
professie journalist). In één avond, gedurende twee 
uur, krijg je tekst en uitleg over de redactionele aanpak 
van de Coedijcker Ban en leer je waar je bij het hou-
den van een interview en schrijven van artikel rekening 
mee moet houden. Daarna  komt het uitwerken en 
schrijven aan bod. 

Na afloop van de workshop bepaal je, samen met de 
redactie of je columnist wilt worden bij het populaire 
Koedijker maandblad.

Bewonersonderneming
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PILATES 

Erica van Stralen 

sinds 2010 groepslessen Pilates  
in de Rietschoot en de Zandloper in Koedijk 

sterk, soepel en licht in je lijf 
rustig, relaxed en helder in je hoofd 

www.alkmaarpilates.com 
stralen@live.nl       06-40220194 

Er zijn lessen op vier ochtenden en drie 
avonden en instromen kan op elk moment!
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de KanaaldIjK

Door Martin van Wissen/ Foto’s Henk Veenstra

Het artikel over de Kanaaldijk is een voortzetting van 
de reeks van discussies over de inrichting van de weg, 
die ontstaan is door een teveel aan verkeer op een weg, 
die hier eigenlijk niet geschikt voor is. Dit werd al bij 
de plannen voor bebouwing van de Daalmeer onder-
kend en het verkeer zou dan ook uitsluitend op de 
Schagerweg (N245) aangesloten worden, zodat allen 
het verkeer van het Alkmaarse deel van Koedijk, in-
clusief de hierbij behorende bebouwing van De Weijdt 
van de Kanaaldijk gebruik zou maken. Hier zou het 
doorgaande verkeer vanuit het noordelijke deel bij 
komen. Om o.a. hulpdiensten snelle toegang te ge-
ven tot de Daalmeer werd een brug in de Saskerstraat 
aangelegd. Nadien werd de doorgang ten behoeve van 
bouwverkeer naar de Landman gepromoveerd tot per-
manente verbindingsweg. Bij latere verkeerstellingen is 
gebleken dat met name de Zonneweid sterk bijdraagt 
aan de verkeersdruk. Bij herinrichting van de Kanaal-
dijk van zowel het Alkmaarse als het Langedijker deel 
werden oorspronkelijk drie varianten voorgelegd voor 
inspraak. 

De inspraakprocedure werd door de toenmalige ver-
antwoordelijke wethouder gestopt, omdat slechts de 
inrichting zoals deze nu is, inclusief de kanaalkant, 
door de provincie werd gesubsidieerd. Na de beslissing 

van Alkmaar volgde de gemeente Langedijk dit besluit 
zonder verdere discussie. De inrichting met een grijze 
middenstrook en rode fietspaden is gebaseerd op het 
overheidsproject “Duurzaam Veilig” uit 1991. 

Martin van Wissen citeert de nota Duurzaam Veilig. 
Deze tekst (bron Wikipedia) vindt u op de website van de 
Coedijcker Ban (www.Coedijcker Ban.nl)

Consequentie is dat de inrichting niet zonder proble-
men aansluit bij het intensieve gebruik van de weg, 
met name tussen De Landman en de Vlotbrug. Vanuit 
de verplichting de weg zodanig in te richten dat het 
gewenste gebruik ontstaat, heeft de gemeente Alkmaar 
al diverse inrichtingen uitgeprobeerd. Elke mogelijke 
inrichting levert echter bezwaren op, hetzij van gebrui-
kers, hetzij van aanwonenden. 

De gemeente Langedijk heeft geen enkele actie onder-
nomen om de weg in te richten volgens de uitgangs-
punten die bij het wegprofiel horen, met als gevolg dat 
bedoeld of onbedoeld de snelheid veelal hoog is, voor-
rang vaak niet wordt gegeven en gevaarlijke inhaalma-
noeuvres regelmatig voorkomen.  Door de gekozen 
weginrichting van zelfregulering zullen politie en justi-
tie in principe niet handhaven en is de veiligheid volle-
dig afhankelijk van het sociale en verantwoorde gedrag 
van de weggebruikers, aangepast aan de verkeerssitu-
atie van dat moment, zoals ook in de geactualiseerde 
versie van Duurzaam Veilig wordt omschreven. Geen 
enkele weginrichting kan dit afdwingen, alleen respect 
van weggebruikers voor elkaar, kan de veiligheid op de 
weg bevorderen.
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Ondernemer van de maand
‘Krokodil hier in het logo, de echte in Zuid-Afrika’

crocs Motoren
Door Rien Berends / fotografie Hans Petit

‘Het grote verschil tussen Afrika en Europa is dat je in Afrika gewoon lef moet hebben en dingen aan moet 
pakken. Je hebt geen keuze. Gewoon alles ondergaan. Het wordt je geleerd en je leert het vooral zelf in de 
dagelijkse praktijk.’

Croc Rossouw, geboren en getogen in Zuid-Afrika, 
woont ruim 9 jaar samen met zijn Evelien in Koedijk. 
Hij runt inmiddels 5 jaar zijn eigen speciaalbedrijf 
Croc’s Motoren, op het bedrijventerrein de Hertogin. 
‘Op 12-11-2004, de verjaardag van mijn moeder, kwam 
ik naar Nederland om met Evelien te gaan samenwo-
nen in Haarlem. Omdat mijn schoonmoeder in Huis-
duinen, vlak onder Den Helder woont, reden we vaak 
langs Koedijk. Ik zei dan tegen mijn vrouw dat ik in 
dat gezellige dorp aan het kanaal wilde gaan wonen.’ 

leVensVerhaal

Op de verdieping boven zijn werkplaats met motoren 
en talloze onderdelen vertelt Croc aan een overvol bu-
reau zijn bijzondere levensverhaal dat begint in Kwa 
Zoeloe Natal in het dorpje Hluhluwe aan de snelweg 
naar Durban. ‘Daar kon ik al eerder  rijden op een 
kleine crossmotor dan op een fiets. Maar dat zegt niks, 
want ik kan nog steeds niet fatsoenlijk fietsen.’Croc 
studeerde mechanica, elektronica en een bijzondere 
opleiding tot springstofdeskundige. 

Ik vond het prachtig om aan die dingen te sleutelen ..... 
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Ondernemer van de maand
‘De praktijk van dat laatste leerde ik in de goud- en 
steenkoolmijnen bij Pretoria. Na mijn studie ben ik er 
blijven werken. 

onGeVal

Alleen niet lang want na ongeveer een jaar was er een 
ongeval in de mijn waardoor ik mijn rug op drie plaat-
sen brak. Ik werd afgekeurd voor het werk waar ik nog 
maar net voor was afgestudeerd. Zonder geld, zonder 
alternatieven, schadevergoeding of uitkering en met 
veel pijn ben ik teruggegaan naar mijn geboortedorp. 
Om te gaan werken op de boerderij van mijn groot-
vader. Voor zo ver dat lukte met mijn zwakke rug. 
Het was een gemengd bedrijf. Ik werkte zowel in de 
groente als met de dieren. En dan heb ik het niet over 
schapen, geiten of paarden maar over giraffen, zebra’s, 
neushoorns, antilopes en gnoes. Allemaal wilde dieren 
die we verzorgden in het kader van de World Wildlife 
organisaties.’

probleeMKroKodIllen

Van die organisaties kreeg Croc een speciaal verzoek 
waarvoor hij dammen van cement moest aanleggen. 
‘In de waterbassins werden probleemkrokodillen op-
gevangen en verzorgd. Omdat ik daartoe de nodige 
vergunningen kreeg, ben ik ook begonnen met het 
fokken van krokodillen. Niet voor de huid om mooie 
tasjes van te maken of voor het vlees maar om te vol-
doen aan de stijgende vraag naar krokodillen als een 
soort huisdier. Steeds meer mensen in Afrika willen op 
hun boerderij ook krokodillen. En vraag me niet of 
het gevaarlijk is. Want dat is fietsen langs de openbare 
weg in Nederland ook. Je leert gewoon in de praktijk 
hoe je met wilde dieren om moet gaan. In totaal heb 
ik 714 krokodillen gehad. Nu bezit ik er nog 25 die in 
Zuid-Afrika door familie worden verzorgd. Dat ver-
klaart meteen de afbeelding van een krokodil in mijn 
bedrijfslogo.’     

In de wInter naar zuId-afrIKa

Croc vertrekt op 12 september naar Zuid-Afrika voor 
een verblijf van drie maanden. ‘In principe ga ik elk 
jaar een maand. Soms is dat niet haalbaar en moet ik 
een jaar overslaan. Dan ga ik later drie maanden. Ui-
teraard in de winter want dan is het rustiger op het 
werk.’ Over werk gesproken. Het is niet ondenkbaar 
dat Croc tijdens zijn verblijf ook weer een periode aan 

het werk gaat. ‘Toen ik op een gegeven moment iets 
anders wilde dan werken op de boerderij ben ik reis-
begeleider geworden. Chauffeur en gids tijdens avon-
tuurlijke reizen met een truck door Afrika. Ik werkte 
voor Nomad Adventure Tours en ben tijdens zo’n trip 
chauffeur, kok, gids, dokter en sociaal werker. Je bent 
dan op stap met een groep mensen die allemaal hun 
eigen verhaal hebben. En in de wildernis is hun leven 
in jouw handen.’  

nederland

Tijdens één van de rondreizen in 2001, die Croc van-
wege autopech voor een andere organisatie moest over-
nemen, stapte de Nederlandse Evelien op hem af. Ze 
stelde zich aan Croc voor. Direct was er de click. ‘En ze 
is inderdaad mijn echtgenote. Toen ze na de reis terug 
ging naar Nederland hebben we contact gehouden. Ze 
kwam een jaar later een paar weken bij me op bezoek 
en ik ben in 2003 naar Haarlem gekomen. 

Voor de eerste keer in Nederland. Drie maanden. Het 
beviel me hier goed. Ik was toe aan een nieuwe uitda-
ging. Evelien in Haarlem was inderdaad de meest voor 
de hand liggende optie.’ Wat volgde was een jaar voor-
bereiding om alles officieel te regelen. In 2004 kwam 
Croc voorgoed naar Nederland. ‘Ik had geen idee wat 
ik zou gaan doen. Vanwege mijn ervaring als reisgids 
heb ik me in die wereld aangemeld. Dat werd niks. 
Ondanks mijn eerdere werkzaamheden, diploma’s en 
onderscheidingen moest ik weer helemaal van onder af 
aan, als een jonge student,  opnieuw beginnen. Daar 
had ik geen zin in. Via een uitzendbureau ben ik bij 
een vloerenbedrijf gaan werken tot dat failliet ging.’

Motoren

Een andere hobby, die volledig aansloot op zijn stu-
die mechanica en elektronica, was het sleutelen aan 
motoren. ‘Ik heb altijd motor gereden. Van piepklein 
werden die steeds groter. En ik vond het prachtig om 
aan die dingen te sleutelen of ze nog mooier te maken. 
Ik kocht een oude motor in Haarlem, knapte die hele-
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Zorgcentrum de Oldeburgh
Herenweg 91, Oudorp

Zorgcentrum  ’t Rekerheem 
Hof van Luxemburg 63, De Mare

Wijksteunpunt De Hofstaete
Daalmeereiland 40, Daalmeer
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en dagbehandeling

Voor vragen belt u met 072 564 40 00
info@alkcare.nl | www.alkcare.nl
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maal op en verkocht hem weer met een aardige winst. 
Daar lagen kansen. Ik bouwde twee oude motoren om 
tot één mooie motor die ik ook weer snel kwijt was. 
Zo ben ik verder gegaan.  Kocht de onderdelen bij FD 
Motoren in Hillegom. Daar werd ik gevraagd om in 
een drukke periode te helpen waarna ze me direct een 
vaste baan aanboden. Ik heb er zes jaar gewerkt. Toen 
de crisis zich aandiende werd het allemaal minder. 
Spanningen op het werk. 

nadenKen

Om na te denken ging ik drie maanden naar Zuid-Afri-
ka. Maakte nog wat trips met groepen. De eerste groep 
bestond nota bene uit bollenboeren die in de omgeving 
van Hillegom woonden. Eenmaal terug in Nederland 
nam ik ontslag om voor mezelf te beginnen.’En dat 
was in Koedijk. Want daar waren Croc en Evelien in 
de tussentijd in de Sportlaan komen wonen. ‘Na weer 
een bezoek aan mijn schoonmoeder besloten we op 
een zaterdag in augustus om eens wat rond te kijken in 
Koedijk. Dat werd één grote verrassing want het was 
de dag van Gondelvaart. We waren meteen verkocht. 
Wat een ervaring. Al snel kreeg ik het advies om bij 
Ton Visser bedrijfsruimte te huren. Daar heb ik mijn 
bedrijf ingericht met als doel motoren om te bouwen 

tot choppers, motoren te repareren, te vernieuwen, te 
verfraaien, te stallen in de winter, in te kopen en te 
verkopen.’ Trots toont Croc foto’s van een verroestte, 
verwaarloosde Honda Magna die hij helemaal uit el-
kaar heeft gehaald en tot nieuw omgetoverd. Alsof het 
afgesproken werk is, komt op dat moment de eigenaar 
met deze motor op bezoek. En kunnen we zien hoe 
mooi deze motor ook in werkelijkheid is geworden. 
Croc kijkt tevreden om zich heen, in zijn eigen werk-
wereld met motoren. Een eldorado voor de liefhebber. 
Het gaat allemaal weer wat beter na twee moeizame 
jaren. Daar ben ik blij om. En de Koedijkers die eens 
een kijkje bij me willen nemen zijn altijd welkom. Ze 
hoeven niet bang te zijn. Er staat alleen een krokodil in 
het logo. De echte zitten veilig in Zuid-Afrika.

Ondernemer van de maand

Honda Magna ..... tot nieuw omgetoverd 

Een Eldorado voor de liefhebber: op de foto een door Croc ontworpen en gebouwde motor
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Samen sterker door samenwerking
wIjKsteunpunt de hofstaete

Bewonersonderneming De Rietschoot en Stichting Alkcare hebben de handen ineengeslagen om het wijk-
steunpunt De Hofstaete te behouden. De Hofstaete is een fraaie en toegankelijke ontmoetingsplek voor 
met name ouderen. Zij kunnen in De Hofstaete terecht voor een gezonde maaltijd en er deelnemen aan een 
breed activiteitenaanbod. De Hofstaete fungeert bovendien als een ontmoetingsplek, waar bewoners een 
kopje koffie kunnen drinken, een praatje kunnen maken en de krant kunnen lezen. Samen met meer dan 
20 vrijwilligers zorgen een drietal parttime krachten ervoor dat De Hofstaete een succesvol centrum is, dat 
de moeite waard is om te behouden. 

warMe MaaltIjdVoorzIenInG

In De Hofstaete is er  op doordeweekse dagen een 
warme  maaltijdvoorziening. Voor slechts € 7,50 per 
maaltijd wordt een gezond driegangenmenu aange-
boden. De maaltijden worden door een professio-
neel keukenteam van Alkcare bereid in zorgcentrum 
`t Rekerheem. Bij vaste deelname wordt betaald via 

automatische incasso. Houders van de Alkmaar-pas 
ontvangen korting. Op de vernieuwde website van De 
Rietschoot is ruimte gemaakt voor het Wijksteunpunt 
De Hofstaete. Op deze manier wordt digitaal meer be-
kendheid gegeven aan het  activiteitenprogramma en 
het laatste nieuws van De Hofstaete. 

saMen eten In de rIetschoot

Voor € 7,50 kunt u op de tweede en de vierde dinsdag van de maand genieten van een overheerlijk driegangen-
menu. Op de website van De Rietschoot kunt u binnenkort zien hoe het menu is samengesteld. In september 
kunt u samen met buurtgenoten komen eten op 13 en 27 september. Het diner begint om 18.00 uur.  Wij stellen 
het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt, zodat De Rietschoot voldoende ingrediënten kan inkopen. Aan-
melden kan bij één van de medewerkers van de bar, via telefoon 072-5615595 of via e-mail info@rietschoot.nl

Bewonersonderneming De Rietschoot
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saMen Met wonenplus alKMaar
Slaapproblemen, hoofdpijn en onverklaarbare pijn-
klachten zijn kwalen die de huisarts regelmatig hoort 
in zijn praktijk. Een aantal van deze klachten komt 
door een gemis aan sociale contacten en zingeving. 
Door samen te kijken naar iemands netwerk en mo-
gelijkheden voor tijdsbesteding kunnen veel klachten 
opgelost worden. De huisarts kan voor zijn patiënten 
met psychosociale problematiek een recept ‘Welzijn’ 
uitschrijven. 

Met ‘Welzijn op recept’ gaan speciaal opgeleide vrij-
willigers met deze mensen kijken wat ze nodig hebben 
om hun draai weer te vinden en met een ‘duwtje in de 
rug’ de draad weer op te pakken. Bijvoorbeeld door 
zich te richten op activiteiten die samenhangen met 
positief en optimistisch denken, zingeving, bewust 
leven en genieten, interactie met anderen, gezonde 
leefstijl en geluk delen, de zogenaamde ‘Principes van 
duurzaam geluk’ en welbevinden: creatieve activitei-
ten, samen eten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen 

of een combinatie hiervan. ‘Welzijn op recept’ is in 
Alkmaar opgestart bij de huisartsen in Oudorp en zal 
dit najaar ook in Koedijk worden opgestart. 

rIetschoot: pleK Voor en door buurtbewoners

Dat zijn (bijna) allemaal vrijwilligers. Omdat De Riet-
schoot meer wil doen, zijn er ook meer mensen nodig 
die op vrijwillige basis hulp bieden. Bewoners die het 
belangrijk vinden dat een ontmoetingscentrum blijft 
bestaan, over relevante kennis beschikken en/of zich in 
diverse onderwerpen willen verdiepen. Wijkbewoners 
die onze werkgroepen willen versterken, of nieuwe wil-
len beginnen, nieuwe ideeën hebben, of gewoon wil-
len helpen bij het organiseren. 

Wilt u zich ook inzetten voor de wijk Koedijk, samen 
met andere enthousiaste vrijwilligers? De Bewonerson-
derneming is altijd op zoek naar vrijwilligers die De 
Rietschoot een warm hart toedragen en die mee willen 
helpen. Kom langs en meld u zich aan bij Joop Sinke 
of stuur een e-mail naar info@rietschoot.nl

 VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wat is Welzijn op recept
Bij slapeloosheid, eenzaamheid of andere psychische 
klachten schrijft de huisarts een welzijnsrecept 
uit. Samen met een getrainde vrijwilliger gaan de 
deelnemers aan Welzijn op recept op zoek naar een 
geschikte activiteit. Door hieraan deel te nemen, 
voelen zij zich beter en gezonder.

Welzijn op recept is een project, waarin de huisartsenpraktijk, 
Ontmoetingscentrum De Rietschoot en WonenPlus Alkmaar 
samenwerken. Voor de gesprekken met de deelnemers zijn  
wij op zoek naar vrijwilligers die:
• Een goed gesprek kunnen voeren.
• Bereid zijn een training te volgen en hun ervaringen 

met de deelnemers aan Welzijn op recept te delen met 
andere vrijwilligers.

U kunt zich aanmelden bij Daniëlla IJsveld van WonenPlus Alkmaar:  
d.ijsveld@wonenplusalkmaar.nl of 072 5122711. 

Bewonersonderneming De Rietschoot
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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
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Luchtfoto van het dorp Koedijk tijdens de verkaveling

landelIjK KoedIjK
Door Jacob de Maijer

Goed te zien achter de school is het oude voetbalveld, omzoomd met bomen. De eerste nieuwbouw van de 
Weijdt is gereed. Dat zijn: het Hennebos, het Hakebos, en de Harpendel en het begin van de Saskerstraat. Het 
witte vlekje op het weiland grenzend aan de Saskerstraat is de kleedkamer van de dan net opgerichte handbal-
vereniging. De rechthoekige lichte vlek op dat landje is het aangelegde grasveld waar indertijd op gespeeld werd. 
De Achtersloot is al gedempt en Achtergraft geworden

De Nauertocht lijkt al te zijn aangelegd. De schuine sloot achter de bebouwing is er nu niet meer, maar vormde 
toen de begrenzing tussen het oude land en het verkavelde deel. Of is dit misschien de aanleg van de Landman? 
De foto dateert uit ongeveer 1972.

Voor de mensen die hier in die tijd niet woonden, geeft het een aardig overzicht van hoe landelijk Koedijk nog 
was.

Nostalkiek
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Een goede periode om van alles weer opnieuw te laten beginnen

septeMber nIeuwjaar? 
Door Hans Faddegon

Begint in september een nieuw jaar? De naam september betekent toch de zevende maand? Dat lijkt niet 
op de eerste maand. Als we vanaf de zevende maand, september, even terugrekenen, lijkt maart de eerste 
maand te zijn en niet januari. Terwijl januari in het algemeen de eerste maand van het jaar is. Het is dui-
delijk dat hier sprake is van de invloeden van klassieke culturen. 

VIer seIzoenen

In vroegere artikelen in de Coedijcker Ban zijn die 
soms genoemd. Zo is de gewone kalender gebaseerd 
op verschillende Romeinse kalenders uit de oudheid. 
De maand maart was daar een eerste maand en sep-
tember een zevende. Het is gemakkelijk te herkennen 
dat maart verbonden is met het begin van de lente en 

september met het begin van de herfst. Want de mees-
te kalenders werden ingedeeld volgens het verloop van 
de vier seizoenen. Seizoenen die door de veranderende 
zonnestand worden veroorzaakt. Er bestaan ook oude 
kalenders die gebaseerd waren op de maanstand. Bij-
voorbeeld de Islamitische religieuze kalender. Deze ka-
lender wordt gebaseerd op het maanjaar. 

Cultuur

De meeste kalenders werden ingedeeld volgens het verloop van de vier seizoenen 
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Maar het maanjaar is altijd korter dan het zonnejaar. 
Het gevolg is dat de Islamitische religieuze feestdagen 
ieder jaar verschuiven ten opzichte van de algemene 
zonnekalender. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de 
data van de vastenmaand Ramadan. Die vond dit jaar 
plaats van 6 juni tot en met 7 juli. En vorig jaar van 
18 juni tot en met 17 juli. De verschuiving is dus goed 
zichtbaar.  De Joodse religieuze kalender is ook een 
maankalender, maar die wordt wel steeds aangepast 
aan het zonnejaar. Daarom vinden er slechts beperkte 
verschuivingen plaats. Deze aanpassing is niet in de 
eerste plaats bedoeld als een praktische oplossing. In 
de Joodse symboliek is het maanjaar een beeld van het 
aardse bestaan. En het zonnejaar is een beeld van het 
hemelse bestaan. De aanpassing van de maankalender 
aan de zonnekalender wijst zo op het herkennen van 
de structuur van de schepping.

InzIchten oVer het leVen

Religieuze kalenders wijken meestal een beetje af van 
de algemene gewone kalender. Dat komt omdat deze 
zich behalve op de zonne- en de maanstand, ook ba-
seren op inzichten over het leven. In deze inzichten 
wijst de eerste lentemaand dan op het begin van het 
leven. Het begin van de schepping. Het verschijnen 
van de mens, van het kind. De eerste zomermaand 
wijst vervolgens op het menselijk ontwikkelen tot vol-
wassen leven. En de eerste herfstmaand wijst op de be-
wustwording dat het leven in verbinding staat met de 
levensbestemming. Die bewustwording kan steeds in 
het heden plaatsvinden. 

GetallensyMbolIeK

In de getallensymboliek wordt dit heden, het moment 
nu, getoond met het getal zeven. En dat komt zo tot 
uitdrukking in de maand met het nummer zeven. De 
maand van bewustwording van een nieuwe levensbe-
stemming. Een nieuw jaar dus. Nu wordt ook duide-
lijk waarom in de Joodse kalender de zevende maand 
begint met de Nieuwjaarsfeestdag. Het nieuwe jaar 
begint. 

septeMber: nIeuwe start

En in onze cultuur begint in september, na de zomer-
vakantieperiode, het nieuwe jaar voor het werk, de 
school, de verenigingen, de overheid, de nieuwe plan-
nen, enzovoort, enzovoort. 

Maart

De naam van de maand maart betekent oorspronke-
lijk Mars. Mars is de naam van de derde planeet in de 
volgorde van de zeven zichtbare planeten, zoals die in 
de oudheid werden ingedeeld: Zon, Maan, Mars, Mer-
curius, Jupiter, Venus en Saturnus. Het valt zo direct 
op dat maart, behalve als eerste maand, in het hier-
voor beschreven religieuze kalenderbeeld ook als derde 
maand wordt weergegeven in de gewone kalender. 

De planeet Mars is het symbool van het mannelijke. 
Daarmee wordt de innerlijke ontwikkeling van de 
mens bedoeld. Net zoals de planeet Venus het vrou-
welijke symboliseert. Het vrouwelijke is het symbool 
van onze lichamelijke verschijning. We moeten ons 
hier natuurlijk goed realiseren dat deze symbolen hun 
rol spelen in ieder mens, ongeacht of het een biolo-
gische man of vrouw betreft. Het betekent dat ieder 
mens zowel dit mannelijke als dit vrouwelijke aspect 
bezit. Het mannelijke aspect geeft ons innerlijk weer. 
Het vrouwelijke aspect geeft ons lichamelijke bestaan 
weer. In de indeling is Venus de zesde planeet. Het ge-
tal zes wijst bijvoorbeeld naar de Bijbelse zesde dag. De 
symbolische dag waarop de mens geschapen werd. Het 
getal zes symboliseert bovendien de herkenning van de 
verbinding tussen het aardse en het hemelse bestaan. 
Tussen de maankalender en de zonnekalender, zoals 
verwerkt in de Joodse kalender.

scheppInGsdaGen

De zeven weekdagen zijn het spiegelbeeld van de zes 
scheppingsdagen plus de zevende dag, die het heden 
dus voorstelt. Het is trouwens niet onaangenaam dat 
zaterdag, als symbool van het heden, tegenwoordig 
voor veel mensen géén werkdag meer is!

September, het begin van de herfst, is een goede peri-
ode om van alles weer opnieuw te laten beginnen. We 
gaan in vertrouwen weer aan de slag.

Cultuur
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Voor al uw verspreidingen: reclame, kranten,
postbezorging, pakketten en overige post

Snelle en professionele 
bezorging staan
bij ons voorop

Wij staan 24 uur 
per dag 
voor u klaar

Voor verdere informatie 
kunt u bellen naar:
072-5121636
06-36364667
06-36364890

GigaTrans Kamerlingh Onnesstraat 17-19 1821 BP Alkmaar
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Elke dag met plezier naar het werk
Molenaar rIetdeKKers In berGen en KoedIjK.
Rob Westhoek/foto’s aangeleverd

De familie Molenaar woont in een prachtig huis aan de Kanaaldijk waarop een dak zit dat gelijk het vi-
sitekaartje is van deze enthousiaste ondernemer. Een man die vol passie en liefde spreekt over zijn vak en 
daarbij trots is op dat wat hij heeft gemaakt.

Rietdakdekker is beslist geen uitstervend beroep. Er is 
de laatste jaren zelfs  weer een stijgende lijn te zien van 
het aantal bedrijven in deze branche. De ongeveer 325 
bedrijven verspreid in Nederland met direct 750 me-
dewerkers geven daarbij aan ruim 1500 mensen werk. 
‘Geboren en getogen ben ik in Bergen, begint Peter 
Molenaar. Mijn broer en ik zijn de zesde generatie die 
rietdekker zijn. Mijn broer woont en werkt nog steeds 
in Bergen. De volgende generatie staat al weer klaar 
om het vak voort te zetten. ̀ Mijn opa kwam oorspron-
kelijk van Uitgeest en heeft in 1918 het werk in Bergen 
gekocht. Als je per generatie 30 jaar rekent dan is dit 
familiebedrijf dus al behoorlijk oud. 

Rietdekken werd al gedaan voor onze jaartelling. Op 
een lichte wilgentenen-constructie werd riet gelegd en 
je had een huis om droog in te leven. In de vroege 
middeleeuwen was het nog steeds dé dakbedekking. 
Zoals met vele ambachten is het doorontwikkeld en 
het eindresultaat is steeds verfijnder.’

VaKopleIdInG en proefstuK

‘Om vakbekwaam rietdekker te worden en ben je toch 
wel een jaar of zeven bezig. Er is een cursus rietdekker 
die op een ROC in Gelderland wordt gegeven waar je 
dan zakelijke kanten van dit vak leert zoals boekhou-
den, offerte schrijven, tekening lezen etc. 

Met hart en ziel

Het riet oogsten: De loonwerker heeft gespecialiseerde machines voor dit werk
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Het vak leer je pas echt in de praktijk en je moet als 
leerling mee lopen met ervaren rietdekkers. Met het 
maken van een proefstuk sluit je dan uiteindelijk de 
cursus af. De regio waarin mijn broer en ik werkzaam 
zijn loopt van Den Helder tot voorbij Bloemendaal. 
Reclame maken voor ons bedrijf doen we niet. Wij 
moeten het hebben van mond tot mond reclame. Als 
je goed werk levert en je klant is tevreden dan gaat dat 
vanzelf.’

loonwerKer

‘In de Kleimeer, vlak bij huis dus, hebben wij onze 
rietlanden waar we het riet vandaan halen. Vroeger was 
dit land eigendom, maar door de ruilverkaveling begin 
jaren zeventig van de vorige eeuw is het land verkocht 
aan Staatsbosbeheer. We pachten dit land nu. Het riet-
snijden doen we niet zelf maar laten we doen door een 
loonwerker. De loonwerker heeft gespecialiseerde ma-
chines voor dit werk en zijn met een kleine week klaar 
met de 20 hectare riet. Wij waren weken bezig met een 
klein maaiertje en daarna het bundelen en stapelen. 
Het kostte ons toen bij elkaar zo’n zes weken werk dus 
de kosten verdienen we uiteindelijk weer terug. 

De bundels riet laten we, om te drogen, op het land 
achter. Vogels veroorzaken wat schade aan het riet 
doordat ze op het riet gaan zitten waardoor het knakt. 
Helaas en ik vind het vervelend om te zeggen worden 
de bundels wel eens beschadigd door spelende kinde-
ren. Er staat een bord met ‘verboden toegang’ bij ons 
terrein, ondanks dat spelen er  regelmatig kinderen in 
het riet en op de rietbundels. Ik lijdt daar schade door 
omdat het riet breekt en niet meer bruikbaar is. Ik 
vraag de ouders vriendelijk om dit duidelijk te maken 
aan hun kinderen want het gaat uiteindelijk wel over 
mijn inkomsten. Nog veel belangrijker: het is ook erg 
gevaarlijk. De bundels wegen al gauw 500 kg. Je moet 
niet aan de gevolgen denken als er een kind onder een 
bundel terechtkomt.’

saMenwerKen

‘Projectmatig werken we regelmatig samen met archi-
tecten. Het is vooral luisteren naar elkaar, vakkennis 
uitwisselen waardoor een goede wisselwerking ont-
staat. Een project waar we erg trots op zijn en voor 
ons helemaal nieuw was om te maken is de schuur die 
bij de oude vlotbrug staat. Deze rietgedekte schuur 

Met hart en ziel

Deze rietgedekte schuur heeft golvende speelse lijnen die de golven van het water symboliseren.
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heeft golvende speelse lijnen die de golven van het wa-
ter symboliseren. Het dak is helemaal vanaf tekening 
gemaakt en er was veel overleg met de architect nodig. 
Als je vanaf de oude vlotbrug rechtdoor gaat dan zie je 
het zo liggen. Prachtig! In 2011 heeft deze schuur lan-
delijk de 3e prijs Architectuurprijs gekregen. ’

Met plezIer naar het werK

‘Rietdekken doe ik altijd met plezier of het nu nieuw-
bouw- of herstelwerk is ik ga altijd fluitend naar mijn 
werk. Herstel of doordekken van een dak is eigenlijk 
een lapmiddel voordat de klant uiteindelijk besluit om 
het gehele dan wel een gedeelte van het dak te laten 
vervangen. Het dak wordt opnieuw op dikte gebracht, 
je gaat dan nieuw riet tussen het oude riet heen leggen. 
Het heeft niet mijn voorkeur maar ook hier geldt de 
klant bepaalt.’ ‘Het weer bepaalt of we kunnen wer-
ken. Bij regen en vorst stopt het werk op het dak en 
moeten we het dak afdekken met zeilen. Mopperende 
klanten over lekkages moeten we niet hebben. Ik heb 
altijd een goede relatie met mijn klanten en een goede 
wisselwerking met de klant zorgt voor een goed eind-
resultaat. 

Je moet toch niet aan de gevolgen denken als 
er een kind onder een bundel terecht komt

Ik heb ooit een klus gehad bij een familie waarbij de ei-
genaar mij vertelde dat de vorige rietdekker zijn trouw-
ring was kwijt geraakt. Dat was ruim 20 jaar geleden. 
Er werd naar een hoek op het dak gewezen ... daar 
ongeveer was de ring zoek geraakt. Ik nam de volgende 
dag een koperen knelring mee van huis en legde en die 
op het dak in de buurt waar mijn broer werkte. Helaas 
ontdekte hij het ringetje niet. Ik heb de ring toen maar 
op de keukentafel gelegd tijdens het koffiedrinken. Je 
had de ogen moeten zien van de vrouw des huizes toen 
ze de ring zag. Hoe was dat mogelijk! Haar man had 
het grapje meteen door. We hebben er hartelijk om 
kunnen lachen. De echte ring is niet meer gevonden.’ 

Vooroordeel‘
Een vooroordeel dat ik wel eens hoor is dat een rieten 
dak zo kostbaar is. Als je alles op een rijtje zet dan 
vallen de kosten mee omdat de dakconstructie voor 
een rieten dak lichter is dan voor een gewoon pannen-
dak. We werken tegenwoordig met schroeven die we 

in de panlatten zet-
ten. Dit maakt het 
werk eenvoudiger 
en door de tijdwinst 
is het goedkoper. We 
kunnen tegenwoordig 
goed isoleren onder 
het riet waardoor het 
stof probleem ook is op-
gelost. En zeg nu eerlijk 
een rieten dak geeft 
toch een chique 
uitstraling aan 
een huis. Dit 
zal tot uiting 
komen bij een 
verkoop van 
het huis dus 
wat is kost-
baar?  

carnaValsboa

Het is vervelend dat vogels, vooral kauwen, riet uit de 
daken trekken. We hebben daar wat op gevonden om 
ze af te schrikken. We knippen een zwarte veren carna-
valsboa in stukken en hangen dat tegen de dakranden 
aan. Het het op de wind bewegen van de boa schrikt 
het de vogels af en is er dus minder schade. Ja je moet 
toch wat. In februari is er in Zwolle altijd een beurs 
waar we de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied 
te zien krijgen. 

banG Voor brand bIj oud en nIeuw

De rieten daken kunnen tegenwoordig ook brandver-
tragend geïmpregneerd worden. Geloof me, er vliegen 
meer bitumen daken in brand met oudejaar dan rie-
ten daken. Je kunt als eigenaar je voorzorgsmaatrege-
len nemen en je dak vooraf goed nat maken. Houd je 
blusmateriaal of tuinslang stand-by. 

Over 5 jaar staat de nieuwe generatie Molenaar klaar 
en hoop ik meer bezig te zijn met mijn hobby sloep 
roeien. Ik ben de stuurman en momenteel zijn we aan 
het trainen voor en wedstrijd van Harlingen naar Ter-
schelling. Maar of ik dit werk zo maar kan loslaten? De 
tijd zal het leren.’

Met hart en ziel
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35 landen onderzocht door Britse journalisten

VoedInG
Door Martin Frijters

Lezers die mijn column regelmatig volgen, weten dat ik vaak over voeding schrijf. Voeding is de basis van 
onze gezondheid, vandaar. De aanwezigheid van biologisch actieve stoffen zoals enzymen, anti-oxydanten 
en vitaminen, dragen in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van onze cellen. Het ontbreken van deze 
belangrijke stoffen veroorzaakt gezondheidsproblemen. In mei van dit jaar zag ik een televisieprogramma 
over voeding, gemaakt door 2 Britse onderzoeksjournalisten. Zij vergeleken de voedingspatronen van 35 
landen van over de hele wereld. 

De conclusies waren verontrustend. Voor mij niet veel 
nieuws onder de zon, voor de Tweede Wereldoorlog 
had er ook al eens een soortgelijk onderzoek plaatsge-
vonden door de Amerikaanse tandarts Weston Price. 
Hij kwam destijds al tot de conclusie dat overal in de 
wereld waar lokale gemeenschappen hun traditionele 
voedingspatroon loslaten en overgaan op de westerse 

geraffineerde, en vaak ook kant-en-klare producten de 
gezondheid van zo’n bevolking in rap tempo achteruit 
gaat. Dat gebeurt binnen een generatie. 

De gevolgen zijn tandbederf, overgewicht en diabetes, 
uit deze laatste 2 komt dan weer een verhoogd percen-
tage hart- en vaatziekten voort en ook kanker. 

Gezondheid

Zo aten de Eskimo’s in Noord-Canada uitsluitend dierlijk voedsel, veel vis, zeehond en walvis
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Ik kan niet het hele programma weergeven, maar laat 
de meest opvallende fenomenen de revue passeren. 

VerschIllende dIëten

Opvallend is bijv. dat mensen gezond kunnen blijven 
op verschillende soorten diëten. Zo aten de Eskimo’s 
in Noord-Canada uitsluitend dierlijk voedsel zoals vis, 
zeehond en walvis. Ze hadden geen tekort aan vitami-
ne C, wat de meeste mensen uit groenten en fruit op-
nemen. Walvissen maken vitamine C aan in hun huid. 
Eskimo’s aten dit. 

Ook de Masai in Oost-Afrika eten bijna uitsluitend 
dierlijk voedsel. Zij zijn een nomadenvolk en leven van 
melk, runderbloed en het vlees van de kudden. Bei-
de volken zijn zeer gezond en er zijn geen problemen 
met overgewicht en hoog cholesterol. Overigens pleit 
ik hiermee niet voor het massaal overgaan op dierlijk 
voedsel. Het is alleen om te illustreren dat de spijsver-
tering en stofwisseling van de mens heel goed in staat 
zijn om zich aan te passen aan wat in de leefomgeving 
voorradig is. De Hindoes in India eten puur vegeta-
risch. 

top -35
De betreffende onderzoekers hebben een top-35 ge-
maakt van landen waar de bevolking gemiddeld geno-
men het meest ongezond is en de gemiddelde levens-
duur korter - te beginnen bij nummer 35 - en oplopend 
naar steeds gezonder en met een langere levensduur. 
Opgemerkt dient te worden dat in de Westerse indus-
trielanden er binnen de bevolkingsgroepen nogal grote 
verschillen bestaan. Lager opgeleiden en lagere inko-
mensgroepen zijn daar over het algemeen ongezonder 
en leven korter t.o.v. van hoger opgeleiden en hogere 
inkomensgroepen. De laatste groep gaat vaak bewuster 
met de gezondheid en voeding om en kan het zich ook 
beter veroorloven. De eerste groep eet vaak meer kant-
en-klare voedingsproducten en gaat minder bewust 
met de gezondheid om. 

op de laatste plaats

Op 35 en dus het slechtst presterend, stonden de Mars-
halleilanden in de Stille Oceaan. Deze eilandengroep 
was na de Tweede Wereldoorlog bij de VS gekomen. 
Daarvoor leefden ze traditioneel van vis en fruit. Na-
dat ze bij de VS waren gaan horen, waren ze gestopt 

met zelf iets te verbouwen. Ze importeerden alles uit 
Amerika, zoals diepvriesproducten en kant-en-klaar 
eten in pakjes, goedkoop voedsel. De belangrijkste ei-
witbron was het staartstukje van kalkoen, wat groten-
deels uit vet bestond, dit vanwege de betaalbaarheid. 
50% van de bevolking had overgewicht en 40% van de 
bevolking kreeg al op jonge leeftijd diabetes. 

Op nummer 34 stond Mexico, mede gestimuleerd 
door het al jaren bestaande vrijhandelsverdrag met de 
VS ( iets dergelijks staat ons in Europa ook te wachten 
TTIP en CETA ) 1 liter frisdrank per persoon per dag 
en veel producten met corn sirup ( maisstroop dat veel 
fructose bevat en leververvetting veroorzaakt, verge-
lijkbaar met leververvetting bij overmatige alcoholcon-
sumptie). Gevolg: veel kinderen en volwassenen met 
overgewicht en diabetes. Door de frisdrank is er ook 
heel veel tandbederf, al op zeer jonge leeftijd. 

VerenIGde staten

In de VS zelf, de oorsprong van de fast- en junkfood is 
ook heel veel overgewicht en diabetes op jonge leeftijd. 
Dit werd mede in de hand gewerkt doordat midden 

Gezondheid

Masai een zeer gezond nomadenvolk
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jaren 90 de subsidies voor maaltijden in de schoolkan-
tines werden afgeschaft. De voedingsindustrie sprong 
toen in dat gat van de markt. Het gevolg: er was alleen 
nog junkfood en frisdrank te koop. De bekende ham-
burgers, friet, pizza en cola. 

Er gaan nu zelfs stemmen op de junkfood industrie 
op dezelfde manier aan te pakken als destijds de ta-
baksindustrie. Beiden brengen willens en wetens grote 
schade toe aan de gezondheid van kinderen en vol-
wassen. Ook de junkfood industrie stopt net als de 
tabaksindustrie verslavende stoffen in hun producten, 
zoals suiker en natriumglutaminaat. Deze laatste zorgt 
ervoor dat er geen verzadigingsgevoel optreedt, zodat 
je lekker door eet. 

enGels ontbIjt

Een ander opvallend gegeven: in Engeland was de 
gezondheid beter in de tijd dat de Engelse vrouwen 
nog de tijd hadden om het traditionele Engelse ontbijt 
klaar te maken. Dit bestond uit o.a. eieren, bacon, vis, 
bonen, tomaten en toast. Met recht een stevig ontbijt 
met ook veel verzadigde vetzuren. De gezondheid daar 
ging achteruit vanaf begin jaren 60 toen de breakfast 
cereals massaal hun intrede deden, dus de cornflakes, 
de fruitloops en chocopops e.d. 

franKrIjK scoort Goed

Het antwoord op deze controverse komt uit Frankrijk, 
dat scoorde redelijk hoog op lijst van gezonde landen, 
n.l. de 11e plaats. Ook daar vrij veel verzadigde vetten 
en toch goede cholesterolniveaus. Fransen eten vrij 
veel vette kaasjes, foie gras ( vette ganzenlever) patés 
e.d. Er is geen sluitende verklaring voor waarom de 
cholesterolniveaus en het gewicht goed blijven. 

Het toont dus wel aan dat verhoogd cholesterol niet 
gerelateerd is aan het eten van verzadigd vet. Op de 
10e plaats Shri Lanka, daar zit in alle maaltijden kokos-
melk en kokosolie, ook verzadigd vet. 

ItalIë en GrIeKenland

De 3e plaats werd gedeeld door Italië en Griekenland, 
niet verwonderlijk vanwege de Mediterrane voedings-
wijze, waar ik al eens eerder over schreef. Opvallend is 
ook dat in die landen, en dat geldt ook voor Frankrijk, 
vooral op het platteland nog veel zelf wordt verbouwd 
en dat gaat heel ver, eigen boomgaarden, olijfbomen, 
zelf kippen houden e.d. Er wordt ook veel gekocht op 
traditionele, lokale markten. Ieder dorp of stadje heeft 
wel 1 of 2 keer per week een markt waar boeren en 
tuinders hun producten aanbieden. Korte aanvoerlij-
nen en verse ambachtelijke producten. Op nummer 
2 staan de Scandinavische landen. Daar wordt veel 
vis gegeten, ook rauw, aangevuld met groenten van 
het seizoen, zuurdesem roggebrood, in beperkte mate 
melkproducten en opvallend veel bessen. Dit wordt 
wel het Mediterrane dieet van het noorden genoemd. 

Ijsland nuMMer 1
Op nummer 1 staat IJsland, daar nog meer vis op het 
menu, ook rauw, groenten van het seizoen, zuurdesem 
roggebrood en melkproducten van koeien die alleen 
gevoed worden met grassen en hooi van het eiland zelf, 
dus geen krachtvoer zoals als hier. Wat waarschijnlijk 
ook een rol speelt, IJsland is een vulkanisch eiland. De 
bodem is daardoor zeer rijk aan mineralen en sporene-
lementen. Verder heeft IJsland bijna geen luchtvervui-
ling. 

Nederland stond ergens halverwege in 
de lijst, dus niet erg goed en niet vreselijk 
slecht.

conclusIe

Belangrijkste conclusie: overal waar de industrie zich 
de voedselproductie en verwerking heeft toegeëigend 
gaat de gezondheid van de mensen snel achteruit. 
Mensen die de traditionele voedingspatronen volgen 
en nog zelf produceren of vers afnemen uit de directe 
omgeving zijn over het algemeen gezonder en leven 
langer. 

Gezondheid
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Voor 4 personen

GeVulde courGettes
Recept en foto Arno Doejaaren

InGredIënten:
• 2 courgettes
• 400 gram rundergehakt of vegetarisch gehakt
• 250 gram champignons
• Bosje bosuitjes
• 1 rode paprika
• 2 teentjes knoflook
• 1 theelepel kerrie
• 2 eetlepels crème fraîche of yoghurt 
• 100 gram geraspte kaas
• Peper/zout

bereIdInG:
Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een oven schaal in. Was de courgettes en snijd ze overlangs in twee, 
schep voorzichtig het vruchtvlees met een lepel uit de schil en doe het vruchtvlees in een schaal en leg de uitge-
holde helften in de ingevette ovenschaal.

Snij de champignons in plakjes of in vieren, hak de knoflook fijn, de bosuitjes in ringetjes en de paprika in 
blokjes. Meng de groenten en het vruchtvlees in de schaal. Bak het gehakt rul en voeg het groenten mengsel 
toe, naar smaak peper, zout en kerrie toevoegen en het geheel ca. 3 minuten bakken Haal de pan van het vuur 
en voeg de crème fraîche of de yoghurt toe. Vul de heften van de courgettes met het gehakt/groente mengsel en 
bestrooi met de geraspte kaas. De geraspte kaas kan vervangen worden door plakjes cheddar kaas 15 minuten in 
de oven en voor een wat krokanter laagje nog heel even onder de gril. Lekker met gebakken aardappels of witte 
rijst en een salade

Koken

“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
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Daarom kiest u voor 
RegioBank

Zonder poespas
Wij brengen uw financiele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 

U wordt geholpen door iemand 
die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen  

voor advies en een kop koffie.  
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor  
betalen, sparen, hypotheken, alles. 

RegioBank heeft alles onder één dak.

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl

Meerweten?Kom langs of belvoor eenafspraak.
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Wie weet waarvoor het diende
onbeKend Kacheltje
Tekst en foto Jacob de Maijer

Onbekend? Ja het woord onbekend heeft de vorige 
keer nogal wat aandacht getrokken en reacties gege-
ven. Dat vinden wij fijn en daar leren we van.

Ook nu een min of meer onbekend voorwerp, hoewel, 
dat het een kacheltje is, dat is duidelijk. De herkomst 
is onbekend. Het is in nieuwstaat teruggebracht door 
de mannen van de restauratiecommissie, Martin van 
Wissen en Hein Bakker.  Er zit een kolenrooster in en 
het heeft een aslade en bovenop een rookgas afvoerpijp 
en een vulopening, het hendeltje aan de rechterkant is 
om het rooster op te schudden. 

waaroM dan onbeKend? 
Wel het formaat doet vermoeden dat het een speciale 
bestemming heeft gehad. Het is slechts 45 centimeter 
hoog en de doorsnee van de vuurhaard is slechts 17 
centimeter. De afvoerpijp heeft een diameters van 5,5 
centimeter. Al met al is het heel klein. Bovendien is 
het bijzonder, dat er niets opgezet kan worden, om bij-
voorbeeld iets koken of warm te houden. Dit omdat 
de vulopening, 5,5 centimeter, bovenop, een omhoog-
stekend handvat heeft net als de luchtinlaat boven de 

aslade. 

Wij denken aan bijverwarming of, om bijvoorbeeld, 
de bewaarkool in de koolschuur uit de vorst te hou-
den. Maar in mijn herinnering werd dat vroeger met 
petroleumkachels of blauwbranders gedaan.We weten 
het dus niet. Ook het zoeken op internet naar de opge-
goten naam, NESCO, heeft niets opgeleverd. 

Weet u het of heeft u een sterk vermoeden, herkenning 
zou het mooist zijn, wilt u ons dan bellen of mailen? 
072 5615882 of jbdemaijer@live.nl

VerspreIdInG coedIjcKer ban In 2017
De Coedijcker Ban wordt verspreid door Gigatrans uit 
Koedijk. De Rietschoot is tevreden over de kwaliteit 
van de bezorging. Sinds Gigatrans de verspreiding op 
zich heeft genomen is het aantal klachten tot bijna o 
gedaald. Over de bezorging in 2017 moeten nieuwe af-
spraken worden gemaakt met de verspreider. Het ziet 
er naar uit dat de bezorgkosten hoger zullen uitvallen. 
Stijging van kosten voor het maken en verspreiden van 
ons gratis maandblad moet  zoveel mogelijk worden 
beperkt. De Rietschoot gaat praten met Gigatrans over 
de bezorgkosten in 2017 en onderzoekt tegelijkertijd of 
bezorging door vrijwilligers (net zoals voorheen) tot de 

mogelijkheden behoort. Voelt u er voor om de Coedijcker Ban in uw directe omgeving te bezorgen laat het ons 
weten via www.coedijckerban.nl

Historische Vereniging
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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
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Vakantie is voorbij

De school begint weer!

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

We kijken er weer naar uit. Terug naar school van een heerlijke zomer vakantie met 
leuke herinneringen aan het BSO vakantie-arrangement en zomerse uitstapjes. Maar 
misschien ziet uw kind er ook een beetje tegenop. Toch is het na de zomervakantie 
fijn om weer terug te gaan in het vertrouwde patroon, lekker weer leren, sport en 
muziekclubjes beginnen weer, vriendjes en vriendinnetjes zijn inmiddels ook thuis: 
kortom het gewone leven kan beginnen! En dat is best wel spannend!

Natuurlijk geven we de kinderen extra aandacht als ze voor het eerst naar school
gaan. Sommige kinderen vinden het fijn als ze weten wat er precies van ze 
verwacht wordt. We gaan dan zitten en maken samen met uw kind een lijstje. 
Wij regelen het vervoer naar en van school. Maar soms wordt van het kind 
verwacht nu groot genoeg te zijn en moet ineens zelf fietsen. Voorbereiden van
de route samen met je ouders is dan een handige oplossing.

Ook de doorgewinterde stoere schoolgangers van groep 6/7/8 hebben behoefte
aan wat extra aandacht na de eerste schooldagen. We gaan op de BSO even 
zitten om te luisteren naar alles wat uw kind heeft meegemaakt met iets te 
drinken en een stukje fruit erbij. 

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

Maak een leuke foto
Het is een leuke gewoonte om van de 1e dag 
na de grote vakantie een foto te maken. 
Stuur die naar info@rollebol.nl - Voor de maker
van de leukste foto ligt een verrassing klaar!

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  10-08-16  13:07  Pagina 1



44

Jeugdpagina

eGels In je tuIn

Egels zijn ondanks hun stekels echte tuintroe-
tels. Wie ooit een egelmoeder met een paar jon-
gen door de tuin heeft zien scharrelen, is voor-
goed verkocht. Egels naar je tuin lokken, is nog 
niet zo eenvoudig. Met rommelige hoekjes en 
voldoende voedsel maak je de meeste kans. 

Op de website www.groei.nl/tuin/tuininrich-
ting/dieren in de tuin/ vind je veel praktische 
tips die helpen bij het maken van een vriendelij-
ke tuin voor egeltjes. 
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Di  6-09-2016 Meidenmall              11 t/m 12 15:30/17:30
Do 8-09-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 9-09-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 9-09-2016 Party Mall 13 t/m 18 20:00/23:30
Di  13-09-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 15-09-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 13-05-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 13-05-2016 Dicht wegens Jubileumfeest YFC 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   20-09-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 22-09-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 23-09-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 23-09-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

Di   27-09-2016 Meidenmall: Thema 9 t/m 12 15:30/17:30
Do  29-09-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 30-09-2016 Dicht wegens bezoek Auschwitz 9 t/m 18 15.30/22.30

Jeugdpagina
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oplossInGen colofon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) Redactie: Rien Berends (in-
houd) redactie@coedijckerban.nl Hans Petit 
(jeugdpagina/vormgeving)info@coedijckerban.nl. 
Ciska Riekwel (eindredactie).  Verkoop: Wim Smit: 
verkoop@coedijckerban.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. Verspreiding : Gigatrans. 

Kopij oktober inleveren uiterlijk op 7 september 
2016 

De Coedijcker Ban van oktober wordt in de laatste 
week van september bezorgd! Heeft u klachten over 
de bezorging mail naar info@coedijckerban.nl of 
bel met Wim Smit 06-43166559

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)
Te koop 
Moderne ruime vrijstaande woning, 
met tuin, garage, en berging, 
met parkeerplaats op eigen terrein, 
in  Warmenhuizen. 
Bouwjaar:2002
Perceeloppervlakte: 406 M2
Prijs: € 359.000,- k.k.
Tel: 06-10096422 
Website: www.huisjevoorjou.nl



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Uw verzekeringen 
om de hoek geregeld?

Dat kan bij ons!


