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Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
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Ophalen oud papier 19 november 2016

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Na Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, lopen 
de politieke partijen zich al warm voor de Tweede Ka-
merverkiezingen op 15 maart volgend jaar. Het gaat in 
menig debat over zorg en zorgkosten. Als het aan de 
linkerkant van het parlement ligt wordt het eigen risi-
co van nu € 385,- afgeschaft. Ter rechterzijde worden 
de plannen voor een andere aanpak van de zorg, zoals 
het Nationaal Zorgplan van de SP, naar het rijk der 
fabelen verwezen. 

Waar de waarheid ligt (in het midden?) weet ik niet. 
Belangrijk wat mij betreft is dat iedereen in Nederland 
gebruik kan maken van onze goede gezondheidszorg. 

Voor wat er precies onder basiskosten moet vallen 
heeft de regering een aparte commissie ingesteld. Wat 
er wel en niet onder valt verandert van jaar tot jaar. 

Tegenwoordig valt wijkverpleegkunde gelukkig onder 
de basiskosten van de zorg. Als je hulp nodig hebt van 
een wijkverpleegkundige hoef je daarvoor niet te beta-
len, met andere woorden het kost je geen eigen risico. 

Ook in Koedijk is de hulp van een wijkverpleegkun-
dige beschikbaar. Wist u dat? Ik niet. In een interview 
in deze Coedijcker Ban legt Annelies Gootjes uit wat 
je van de wijkverpleegkundige kunt verwachten, ook 
bij ons in Koedijk! Als je zorg nodig hebt, is die zorg 
dichterbij dan je wellicht vermoedde.

Veel leesplezier
 
Hans Petit ( Rien Berends is op vakantie)
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Annelies Gootjes vertelt over wijkverpleging in Koedijk/Daalmeer
Zorg dIcht bIj huIs
Interview Hans Petit/ foto’s Actiezorg

Wijkverpleegkundige Annelies Gootjes nam contact op met de Coedijcker Ban omdat ze Koedijk en omge-
ving kennis wil laten maken met het werk van de wijkverpleegkundige. Ze spreekt ook namens haar colle-
ga  Britt Blankendaal die niet bij het interview aanwezig kon zijn. Zowel Annelies als Britt zijn opgeleid tot 
HBO wijkverpleegkundige. Wijkverpleging is onderdeel van het basispakket. Met andere woorden voor de 
zorg van een wijkverpleegkundige hoeft u niets te betalen, het drukt niet op het eigen risico.

Voor welke zorgaanbieder werk je?
‘Er zijn verschillende zorgaanbieders die wijkverple-
ging leveren. In Alkmaar heb je onder andere Evean, 
Buurtzorg en Actiezorg. Onze werkgever is Actiezorg, 
onderdeel van Magentazorg. Wij als wijkverpleegkun-
dige houden ons bezig met 2 aspecten binnen de wijk-
verpleging. De preventieve kant, in vakjargon S1 en de 
zorgkant S2.’

 Wat is het verschil tussen preventie en zorg?
‘Bij de preventie (S1) gaat het om het eerste contact, 
een situatie in beeld brengen. Wat is er precies aan de 
hand? Moet er worden doorverwezen of heeft de cli-
ent een zorgvraag?  Ook adviseren over noodzakelijke 
hulpmiddelen hoort bij preventie. Je wijst cliënten de 
weg en helpt ze wanneer ze ondersteuning nodig heb-
ben bij het aanvragen van die hulpmiddelen. 

Zorg in Koedijk

Annelies Gootjes (links) en Britt Blankendaal, wijkverpleegkundigen in o.a. Koedijk 
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De zorgkant (S2) is meer het praktische deel, helpen 
met het aantrekken van steunkousen, douchen, wond-
verzorging enzovoort. We hebben zowel preventieve- 
als zorgtaken.’

Zijn er meerdere zorgaanbieders actief in een wijk?
‘De preventieve kant van het werk is per wijk toege-
wezen aan één zorgaanbieder. Met andere woorden in 
de wijken Koedijk/Daalmeer en De Mare is alleen Ac-
tiezorg verantwoordelijk voor de preventieve kant. In 
Alkmaar Zuid is dat bijvoorbeeld Evean. Zo heeft elk 
gebied zijn eigen S1 wijkverpleegkundige. 

Op de website van de gemeente (www.alkmaar.nl) is 
informatie te vinden over welke zorgaanbieder waar in 
Alkmaar preventieve zorg levert. De zorgkant wordt 
door de zorgaanbieders over heel Alkmaar geboden. Er 
is goed overleg tussen de verschillende zorgaanbieders 
zodat je daar waar nodig altijd een beroep op elkaar 
kunt doen. Dat is in het belang van de cliënt: zoveel 
mogelijk zorg op maat leveren.’

Heb je echt tijd voor een cliënt, je hoort zo vaak dat de 
beroepskrachten niet echt aandacht aan bijvoorbeeld een-
zame mensen kunnen geven.?
‘Tijdens het preventiegesprek kijk ik naar de hele si-
tuatie van de cliënt. Als er wat extra aandacht nodig 
is dan kan dat geregeld worden. Ook als later blijkt 
dat de oorspronkelijke toegewezen tijd te krap is. Alles 
natuurlijk binnen bepaalde grenzen en met goede ar-
gumentatie ten behoeve van de zorgverzekeraar.’ 

Ik begrijp dat je bij een nieuwe cliënt vaststelt wat voor 
hulp of zorg er nodig is. Je doet zorg en preventie. Betekent 
dat, dat wanneer je een cliënt preventief bezoekt je zelf 
ook de zorg biedt? 
‘ Stel dat je na het eerste gesprek samen met de cli-
ent vaststelt dat er hulp nodig is bij het aankleden en 
douchen, iets waar je als cliënt best tegenop kunt zien. 
Je moet je letterlijk blootgeven aan iemand die je niet 
kent. Omdat er tijdens het eerste contact vaak al wat 
vertrouwen is opgebouwd zal ik vaak de eerste keer of 
de eerste paar keren de zorg bieden. Ik leg wel meteen 
uit dat wij met een team werken en andere verpleeg-
kundigen of verzorgenden de hulp zullen overnemen. 
Ik leg ook uit dat wij als wijkverpleegkundigen een 
oogje in het zeil blijven houden. 

Wij proberen het zo te organiseren dat een cliënt zoveel 
mogelijk geholpen wordt door steeds dezelfde mensen.’

Je vertelde dat je bij de intake allerlei hulpvragen tegen-
komt van zorg tot ondersteuning bij de aanvraag van een 
rolstoel, handel je zo’n aanvraag zelf af, van het begin tot 
het einde?
‘Nee, in principe niet, de cliënt blijft te allen tijde ver-
antwoordelijk voor zijn eigen zaken. Ik wijs de weg, 
leg contacten, zorg voor de juiste formulieren en laat 
mensen weten waar ze de aanvraag kunnen indienen.  
Zoals gezegd het blijft belangrijk dat onze cliënten zo-
veel mogelijk hun eigen zaken regelen.’ 

Werk je samen met andere disciplines?‘
‘Nu Actiezorg onderdeel is van Magentazorg zijn er 
wat meer verwijzingsmogelijkheden beschikbaar. Ma-
gentazorg biedt behandelzorg waaronder bijvoorbeeld 
maatschappelijk werk en ergotherapeuten die, indien 
nodig, ingeschakeld kunnen worden.’

Wat doet een ergotherapeut?‘ 
‘Dat is het best uit te leggen aan de hand van een voor-
beeld. Sommige mensen moeten steunkousen dragen. 
Het aan- en uittrekken van die kousen is geen een-
voudige opgave, daar is vaak hulp bij nodig. Er zijn 
hulpmiddelen waardoor het aan- en uittrekken verge-
makkelijkt wordt. >>

Zorg in Koedijk

Britt Blankendaal
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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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De ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt de mo-
gelijkheden en zoekt naar een passend hulpmiddel. Dit 
kan er voor zorgen dat de cliënt zijn zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid behoudt. Lukt het uiteindelijk toch 
niet, dan komt de thuiszorg natuurlijk weer helpen 
met het aan- en uittrekken van de kousen.’ 

Vroeger in mijn jeugd fietste de wijkverpleegkundige door 
de wijk, kende iedereen en belde, als ze dat nodig vond, 
op eigen initiatief aan. Hoe komen cliënten anno 2016 in 
contact met jullie?
‘Cliënten kunnen zelf contact opnemen met ons. Het 
telefoonnummer vind je op deze pagina. Huisarts, 
mantelzorgers, buren ze kunnen allemaal een serieus 
signaal afgeven waarop we, vanuit de preventie, actie  
ondernemen. Een van de voorwaarden is wel dat de 
cliënt van de verwijzer weet dat er contact met ons is 
gelegd. Het is niet de bedoeling dat we totaal onver-
wacht bij iemand aanbellen (uitzonderingen daargela-
ten). Cliënten melden zich ook regelmatig aan door 
van mond tot mondreclame. Dat zegt iets van de ma-
nier waarop we ons werk doen (tevreden cliënten)’

Zijn er veel Koedijkers die gebruik maken van de diensten 
van Actiezorg?
‘Op dit moment maar een paar. Daarom hebben we 
contact gezocht met de Coedijcker Ban. 

We vinden het belangrijk dat alle Koedijkers op de 
hoogte zijn van de mogelijkheden van zorg dicht bij 
huis.’

Is er contact met de Huisartsenpraktijk Koedijk? 
‘Dat contact is nu nog minimaal gelet op de hoeveel-
heid cliënten die wij in Koedijk hebben. Binnenkort 
hopen we een presentatie te kunnen geven aan de 
huisartsen en de praktijkondersteuner bij de huisart-
senpraktijk Koedijk.’

Kunnen mensen naar een spreekuur komen? 
‘Een inloopspreekuur zou misschien kunnen bijdragen 
aan een makkelijker contact met de cliënt. Op dit mo-
ment is onze huisvesting daar nog niet op ingericht. 
Wij denken er over na hoe en of wij daar in de toe-
komst vorm aan kunnen geven.’ 

Jullie zijn met zijn tweeën, overleg je ook met anderen 
over wat je in de praktijk tegenkomt. Kent Alkmaar wijk-
teams waar hulp aan cliënten samenkomt.
‘Ja er is voor de Mare een netwerktafel opgezet. Daar 
komen verschillende deskundigen bij elkaar: de wijk-
agent, de huisartsenpraktijkondersteuner, de verpleeg-
kundige, Wonen+. In Alkmaar was tot voor kort nog 
geen sprake van wijkteams. Langzaam wordt dit uitge-
rold. Het komt de hulp aan de bewoners ten goede.’

U kunt in contact komen met de wijkverpleeg-
kundigen via het telefoonnummer van Actie-
zorg: 072-5400400 

Hoe kijk je aan tegen mantelzorg? 
‘Dat is heel wisselend, ik kom zelf uit een dorp, daar is 
het vanzelfsprekend dat mensen elkaar helpen. Buren 
kennen elkaar en doen een boodschapje of letten op el-
kaar als het nodig is. In de stad of in een wijk is dat wat 
anders. Dat geldt ook voor familieleden, meestal gaat 
het vanzelf, maar soms is het voor familie onmogelijk. 
Thuiszorg neemt dat dan na overleg over.’

Je zou het naar aanleiding van dit artikel druk kunnen  
krijgen met cliënten uit Koedijk! 
‘We zijn met twee wijkverpleegkundigen. We zullen  
de aanvragen die uit Koedijk binnen komen zorgvul-
dig behandelen.’ <<

Zorg in Koedijk

Annelies Gootjes
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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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De familie Leuw vermoord in Auschwitz  ... ‘terug in Alkmaar’

herdenkIngsstenen
Anneke van Wordragen / foto’s Mardy Maas

Philip Levie Leuw werd in Auschwitz vermoord toen hij 13 was, samen met zijn vader Salomon Leuw van 
46. Philip en zijn ouders werden eerst gedwongen hun eigen huis in Alkmaar te verlaten. Ze woonden zo 
mooi in de Hofdijkstraat op nr.10, in het Emmakwartier.

Salomon Leuw was eerder getrouwd geweest  met Lena 
Velleman. Zij stierf jong, nog maar 35 jaar oud. Lena 
en Salomon hadden samen één kind, Herman. Lena 
was een zeer gewaardeerde muzieklerares in Alkmaar. 
Toen Salomon voor de tweede keer trouwde, met Sien-
tje, was hij 36 jaar en Sientje 34. Sientje kwam uit Coe-
vorden. Herman was 9 jaar toen Philip werd geboren.

Importeur, makelaar en koopman

Salomon Leuw deed van alles vanuit het huis waar ze 
woonden in de Hofdijkstraat. Hij importeerde rookar-
tikelen, was beëdigd makelaar, koopman in antiquitei-
ten én makelaar in schildpadden. Zou Philip ook een 
schildpad voor zichzelf gehad hebben?

maatschappelIjk betrokken

Niet alleen voor zichzelf was Salomon Leuw initi-
atiefrijk, maar ook op maatschappelijk gebied. In 
een advertentie in de Alkmaarsche Courant maakte 
hij zich sterk voor cursussen EHBO en Hebreeuws.  
Hij vond de heer Mossel uit Heiloo bereid om He-
breeuws te geven en de heer Van Gelder uit Bergen 
EHBO. Salomon werkte ook voor de Joodse Raad in 
Amsterdam. 

deportatIe

In 1941 ging de oudste zoon van het gezin, Herman, 
uit huis. Het is niet bekend waarheen Herman ver-
huisde. Herman Leuw heeft de oorlog overleefd. >>

De moeite waard

Herdenkingstenen voor de familie Leuw in de Hofdijkstraat (foto aangeleverd)
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Simon en Sientje Leuw  waren met hun drietjes en 
hadden het goed. Totdat…. 

Op 5 maart 1942 moeten alle Joodse Alkmaarders van 
de Duitsers naar Amsterdam vertrekken. Iedereen 
mocht één koffer mee nemen, wat zou de kleine Philip 
erin gedaan hebben? Toen ze op het afgesproken mo-
ment met de koffer in de hand de voordeur uitgingen, 
stond er een politieagent klaar om de sleutel van het 
huis van Salomon Leuw aan te nemen. 

Ze gingen eerst naar de synagoge, voor de laatste keer. 
Via de Emmabrug, de Zilverstraat, het Vijvertje naar 
de Hofstraat. Het was koud en het sneeuwde hevig. In 
een stille optocht liepen 178 Joodse Alkmaarders, na de 
samenkomst, richting het treinstation. Ze moesten zelf 
een kaartje kopen, een enkeltje Amsterdam….

auschwItZ

In Amsterdam woonden ze iets meer dan een jaar in 
de Hofmeijerstraat, in de Transvaalbuurt. Een tijd 
van spanningen, razzia’s, honger en onzekerheid.  
Op 24 juli 1943 werden de familie Leuw  gedeporteerd 
naar Vught, kamp Vught, geen ‘gewoon’ huis…. Daar-
na op 12 september 1943 moesten ze naar Westerbork, 

kamp Westerbork. Twee dagen later op 14 september 
gingen ze alle drie mee op transport naar Auschwitz. 
Op 17 september werden Simon en zijn zoon Philip 
vermoord, vergast. 

Sientje bleef langer in leven, bijna overleefde ze de oor-
log. Ergens in Midden-Europa op 9 mei 1945 stierf ze. 
Vermoedelijk door uitputting tijdens een dodenmars.

herdenkIngsstenen

Op maandag 12 september 2016 werd voor Salomon, 
Sientje en Philip een herdenkingssteen gelegd. In de 
stoep voor hun huis in de Hofdijkstraat nr. 10 opdat 
we ze niet te vergeten. Op deze manier zal hun naam 
nooit verloren gaan.

ga eens kIjken

Voor 18 anderen Alkmaarders die in de oorlog werden 
vermoord werden ook herdenkingsstenen gelegd: in de 
Hofdijkstraat 1 en 7, in de Rochdalestraat 32, in de K. 
van ’t Veerstraat 20, in de Brouwerstraat 20 en in de 
Macl. Pontstraat 9.  Kijkt u maar eens op de site www.
herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl of in de straten 
zelf, bij de huizen. 

Volgend jaar

Op 15 mei 2017 worden er wederom herdenkingsste-
nen gelegd. Dat gebeurt totdat alle in de oorlog ver-
moorde Joodse Alkmaarders ‘weer terug in Alkmaar’ 
zijn.  <<

De moeite waard

D. Leuw uit Israël spreekt het kaddiesjgebed uit 

Leerlingen Murmellius Gymnasium  leggen rozen bij een steen
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Jong en oud werken samen tijdens de voorbereidingen van een musical
bIsnIs om een QuIZmIss

Na de 2 uitvoeringen van het blijspel “Snert à la kokkie “ van een aantal jaren geleden zijn in “de Hofstae-
te“ opnieuw repetities van start gegaan. Ditmaal is de lat een stukje hoger gelegd en is de keuze gevallen 
op de musical “Bisnis om een quizmiss“, geschreven door Aad Caspers. Na een gedegen voorbereiding zijn 
de rollen nu verdeeld en wordt er iedere donderdagavond vanaf 19.30 uur gerepeteerd in de grote zaal van 
“de Hofstaete“.

Wat het zo bijzonder maakt, is dat de groep spelers 
bestaat uit 70-, 80- en 90-plussers en de iets jongeren. 
Met heel veel humor wordt er hard gewerkt om de rol-
len in te studeren. Het is de bedoeling om ook van de 
musical minimaal 2 uitvoeringen te geven. Het stuk 
speelt zich af op een onbewoond eiland in Hawaï. 

De musicalgroep wil van start gaan met het maken van 
de rekwisieten en het decor. Een aantal personen heeft 
zich al bereid verklaard om ondersteuning te verlenen. 
Er moeten o.a. palmbomen, begroeiingen, beplanting, 
keien, decordoek en een hut gemaakt worden. 

Het zou ook fantastisch zijn als er rondom het podium 
echte theaterdoeken kunnen komen.

Ziet u mogelijkheden om de musicalgroep te onder-
steunen met decoratie, materialen (o.a. hout), of met 
grote theaterdoeken? Uw reacties worden zeer op prijs 
gesteld. 

Voor reacties of meer informatie kunt u op werkdagen 
tussen 09.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 
072-5624521. U kunt ook mailen naar: wspdehofstae-
te@gmail.com of naar: edekker@alkcare.nl

De moeite waard

Na een gedegen voorbereiding zijn de rollen nu verdeeld (foto aangeleverd)
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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

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

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

GEZICHTSBEHANDELING 75 MIN. 
DETOX FALL CARE TREATMENT 

nu voor € 69,50 - incl. Detox acai masker 
*JANSSEN COSMETICS producten

CitySpa
All People
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sInterklaasVoorstellIng
Zoals alle jaren speelt toneelvereniging De Roos tij-
dens de intocht van Sinterklaas het vrolijke toneelstuk:   
“Een koekje van eigen deeg” van Paul Suijk. Speciaal 
voor de kinderen, die te groot zijn, voor het Sinter-
klaasfeest en toch een leuke middag in De Rietschoot 
willen beleven.

Kaarten kosten € 2,50 in de voorverkoop. U kunt de 
kaarten kopen op dinsdag 8 november en donderdag 
10 november tussen 19.00 uur tot 20.00 uur bij Speel-
tuin de Jeugdhoek.  Op de dag zelf - 13 november- kos-
ten de toegangskaarten € 3,00: zondag 13 november in 
De Rietschoot (half uur voor aanvang). Reserveer op 
tijd, want vol is vol!

De voorstelling komt mede tot stand door samenwerking 
met Speeltuin de Jeugdhoek, De Rietschoot en stichting ’t 
Zuydoutaerlandt.

gondelVaart 2017
De zomerperiode zit erop. De Gondelvaartvereniging 
is zich al weer aan het voorbereiden op het nieuwe jaar. 
Zaterdag 19 augustus zal de 54ste gondelvaart plaats-
vinden. Midden in de zomervakantie, maar dat mag 
de pret niet drukken. Enkele bouwgroepen zijn al 
vroeg gestart met het bedenken van hun onderwerp 
voor 2017. We hopen in 2017 een aantal nieuwe boten-
bouwgroepen te verwelkomen. 

Zonder vrijwilligers is er geen gondelvaart, ze zijn on-
misbaar. Veel vrijwilligers blijven jarenlang trouw aan 
de gondelvaartvereniging en ondersteunen die tot op 
hoge leeftijd. Iedereen is welkom bij de vereniging. 
U hoeft niet persé het hele gondelvaartweekend aan 
het werk. Veel werkzaamheden worden voor en na het 
evenement uitgevoerd. Denk hierbij aan het plaatsen 
van borden voor de bewegwijzering en afzetting van 

Koedijk/ Kanaaldijk, het opbouwen en afbreken van 
de feesttent en het ophangen en weer ophalen van de 
stembussen. Een kleine tribune maken voor de jury-
leden. Maar ook voor het aankleden van de feesttent 
zijn vrijwilligers van harte welkom. Bij de botenbouw-
commissie zijn altijd handige handen nodig, denk 
hierbij aan het maken van standaard decordelen, het 
technisch instrueren van de botenbouwgroepen, maar 
ook de uitgifte van bouwmaterialen moet goed bege-
leid worden. Kortom: Om de Gondelvaartvereniging 
te helpen hoeft u niet het hele jaar door in touw te 
zijn. Heeft u tijd en zin om ons te helpen? Aarzel niet 
en mail naar: secretaris@gondelvaartkoedijk.nl . Had 
u loten gekocht? De trekking heeft inmiddels plaatsge-
vonden en alle prijswinnaars hebben hun prijs ontvan-
gen. Wilt u de lotnummers nog nakijken? Ga dan na 
onze website: www.gondelvaartkoedijk.nl

Vrouwen Van nu koedIjk
Op 15 november a.s. ontvangen wij -in De Rietschoot- 
de heer Bertus Bakker, aanvang 20:00 uur. Bertus Bak-
ker zal ons van alles vertellen over de schilder Jan Steen 
en zijn “Huishouden” Het belooft een interessante 
avond te worden. Vrouwen uit Koedijk en omgeving, 
die hiervoor ook belangstelling hebben, kunnen de 
avond bijwonen voor € 5,00(Inclusief koffie of thee)
Meer informatie: Trijnie Bakker / secretaris Vrouwen 
van NU - Koedijk 072-5315934 (‘s avonds) of trijnie_
bakker@online.nl

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

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

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

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

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling
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het feest der herkennIng
Op maandag 21 november 2016 organiseert de Histo-
rische Vereniging Koedijk een bijeenkomst. Het thema 
van deze avond is het feest der herkenning.

Het eerste gedeelte van de avond wordt verzorgd door 
de inventarisatieploeg van de vereniging. De inventa-
risatieploeg zorgt ervoor dat voorwerpen die door de 
vrijwilligers zijn opgeknapt beschreven worden, zodat 
we ook later nog weten wat het zijn en waar ze van-
daan komen. Soms komt het voor dat er voorwerpen 
bij zijn waarvan niet achterhaald kan worden waarvoor 
ze dienden. Het is de bedoeling zo’n voorwerp wordt 
getoond om te kijken of we er met zijn allen achter 
kunnen komen wat het is .

Na de pauze worden (onbekende) foto’s uit uw collec-
tie besproken. Neem enkele foto’s mee die betrekking 
hebben op Koedijk of Koedijkers. Uw foto’s worden 
geprojecteerd en aan de zaal wordt gevraagd om de 
foto’s te becommentariëren. Er zijn al een paar keer 
een dergelijke avonden gehouden en het is iedere keer 
leuk om te bemerken dat iedereen zijn eigen kijk op 
de dingen heeft en andere herinneringen aan bepaal-
de plekken en personen bewaart. Zowel voor leden als 
niet-leden is de toegang gratis. Aan niet-leden wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd in de kosten. De bij-
eenkomst vindt plaats in de Molenschuur bij Molen 
“ de Gouden Engel”, Kanaaldijk 235-236 te Koedijk.  
Aanvang 20:00 uur (zaal open 19:30)r.

poppIes
Lies is een vrouw. Ze gaat lachend deur ’t leven.  Ze 
ken met veul mense opskiete en houdt de moed d’r 
in, zelle maar zegge. We zelle d’r verder niet over 
uitwaaide, maar deur omstandighede is ze allien 
bleven. Ze is wel gek op kindere  tot ommenebai 
de 5 jaar. Ze werkt den ok op ’n skoôl met joôsies 
van die leeftoid. Ze heb ok nog van dat goed op 
heur buurtje  weune, weer ze altemetteres een pra-
tje mee maakt.  Ze kenne mekaar deer goed, vezelf.   

Heur buurvrouw het ’n moidje van een jaar of drie 
en die buurvouw zou nou twee poppies koupe. Op 
’n eivend waaide ze om en werd de tweiling deur de 
ooievaar brocht en de are dag ginge de geboorte-
kaarte  de deur al uit. Een hêle mooie foto van die 
twei joôntjes stond d’r voorop. 

Toen Lies ‘n paar dage ternei  ’t kloine buurmoidje 
weer op streit speulen zag, vroeg ze as grappie of zai 
d’r niet ientje kroige kon, omdat ’t toch twei ware. 
“Nei” zai ’t kloine moidje van drie turve houg. “Dat 
mag niet, ze hore bai mekaar!”

“moederleet” In het koedIjks cultuurtje

Op 13 november staat het koor Moederleet in het Koe-
dijks cultuurtje.“Moederleet” is een koor bestaande uit 
4.dames en 4 heren. De Schoorlse accordeonist Cees 
Oud zorgt voor de muzikale omlijsting. 

Met veel passie en plezier brengt dit 
koor een scala aan Nederlandstalige 
levensliederen o.a. smartlappen en 
Amsterdams repertoire. Het koor bestaat inmiddels al 
10.jaar en heeft al heel veel optredens verzorgd in de 
meest gekke gelegenheden. En zondagmiddag staan ze 
dan in de Rietschoot op het podium. Alleen al door 
de naam van het koor beloofd het een verrassende  
middag te worden. De naam Moederleet is ontleend 
aan een liedje uit grootmoederstijdvan een oud caba-
retliedje, vandaar die T op het eind. Het wordt weer 
genieten in het Koedijks cultuurtje. 

De moeite waard
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VleIend penseel

Foto Hans Petit / tekst Hans Petit en Stedelijk Museum Alkmaar

Een tijdje geleden fietste ik op een mooie zondagmiddag naar het Stedelijk Museum Alkmaar om de tentoon-
stelling Vleiend Penseel te bekijken. Ik was nieuwsgierig, ik had nog nooit van Caesar van Everdingen gehoord. 
De kennismaking met Van Everdingen was een aangename verrassing.  Prachtige schilderkunst op een plezierige 
manier toegelicht via de gratis beschikbare audiotoer. Deze tentoonstelling mag u  echt niet missen, hij is te zien 
tot 22 januari 2017. Het Alkmaars Museum schrijft op haar website:

Caesar van Everdingen werd vierhonderd jaar geleden in Alkmaar geboren. Het schildersvak leerde hij in zijn 
geboortestad en in Utrecht, waarna hij lange tijd werkte in Haarlem. Als geen ander kon hij, zoals tijdgenoot 
Gerard de Lairesse het omschreef, ‘gelyk en mals’ schilderen - in een gladde, idealiserende stijl, waarin een pen-
seelstreek nauwelijks te zien is. 

Caesars grootste talent was zijn vermogen om stoffen en texturen overtuigend weer te geven. Zijn schilderijen 
lijken het werk van een fijnschilder op grote formaten, zoals in de Oranjezaal in Huis ten Bosch in Den Haag en 
het historiestuk Jupiter en Callisto. Kunstenaarsbiograaf Arnold Houbraken roemde hem aan het begin van de 
achttiende eeuw met recht om zijn ‘vleiend penceel’. Recent kocht het Rijksmuseum het schilderij Meisje met 
een brede hoed aan, dat naast topstukken van andere musea, ook in Alkmaar tentoongesteld wordt .....

Beeldbericht
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Ondernemer van de maand
Marlous Visser: ‘Plezier krijgen in de dagelijkse taken’

ergotherapIe roZemarIjn
Door Rien Berends/ foto Hans Petit

‘Ergo betekent doen, bezig zijn. Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals aankleden, huishouden of 
sociale contacten onderhouden. Veel van deze handelingen gaan automatisch en zonder er bij na te den-
ken. Maar als dit moeizamer gaat, merk je hoe ingewikkeld zoiets toch kan zijn.’

Marloes Visser is ergotherapeut in Koedijk. Sinds begin 
2015 heeft ze haar eigen praktijk Rozemarijn in zowel 
de Zonnehof als de Rietschoot. ‘Maar de meeste keren 
kom ik bij de cliënten thuis. Want daar kan er vanuit 
de dagelijkse praktijk het beste worden gewerkt.’ Mar-
loes is geboren in Zeist, maar is opgegroeid op Texel. 

‘We gingen altijd naar Texel op vakantie. Vooral mijn 
moeder wilde er graag wonen. Op mijn achtste zijn we 
naar Texel verhuisd en heeft mijn moeder er eigen fy-
siotherapie praktijk begonnen. Ik heb een fantastische 
jeugd gehad op Texel. Vond het helemaal geweldig. 
Mooie plek om op te groeien.’ 

Samen kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn vanuit de ergotherapie zodat iemand weer grip krijgt op het leven...
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Ondernemer van de maand
Na de middelbare school ging Marloes op haar zeven-
tiende in Alkmaar wonen en op de Hogeschool van 
Amsterdam ergotherapie studeren. ‘Het werk dat mijn 
moeder deed fascineerde me. Vooral het één-op-één 
contact, met mensen praten sprak me aan. Het aanra-
ken zoals mijn moeder deed, vond ik minder. Daarom 
heb ik voor ergotherapie gekozen.’

reIs door nepal

Op 21-jarige leeftijd ging Marloes als afgestudeerd er-
gotherapeut aan de slag. ‘Dat was best wel jong. Rea-
liseerde ik me toen nog niet. Overigens heb ik direct 
na mijn studie eerst met een vriendin een reis van vier 
maanden door Nepal gemaakt. Toen ik terugkwam, 
kon ik bij een studievriendin in Den Haag wonen en 
had daar ook vrij snel werk als jobcoach voor mensen 
met psychische problemen. In die periode leerde ik 
ook mijn man Harry kennen. Met hem ben ik vervol-
gens naar zijn familie in Nieuw-Zeeland gegaan. Die 
vakantie in dat prachtige land beviel zo goed dat we 
er vervolgens drie jaar hebben gewoond en gewerkt. 
We zijn teruggekomen naar Nederland om een gezin 
te stichten. En ik moet eerlijk zijn, hoe mooi het land 
ook is: wonen of op vakantie zijn, is best wel een ver-
schil.’

eIgen praktIjk

Omdat haar moeder en broer inmiddels in Alkmaar 
woonden en zij er zelf ook een aantal jaren had ge-
woond, kozen Marloes en Harry ook voor de kaasstad 
om uiteindelijk in 2010 een huis te kopen in Koedijk. 
In 2011 en 2014 werden de twee dochters geboren en 
werd het combineren van een gezin runnen en een 
fulltime baan toch iets te veel van het goede en besloot 
Marloes in 2015 haar eigen praktijk Ergotherapie Roze-
marijn te beginnen. ‘De fysiopraktijk van mijn moeder 
heette ook zo. Net toen ze in 2013 hiermee weer van 
start wilde gaan en de naam in haar eigen handschrift 
als logo had geschreven, is ze helaas overleden. Voor 
mij was het daarom extra bijzonder mijn praktijk de-
zelfde naam en het logo te geven.’

meerdere rollen

Ergos betekent dus de dingen in het dagelijks leven 
doen. ‘Volwassenen en ook kinderen verrichten dage-
lijkse handelingen, zoals aankleden, spelen, schrijven, 
fietsen en kunnen dus tegen problemen aanlopen. 

In het leven heeft iedereen meerdere rollen. Zo is ie-
dereen dochter of zoon van, zijn velen werknemer, 
maar ook sporter of verzorger/ouder van. Sommige 
rollen kun je kiezen, andere rollen heeft iedereen en 
sommigen worden je ‘opgedragen’. Hoe je de rol vorm 
geeft, kun je voor een groot deel zelf bepalen en is voor 
iedereen verschillend en uniek.’ 

rollen In het leVen

Als ergotherapeut gaat Marloes met mensen in gesprek 
over welke rollen ze hebben in het leven, welke belang-
rijk voor ze zijn en hoe ze die nu vorm geven maar ook 
hoe ze deze in de toekomst zou willen uitvoeren. En 
waar nu de schoen wringt oftewel waar ligt het pro-
bleem en wat zou men anders willen doen? ‘Ik ben 
goed in het behandelen en begeleiden van kinderen 
en volwassenen met psychische problemen, waaron-
der somberheid, faalangst, ADHD, ASS of problemen 
met prikkelverwerking (sensorische informatiever-
werking), chronische vermoeidheid, chronische pijn, 
burnout/ overspannenheid en ‘vage’ klachten zonder 
‘naam’ die je leven behoorlijk kunnen beperken. Sa-
men kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn 
vanuit de ergotherapie, zodat iemand weer grip krijgt 
op zijn of haar leven en plezier in het uitvoeren van de 
dagelijkse taken.’

praktIsche manIer Van werken

‘Mijn manier van werken is heel praktisch: eerst kort 
praten, voor mij goed luisteren en vragen stellen om 
een beeld te krijgen van de situatie en kennis te maken 
maar al snel aan de slag: door bijvoorbeeld in kaart te 
brengen hoe de dag eruit ziet, of een lijst in te vullen 
over hoe de zintuiglijke prikkels verwerkt en vanuit 
hier uitleg te geven en acties uit te proberen.  Zodra 
dit kan, wil ik graag praktische tips uitproberen, wat 
zeker goed mogelijk is als ik op huisbezoek ben.’

Leer van je zintuigen en herken jezelf

Marlous Visser
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Eregalerij der noeste Geestmerambachtwerkers.

aardappelkIstjes
Door Jacob de Maijer

Aardappelkistje? Ja een aardappelkistje, wat is daar nou aan zult u misschien denken. Maar dit kistje ver-
tegenwoordigd meer.

elke tuInder ZIjn eIgen kIstje

Eerst maar even over het kistje in het algemeen. Toen 
er zo’n 125 tuinders waren in Koedijk, die allen hun be-
drijf in het Geestmerambacht hadden, had elke tuin-
der zijn eigen kisten en elke kist van naam voorzien. Er 
waren natuurlijk veel meer tuinders in het Geestmer-
ambacht, maar die uit Warmenhuizen, Langedijk en 
Sint Pancras reken ik niet mee. Deze aardappel kisten 
hadden een inhoud van zestien en twee derde kilo-
gram. Dus 6 kistjes in de 100kg. 

mechanIsatIe

Na de mechanisatie kregen de kisten een inhoud van 
25kg, maar daar werd dan ook minder mee gesjouwd. 
De kisten van 16+ waren veel handzamer. De aard-

appelen werden in het veld rechtstreeks in de kisten 
gedaan tijdens het rooien met een aardappelgraafje ( 
zie in ons museum ) en later, omstreeks 1950 met een 
aardappelrooivorkje. De volle kisten werden of naar  
een lorrie op smalspoor gedragen, of met een lange 
platte kruiwagen naar de schuit gereden. In de schuit 
werden ze gestapeld tot de schuit randje boord lag. 
Randje boord is op 5 cm na zinkend. 

hard werken

U begrijpt, en velen uit het dorp weten dat nog, dat 
was heel veel arbeid voor een kissie piepers. De beste 
rooiers staken, op een goede dag en flinke piepers aan 
de stam, zo’n 1000 kg per dag. Vaak was er in de rooi-
erstijd, veel oudere schooljeugd, die op deze manier 

Historische Vereniging

Als eerbetoon aan al die noeste tuinders, hebben wij in het museum twee vakken van het dak, vol gehangen met  kistenplankjes



21

een centje probeerde te verdienen. Maar die school-
jeugd haalde die 1000kg vrijwel nooit. Dat was meer 
weggelegd voor de seizoenwerkers. 

eerbetoon

Als eerbetoon aan al die noeste tuinders, hebben wij 
in het museum twee vakken van het dak, vol gehan-

gen met  kistenplankjes met namen er op, die we nog 
konden opsporen. We hebben er nu 55, inclusief een 
paar lange, van plantersbakken. We zijn altijd op zoek 
naar plankjes van Koedijker tuinders die we nog niet 
hebben. Dus heeft u nog wat, of weet u er nog een, of 
liefst een paar, dan willen wij die heel graag hebben, 
een betere plaats kunnen ze niet krijgen.

Historische Vereniging
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  kluscafé koedIjk

Zaterdag 12 november zitten de vrijwilligers weer 
voor u klaar om uw kapotte apparaten, fietsen en 
kleding voor u 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 vrijwilligers hulp voor het gebruik 
van uw tablet, smartphone en social media. Kleding 
scoort bijna 100% (ritsen worden niet vervangen) 
en bij apparaten is het 60% wat weer gemaakt kan 
worden. Ook heeft het klusteam tot nu toe vrijwel 
elke fiets weer berijdbaar gekregen. De reparaties 
zijn gratis en eventuele onderdelen dient u zelf aan 
te schaffen.

  wIntermarkt/kunstmarkt In de rIetschoot

Zondag 20 november organiseert de bewonerson-
derneming van 10:00 - 16:00 uur een Wintermarkt 
én een Kunstmarkt. Het is te veel om op te noemen 
wat er allemaal aangeboden zal worden. Het aan-
bod is heel gevarieerd en het wordt supergezellig.  
U heeft werkelijk geen idee hoeveel creatief talent er 
achter de deuren en vensters in Koedijk/Daalmeer 
schuil gaat. Dit mag natuurlijk niet achter die deu-
ren blijven. 

Twaalf lokale kunstenaars zijn aanwezig op de sfeer-
volle kunstmarkt. Het aanbod is erg gevarieerd, 
schilderijen, pastels, beelden, keramiek, collages. 
Kunst, altijd leuk om cadeau te geven en kunst 
hoeft niet duur te zijn. Naast het aanschouwen van 
de kunstwerken ziet u ook een aantal kunstenaars 
aan het werk, zij vertellen u graag over hun passie 
en wie weet werkt dit aanstekelijk.  

Nieuwgierig geworden? Noteer alvast de datum in 
uw agenda en bezoek onze Winter- en Kunstmarkt 
op zondag 20 november van 10:00 – 16:00 uur. De 
toegang is gratis. Het laatste nieuws over de Win-
ter- en Kunstmarkt kunt u volgen op onze website 
en facebookaccount.

Op de Wintermarkt in de sportzaal zijn nog enkele 
kramen vrij. Heeft u interesse? Informeer dan naar de 
mogelijkheden voor het huren van een eigen kraam, 
en stuur een e-mail naar info@rietschoot.nl. Voor 
de Kunstmarkt zijn geen kramen meer beschikbaar. 
 
Wanneer: zondag 20 november, 10:00 – 16:00 uur  
Entree: gratis  Wintermarkt: sportzaal, Kunstmarkt: 
toneelzaal, voorzaal en kleine zaal

  pIeten-dIsco In de rIetschoot

Het feest van Sint en Piet wordt natuurlijk ook in 
de Rietschoot gevierd. Dansen en zingen met een 
spetterend Pietenoptreden van Mixed Mingl.

DJ Davidoff en zijn crew verzorgen 8 keer per jaar 
op de laatste zaterdag van de maand een spetterende 
disco show van 19:00 – 23:00 uur in de Rietschoot. 

De Rietschoot is rolstoeltoegankelijk en goed te be-
reiken met het openbaar vervoer. 
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Connexxion  lijn 2,3 en 4 hebben hun eindbestemming 
op loopafstand van De Rietschoot. De toegangsprijs 
bedraagt € 2,50 (begeleiders hebben gratis toegang). 
Wanneer: zaterdag 26 november, 19:00 – 23:00 uur, 
Entree: € 2,50 (begeleiders gratis)

  bIngo In de hofstaete

Wijksteunpunt De Hofstaete organiseert twee keer 
per maand een gezellige bingo op de donderdagmid-
dag. Iedereen van jong tot oud is meer dan welkom. 
Behalve dat het gewoon erg gezellig is om bij el-
kaar te komen, zijn er ook mooie prijzen te winnen.  

Wanneer: donderdag 10 en 24 november, 14:00 – 16:00 
uur Waar: De Hofstaete, Daalmeereiland 40 Alkmaar 
Bingokaart:€ 2,50 per stuk

koedIjks cult’uurtje: moederleet

Zondag 13 november staat Moederleet in de spot-
lights bij het Koedijks Cult’uurtje. Moederleet 
brengt een scala aan Nederlandstalige liedjes met 
hier en daar  een vleugje cabaret en een gedeelte 
Amsterdams en smartlappen  repertoire. De mu-
zikale omlijsting is door de Schoorlse accordeo-
nist Cees Oud.

Elke 2e zondag van de 
maand van oktober t/m 
maart is er een Koedijks 
Cult’uurtje waarbij de 
muzikanten zeer ver-
schillend zijn. Het kan 
een koor zijn een duo 
of een band, van jazz, 

country, sing-a-songwriter, Iers, Duitse schlagers, 
etc. De optredens beginnen om 15:00 uur en duren 
tot ongeveer 17:00 uur. De entree is € 2,50.

  gratIs bootcampen met 24fItclub koedIjk

Vanaf nu elke dinsdagavond bij De Rietschoot van 
19:00 tot 20:00 GRATIS sporten voor alle leef-
tijden, elk niveau en met veel fun! Altijd al een 
bootcamp trainingen willen doen? Nu is de moge-
lijkheid er voor jouw eigen niveau. De Total Body 
Bootcamp trainingen zijn nu ook in Koedijk, bij 
De Rietschoot.

Registratie start 30 minuten voor aanvang van de 
training met daarbij de mogelijkheid om herstel-
voeding voor na de training te bestellen. De her-
stelvoeding kost € 5 voor één aloë shot, één energie 
thee en één overheerlijke herstelshake.

Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact 
met Jeroen van der Kelen: 06 – 27 38 22 03. Of  kijk 
op de infopagina: 24fitclub-alkmaar

contact Ontmoetingscentrum De Rietschoot Sas-
kerstraat 22, 1831 CR Koedijk  telefoon: 072 - 561 55 
95 e-mail: info@rietschoot.nl internet: rietschoot.nl

  openIngstIjden rIetschoot

Maandag 08.30 - 24.00 uur
Dinsdag 08.30 - 24.00 uur
Woensdag 08.30 - 24.00 uur
Donderdag 08.30 - 24.00 uur
Vrijdag 08.30 - 24.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zondag Op aanvraag
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Intocht sInterklaas In koedIjk
Bewonersonderneming De Rietschoot organiseert samen met speeltuinvereniging ‘De Jeugdhoek, toneel-
vereniging ‘De Roos’ en wijkcentrum Daalmeer de intocht van Sinterklaas in Koedijk.

Op zondag 13 november, rond 13.00 uur, komt de Sint 
samen met zijn Zwarte Pieten aan bij molen De Gou-
den Engel. Rondom de molen is het terrein verhard en 
kunnen alle kinderen een goed plekje vinden om Sin-
terklaas welkom te heten. Na aankomst wordt de tocht 
met de koets via de Saskerstraat voortgezet naar De 
Rietschoot, waar de Sint rond 13.45 uur zal aankomen. 
Muziekverenigingen Aurora, Caecilia en drumband 
Da Capo zullen het gebeuren muzikaal omlijsten. 

Voor de jongste kinderen is er een groot feest in de 
sportzaal van De Rietschoot en dit begint om 14.00 
uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Voor de oude-
re kinderen wordt om 14.00 uur het toneelstuk ‘Een 
koekje van eigen deeg’ opgevoerd door De Roos. De 

voorverkoop voor het Sinterklaasfeest en de toneel-
voorstelling start in Speeltuin de Jeugdhoek op dins-
dag 8 november en donderdag 10 november van 19.00 
tot 20.00 uur. Entree voor speeltuinleden € 2,00 voor 
niet-leden € 2,50. Ouders die het feest willen bijwonen 
betalen € 3,00. 

Vanaf maandag 7 november zijn de kaarten voor het 
Sinterklaasfeest ook in De Rietschoot te koop. In ver-
band met de veiligheid is er een gelimiteerd aantal 
plaatsen beschikbaar. Als alle kaarten zijn verkocht, 
dan is de zaal vol en worden er geen kinderen en/of 
ouders meer toegelaten. Voorkom teleurstelling op de 
dag zelf en haal uw toegangskaarten op tijd.

Bewonersonderneming De Rietschoot

Bij de aankomst  vanSint Nicolaas in 2015 waaide het heel erg hard .... (foto HP)



25

samenwerkIng tussen de rIetschoot en alkmaarenergIe 
De Rietschoot en AlkmaarEnergie zijn in het voorjaar van start gegaan met een energiek opgesteld pro-
gramma, dat tot doel heeft om zowel energie te besparen, als schone energie te leveren en/of zelfs op te 
wekken in Koedijk. Daarmee wordt o.a. de CO2- uitstoot verminderd en de lucht schoner. Ondanks dat 
de belangstelling voor het programma voor energiebesparing en schone energie ver achter blijft gaan we 
ook in het najaar weer verder met ons programma!

De 2e zaterdag van de maand bij De Rietschoot staat 
geheel in het teken van Milieu+Duurzaamheid! Het 
EnergieCafé Koedijk is namelijk verplaatst van dins-
dagavond naar dezelfde zaterdagmiddagen als het 
KlusCafé. Heeft u belangstelling voor duurzame ener-
gie, dan bent u welkom in het EnergieCafé waar één of 
meer deskundigen op het gebied van energie aanwezig 
zijn. 

Het doel is om met elkaar van gedachten te wisselen 
en informatie en kennis te delen over de mogelijkhe-
den van duurzame energie in Koedijk. Ook kunnen 
belangstellenden hier meer informatie over de cursus 
voor EnergieCoaches krijgen. Wilt u inzicht in uw 
eigen energiegebruik? Doe mee actie SlimBesparen 
en kom langs bij het EnergieCafé.  Of word lid van 
AlkmaarEnergie en stap over op de groene duurzame 
energie van De Unie. Meer weten? Voor informatie 
kijkt u op: alkmaar-energie.nl

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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De Rietschoot is er voor iedereen
samen eten In de rIetschoot
Voor € 7,50 kunt u op de tweede en de vierde dinsdag 
van de maand genieten van een heerlijk driegangen-
menu. Op de website van De Rietschoot kunt u zien 
hoe het menu is samengesteld. In november kunt u 

samen met buurtgenoten komen eten op 8 en 22 no-
vember. Het diner begint om 18.00 uur.  Van tevoren 
aanmelden bij de bar via telefoon 072 – 561 55 95 of via 
e-mail info@rietschoot.nl

dj daVIdoff aan het woord
De Rietschoot staat voor meedoen aan de samenleving voor ‘alle’ wijkbewoners met én zonder beperking. 
Activiteiten worden bereikbaar door te kijken naar de mogelijkheden, talenten en wensen van alle wijk-
bewoners met als doel de bevordering en verbetering van de maatschappelijke integratie en participatie.

Muziek, dansen, vrienden en gezelligheid. DJ Da-
vidoff en zijn crew verzorgen 8x per jaar op de laatste 
zaterdag van de maand een spetterende disco show van 
19:00 tot 23:00 uur in De Rietschoot.

dj daVIdoff

‘Het is iedere keer weer spannend, wat de avond gaat 
brengen. Een disco voor mensen met, maar ook zon-
der beperking. Als DJ met een vorm van autisme, is 
het een eer om, samen met mijn schoonfamilie, de 
mensen te verwelkomen in de disco. Wat deze dis-
coavonden zo bijzonder maken zijn de mensen. Ieder-
een is anders, maar toch gelijk. Daar zit de kracht van 
de disco, harmonie brengen, het gevoel dat iedereen 
welkom is, en erbij hoort. Aftasten wat iedereen leuk 
vindt, en daarop inspelen. Videobeelden, karaoke, 
lichteffecten, speels omgaan met de manier waarop 
eenieder de avond beleeft. Ongeacht de beperking zijn 
er altijd mogelijkheden om een leuke avond te hebben. 

Ik zie kansen, iedere maand weer, om nieuwe mensen 
te ontmoeten, van vreugde te zien dansen, maar voor-
al: een hechte groep, waarin iedereen zichzelf kan en 
mag zijn. En ja, iedereen, dat betekent dus ook dat 
de begeleiders aan bod komen, voor hen wordt er ook 
gedraaid. Jaren 50/60/70/80/90/2000, pop, rock, soul, 
dance, house, smartlappen, reggae, mixen, mashup... 

Alles is mogelijk, wat de mensen ook maar willen zien, 
horen en voelen, de avond is immers van iedereen. Be-
leving is alles, dat is de intentie, binnenkomen met een 
glimlach, en weer weggaan nog swingend, een geslaag-
de avond voor iedereen. En voor wie dat prettig vindt, 
de Partysingers/crew zijn altijd van de partij om men-
sen te helpen met muziek- en karaokeverzoekjes.  Ik 
zou zeggen, onbeperkt genieten en na afloop weer zin 
hebben in de volgende disco. Tot gauw!”Weet je nog 
niet of de disco écht wel leuk en gezellig is, laat je over-
halen door langs te komen op 26 november!’

26 november 2016: Disco in De Rietschoot

Bewonersonderneming
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- *

APK keuring 
plus een 

kleine onderhoudsbeurt 
€ 100,-*

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl

Autobedrijf De Hertog Airco Service voldoet aan alle strenge milieueisen opgedragen 
door het ministerie van VROM  / STEK aanwezig , 20 jaar airconditioning ervaring 

*Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest. Geldt niet voor auto’s ouder dan 25 jaar!

GRATIS ACCUCONTROLE 
KLAAR TERWIJL U WACHT

* maximaal 4 liter bulkmotorolie, exclusief MPM oliesoorten exclusief olie�lter
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Het riviertje de ‘Rekere’ is meer dan duizend jaar oud.

rekere
Door Hans Faddegon/foto’s Hans Petit

De Rekervlotbrug is een prettige aanwinst voor de bewoners van Koedijk. Bergen is daardoor gemakke-
lijker bereikbaar geworden voor fietsers. In een vorig artikel hebben we gesproken over die route en stil 
gestaan bij het kleine stukje Rusland in Bergen. Het Russische monument bij de historische begraafplaats 
uit de oorlog tussen Frankrijk en Europa van 1792 tot 1815. Een stukje dat plotseling heel dichtbij ligt.

De laatste jaren hebben we natuurlijk ook de technische 
storingen van de Rekervlotbrug beleefd. Soms denk ik 
wel eens dat een echte brug of tunnel hier handig geweest 
zou zijn om een deel van de auto’s direct naar de randweg 
N9 van Alkmaar te leiden. Het zou de drukte en het la-
waai kunnen verminderen. Nog afgezien van de te hoge 
snelheden van verkeersdeelnemers op de Kanaaldijk.

bereIkbaarheId amsterdam

Maar waar komt de naam van de Rekervlotbrug van-
daan? Al in de zeventiende eeuw verminderde de diep-
te van de Zuiderzee (nu het IJsselmeer) en werd het 
voor schepen steeds moeilijker om de belangrijke ha-
vensteden te bereiken. Zeker bij Amsterdam, waar het 
IJ een riskant vaargebied was. Daarbij moeten we ook 

Cultuur

De Rekervlotbrug: dorpsgenoot Cees van Egmond legde de relatie met het riviertje en bedacht de naam
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bedenken dat de Zuiderzee nog niet door een Afsluit-
dijk was vrijgemaakt van eb en vloed. Maar het graven 
van een kanaal van Amsterdam naar de Noordzee was 
in die tijd nog een te groot, te duur en te riskant pro-
ject. 

VerenIgd konInkrIjk der nederlanden

Als in 1815 tijdens de veldslag bij het Zuid-Nederlandse 
stadje Waterloo (nu in België) tussen Frankrijk en di-
verse Europese landen uiteindelijk Napoleon Bonapar-
te verslagen wordt, komt er ook een hernieuwde, zelf-
standige Nederlandse staat tot stand. Het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden, van 1815 tot 1830, met 
Willem de Eerste als koning. 

noord-hollands kanaal

Het is goed te begrijpen dat de economische toestand 
na die oorlogsperiode slecht was. Zo waren er ook veel 
slechte verbindingen overgebleven. De koning benutte 
daarom zijn hele regeringsperiode om het te herstel-
len. Zijn grootste  initiatief was het opzetten van een 
verbinding tussen Amsterdam en de Noordzee via Den 
Helder. Als Koedijkers hebben we daar het hier aanwe-
zige Noord-Hollands Kanaal aan te danken. 

negenduIZend werknemers

In 1819 begon het kanaalproject. Negenduizend werk-
nemers gingen met schop en kruiwagen aan de slag en 
waren vijf jaar later klaar. Dat het zwaar werk was, is 
goed voorstelbaar. Maar het project was tegelijk ook 
goed doordacht. Waar mogelijk werden bestaande wa-
terverbindingen benut. Zo werd bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van de ringvaarten van de polders de Beem-
ster en de Schermer. 

de rekere meer dan 1000 jaar oud

Toen de Schermer nog een meer was, aan de oostkant 
van Alkmaar, stroomde daar een riviertje uit, dat aan 
de noordkant van Alkmaar voorbij ging. 

Het stroomde via Koedijk tot het bij Krabbendam 
uitmondde in de Zijpe. Het Noord-Hollands Kanaal 
werd hier bij Koedijk ook gedeeltelijk in dit riviertje 
aangebracht. Het riviertje heette oorspronkelijk de Re-
kere en is meer dan duizend jaar oud. Er zijn, behalve 
de kanaaldelen, nu nog slechts enkele restjes van over. 

In onze tijd is er nog maar weinig scheepsverkeer op 
het Noord-Hollands Kanaal, dat een totale lengte 
heeft van tachtig kilometer en gemiddeld ongeveer 
veertig meter breed en tot zes meter diep is. Het is 
een gevolg van het feit dat de zeeschepen, die via Den 
Helder van en naar Amsterdam voeren, langzaam maar 
zeker groter, dieper, en sneller werden. Al rond 1848 
begon men serieus na te denken hoe men een nieuwe 
zeeverbinding naar Amsterdam kon maken in plaats 
van het toen nog jonge Noord-Hollands Kanaal via 
Den Helder. 

noordZeekanaal

In 1865 werd het nieuwe project gestart en in 1876 was 
het Noordzeekanaal klaar. Het werd officieel ingewijd 
door koning Willem III. Sinds die tijd wordt het deel 
van Noord-Holland dat ten noorden van het Noord-
zeekanaal ligt, vaak beleefd als een eiland.

Net zoals het Noord-Hollands Kanaal al snel niet meer 
zo geschikt bleek voor het toenemende scheepsverkeer 
vanuit Amsterdam, toont de Rekervlotbrug ook niet 
het oorspronkelijk verwachte grote gebruik door fiet-
send woon-werkverkeer en schoolfietsers. Maar het 
wordt duidelijk wel veel gebruikt door recreatieve fiet-
sers. Net zoals het Noord-Hollands Kanaal veel door 
recreatiescheepjes wordt gebruikt en niet te vergeten 
door de Gondelvaart van Koedijk. 

Misschien komt er toch nog eens een echte verkeers-
verbinding voor auto’s met de N9 tegenover het ka-
naal. Reken maar Rekere! 

Cultuur

.....veel gebruikt door recreatieve fietsers.
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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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koedIjk VanuIt de lucht geZIen
Door Jacob de Maijer

Deze luchtfoto sluit vrijwel aan op die van de vorige keer en doet vermoeden dat ze vrijwel gelijk gemaakt zijn. 
Duidelijk zijn de contouren van de Daalmeer te zien. Ter oriëntatie, links het kerkhof van Koedijk, van waaruit 
je het oorspronkelijke Daalmeerpad als een fijne lijn kan volgen. Het boerderijtje dat aan de Daalmeerskaai staat 
is dat wat nu achter de Hofstaete staat. De huizen linksboven in zijn dezelfde als van de vorige luchtfoto en staan 
langs het Laantje

De luchtfoto die in het septembernummer stond gaf nogal wat reacties en allemaal positief, dat is leuk voor mij 
en geeft een impuls om door te gaan. Iedereen bedankt.

leZIng ‘de stellIng Van amsterdam’
In het vorige nummer stond dat de Historische Vereniging op 17 oktober een lezing zou organiseren over De 
Stelling van Amsterdam. Door omstandigheden is deze lezing komen te vervallen en verplaatst naar maandag 
31 oktober om 20.00 uur. Mocht u belangstelling hebben in de achtergronden van dit Unesco Werelderfgoed 
dan bent u welkom in de Molenschuur, Kanaaldijk 235. Toegang is gratis maar vooraf aanmelden bij Ruud 
Schouten is wel verplicht: hvkevenementen@gmail.com of telefonisch op nr. 5612877 (na 19.00 uur).

Nostalkiek
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Schilderen de passie van Heide Weiss-Saukkoriipi

Iedere dag Is een nIeuw begIn

Door Rob Westhof, foto’s aangeleverd

‘Iedere dag is een nieuw begin’ is het levensmotto van Heide Weiss-Saukkoriipi. Afkomstig uit Hannover 
maar met tussenpozen vanaf 1979 woont zij in Nederland. De Nederlandse taal heeft ze zich eigen gemaakt 
on the job tijdens haar werk als groepsleidster bij het heilpedagogisch instituut  het  in Zeist. Hier werkte 
Heide met mensen die, zoals we dat tegenwoordig noemen, onder het autistische spectrum vallen. ‘Deze 
instelling bestaat inmiddels niet meer in deze vorm  vertelt Heide. Ik heb toen mijn studie Heilpedagogie 
afgerond in Dornach Zwitserland. Terug in Nederland heb ik toen gewerkt met mensen die een extra zorg-
vraag hebben bij de Rafaelstichting in Bergen.

Vanuit de kunstzinnige therapie heeft het schilderen  
mij steeds meer gepakt en eigenlijk heeft het schilde-
ren vanaf mijn jeugd mijn interesse gehad. Ik kreeg 

van mijn vader schildersbenodigdheden en ik heb toen 
werkelijk nachten doorgewerkt omdat het me zo greep 
Toch stond muziek maken in deze tijd op de voorgrond. 

Met hart en ziel

Ik blijf altijd op zoek naar inspiratiebronnen wat weer een nieuwe fase in het schilderen kan inluiden.
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Ik speelde viool ook lange tijd in het Noord-Hollandse 
begeleidingsorkest. Helaas heb ik reumatische klach-
ten gekregen en lukte het spelen niet meer. 

kunstroute alkmaar noord/koedIjk 
Tijdens de kunstroute Alkmaar Noord/Koedijk in 
2004 heb ik de kunstenares Frederiek Nelissen ont-
moet en haar werk raakte mij. Ik heb enkele schil-
derlessen bij haar gevolgd en het werken met acryl-
verf ontdekt. Eindelijk kon ik datgene wat ik in de 
muziek beleefd had uitdrukken in mijn schilderwerk. 
Muziekklanken gaan langzaam over in beelden die ik 
in kleurstemmingen uitwerk. Mijn inspiratiebron is 
de natuur , dieren maar ook het menselijke figuur, je 
zou mijn schilderwerk kunnen noemen ; klank-kleur 
composities.

exposItIes

In het verleden heb ik enkele exposities gehouden 
maar dat kost veel tijd en energie die ik liever voor het 
schilderen gebruik. Mijn huis staat dan ook vol met 
eigen werk en mijn man en ik zijn druk op zoek naar 
grotere woonruimte want het wordt te klein hier. Ja, ik 
moet echt een plan maken hoe verder in de toekomst. 
Natuurlijk zou ik graag exposeren met mijn werk maar 
op dit moment heb ik niet de mogelijkheid om dat te 
kunnen realiseren. Een expositie in een galerie is een 
droom van mij .

Zen geVoel

Het maken van muurschilderingen is ook iets waar ik 
veel plezier in heb. Sumi-e, een chinees/Japanse pen-
seeltechniek is een stijl die ik hiervoor gebruik je ge-
bruikt dan weinig lijnen en het resultaat straalt rust 
uit, geeft een Zen gevoel. Eigenlijk is het de kunst van 
het weg laten. Het schilderen is voor mij een uitlaat-
klep . steeds nieuwe dingen proberen, experimenteren 
met verf soorten kortom het ontdekken van mogelijk-
heden. Intussen werk ik niet alleen maar met acryl-
verf maar ook met olie verven, ecoline oliepastelkrijt, 
gelaagde schilderijen …dus veel op zoek naar nieuwe 
vormen. 

autodIdact

Ik kan van mijzelf wel zeggen dat ik wat schilderen be-
treft autodidactisch ben. Natuurlijk heb ik ook work-
shops gevolgd en gegeven.  Als ik dan nieuw talent zag 

was het een uitdaging voor mij om dit te stimuleren  
zodat er een nog grotere ontplooiing kon plaats vinden 
van het schilder talent. Ik ben niet snel tevreden over 
mijn eigen werk maar het proces van het ontstaan, om-
vormen, in beweging blijven is voor mij het belang-
rijkste. En het eindpunt is eigenlijk alleen maar een 
momentopname.  Elke penseelstreek brengt je weer in 
een nieuwe fase. 

‘mIjn hart jubelt .’
Het mooiste wat me ooit is overkomen als reactie op 
mijn werk was tijdens een kunstroute waarbij ik in het 
Rekerhout exposeerde en een oude dame tegen me zei: 
“Mijn hart jubelt als ik naar de verschillende kleuren 
kijk. Het is als of ik een cadeautje ontvang als ik naar 
je kunstwerken kijk.”

Ik blijf altijd op zoek naar inspiratiebronnen wat weer 
een nieuwe fase in het schilderen kan inluiden.

Zelf heb ik een volkstuin en ook dat is iets waar ik in-
spiratie en voorbeelden uit kan halen. Mijn tuin is een 
soort geheime sprookjestuin en daar geniet ik enorm 
van. Ook probeer ik elke dag van het moment te ge-
nieten en liefde te schenken aan die me dierbaar zijn.

Mocht  u mijn werk willen zien dan kan dat op af-
spraak als u een mailtje stuurt naar:  h.r.weiss.saukko-
riipi@gmail.com

Met hart en ziel
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Bewaar voeding niet in plastic maar in schalen van glas op aardewerk

VruchtbaarheId westerse man onder druk
Door Martin Frijters klassiek Homeopaat

“Vruchtbaarheid westerse man onder druk,”Werd gemeld op 21 september in alle nieuwsuitzendingen. 
Dit naar aanleiding van een congres van urologen in Nederland wat op die dag georganiseerd werd over 
dit onderwerp. Zij luidden daarmee de noodklok. Het betreft niet alleen de vruchtbaarheid. Ze zien een 
toename van het aantal gevallen van teelbalkanker en jongetjes die geboren worden waarbij de teelballen 
nog niet ingedaald zijn.  Best wel verontrustend dus.  

Op zich is deze trend al veel langer zichtbaar maar 
door er een congres over te organiseren en het in de 
publiciteit te brengen, krijgt het de aandacht die het 
verdient en wordt er hopelijk verder onderzoek gedaan 
en maatregelen genomen. 

bIsfenol de boosdoener

De urologen wijzen  stoffen in ons leidingwater, en stoffen 

uit plastic verpakkingsmateriaal als boosdoeners aan. Met 
name wordt bisfenol genoemd. Bisfenol is een synthe-
tische stof die op oestrogeen (vrouwelijke hormoon ) 
lijkende werking heeft in het menselijk lichaam. Het 
is een zogenaamde weekmaker, die toegevoegd wordt 
aan plastic materiaal en ook aan coatings aan de bin-
nenkant van blikjes en kartonnen verpakkingen Ook 
wordt het gebruikt in drukinkt op kartonnen voedsel-

Gezondheid
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verpakkingen en kan vandaaruit doorlekken naar de 
inhoud, de voeding. Bisfenol wordt niet alleen via de 
voeding opgenomen maar ook via de huid ook weer 
aanraking met drukinkt en komt ook voor in make-up 
producten, ofschoon ik las dat in de EU sinds 2012 er 
een verbod is op bisfenol in cosmetica. 

Bisfenol wordt ook in verband gebracht met overge-
wicht en de toename van de obesitasepidemie en ook 
met prostaatkanker. De industrie heeft al laten weten 
dat er nog geen alternatieven zijn die voldoende ge-
test zijn op onschadelijkheid, die het bisfenol in plastic 
materiaal zouden kunnen vervangen en de alternatie-
ven die er zijn,  zijn mogelijk nog schadelijker.  

Ijsbeertjes

Al rond de eeuwwisseling kwamen er verontrustende 
berichten naar buiten dat in het Noordpoolgebied ijs-
beertjes geboren werden waarbij het geslacht niet dui-
delijk was aangelegd, een soort androgyne( ongeslach-
telijk) ijsbeertjes. Ook dit werd in verband gebracht 
met  PCB-s, weekmakers in plastics. 

De oceanen zijn vervuild met plastic dat zich op den 
duur steeds verder opdeelt in kleine deeltjes die terecht 
komen in de voedselketen van de oceanen en uiteinde-
lijk in het voedsel, bestaande uit vis en jonge zeehond-
jes bij de ijsberen. 

Nu begint deze ontwikkeling zich dus ook af te te-
kenen bij ons mensen. De stoffen die in het drink-
water worden gevonden zijn oestrogenen die terecht 
komen in het oppervlaktewater,afkomstig uit de urine 
van vrouwen die anticonceptiepil of hormoonspiraal 
gebruiken. Ook andere stoffen zoals pesticiden uit de 
landbouw.  Montsanto’s glysofaat, dat op de markt 
wordt gebracht als Round-up, is hierom bekend. An-
dere resten zoals resten van medicijnen in het leiding-
water nemen toe naarmate steeds meer mensen medi-
cijnen gebruiken. 

wat kunnen we doen

Wat kunnen we doen om ons zelf en ons toekomstige 
nageslacht zoveel mogelijk te beschermen tegen al deze 
kwalijke invloeden? Wat de plastics betreft het lekken 
van bisfenol in de voeding treedt het meest op bij ver-
warming van voeding in plasticmateriaal, zoals in de 

magnetron  maar ook bij andere warmte bronnen en 
bij hergebruik van plastic drinkflessen die eigenlijk 
voor eenmalig gebruik bedoeld zijn. Niet steeds je fles-
je water bijvullen dus.  Er zijn plastic drinkflessen o.a. 
Dopler, van materiaal dat geen weekmakers bevat. 

Maar eigenlijk hebben we  dit plastic helemaal niet 
nodig, het vergiftigt de oceanen en alles wat erin leeft 
en komt uiteindelijk weer bij ons terecht zoals nu over-
duidelijk blijkt.  

bewaren In glas of aardewerk schalen

Koop zoveel mogelijk alles in glazen verpakkingen en 
recycle dit. Vermijd dus ook blikjes en kartonnen van-
wege die coatings en de drukinkt. Magnetron is so-
wieso al schadelijk maar als je niet zonder kunt, warm 
dan op in aardewerk of glazen schalen. Restjes eten om 
te bewaren doe je beter niet warm in plastic koelkast-
dozen. Laat het eerst afkoelen. Beter nog bewaar de 
restjes in aardewerk of glazen schalen met deksel of een 
bord erop. 

Zuren uit fruit en bijtende stoffen uit groenten zoals 
uien, tomaten ed. kunnen ook reageren op plastic. Be-
waar ook fruit in glas of aardewerk.  

geVoelIg Voor koopgedrag

De industrie is het meest gevoelig voor het koopgedrag 
van consumenten, als we massaal overstappen op vers 
en conserven en dranken alleen in glas, passen ze zich 
vanzelf daar op aan. Neem naar de winkel zelf zakjes 
mee van textiel of papier om je verse waren in te doen. 
Op den duur maken deze maatregelen ook het verschil 
voor de hoeveelheid plastic in de oceanen.  

Het eten van vis is in het licht van wat er nu naar bui-
ten komt,  misschien wel dubieus.  Vis bevat mogelijk 
ook bisfenol en andere weekmakers. Je kunt er voor-
kiezen om alleen bronwater te drinken of je kunt een 
waterzuiveraar aanschaffen Laat je wel goed informe-
ren over wat ze precies zuiveren.  

Gezondheid
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ongeboren leVen

Het meest gevoelig voor hormoonverstorende stoffen 
is het ongeboren leven vooral in de eerste 10 weken van 
de zwangerschap, dat is de periode dat alle organen en 
ook de geslachtsorganen worden aangelegd. Toekom-
stige ouders doen er daarom goed aan om al ruim van 
te voren te beginnen ( een jaar ) met bovengenoemde 
maatregelen zodat hormoonverstorende stoffen zoveel 
mogelijk vermeden worden. Ook is het goed nadat ge-
stopt is met hormonale anticonceptie niet meteen te 
gaan voor zwangerschap, maar een periode in acht te 
nemen van minimaal een half jaar beter nog een jaar, 
zodat de synthetische hormonen van de anticonceptie 
zoveel mogelijk uit het systeem verdwenen zijn.  Be-
gin in deze periode met gezonde voeding, veel verse 
groenten en fruit van biologische oorsprong, deze be-
vatten van zichzelf meer anti-oxydanten en vitaminen 
en weinig tot geen pesticiden. Verder kun je je voeding 
aanvullen met anti-oxydanten waarvan bekend is dat 
ze een affiniteit hebben met de geslachtsorganen, bijv. 
vitamine E, selenium en zink. 

stImuleren VruchtbaarheId

Braziliaanse paranoten bevatten veel selenium, 4 tot 
6 paranoten per dag is voldoende. Avocado’s bevatten 

vitamine A, E en B.  Pompoenpitolie bevat selenium, 
zink en vitamine E, dan wel opletten moet geperst zijn 
van ongeroosterde zaden, ik ken er maar een die hier-
aan voldoet BioKürbis kernöl, is te bestellen bij online 
drogist. Neem hiervan tweemaal daags een koffielepel.
Eet verder veel zaden en noten. Deze stoffen dragen bij 
aan gezonde opbouw van de geslachtsorganen van het 
toekomstige kind en stimuleren de vruchtbaarheid bij 
zowel mannen als vrouwen. 

Daarnaast zijn voor mannen ook nog geschikt supple-
menten op basis van ginsengwortel en of maca, dit is 
een Zuid-Amerikaanse ginseng variant. Voor vrouwen 
en mannen is vers granaatappelsap of oersap uit de 
natuurvoedingswinkel aan te raden.  Vermijd alcohol 
zoveel mogelijk en zorg voor voldoende beweging. 
In de reguliere geneeskunde bestaan er geen vrucht-
baarheidsbehandelingen gericht op mannen. Comple-
mentaire geneeswijzen kunnen de vruchtbaarheid van 
mannen stimuleren, in combinatie met wat gedrags-
aanpassing en voeding.  

Gezondheid

Je kunt er voor kiezen om alleen  zuiver bronwater te drinken in plaats van leidingwater. 
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broccolI soep
Door Arno Doejaaren

IngredIënten

1 liter groente bouillon, 600 gr broccoli, 2 a 3 eetlepels zonnebloemolie, 2 kleine uien, Crème fraiche, Peper en 
zout

bereIdIng

Kook het water met een groentebouillon blokje. Snij de uien in plakjes, de broccoli in delen, de stronk ook ge-
bruiken. Verhit de olie in een soeppan, bak eerst de uien licht en voeg dan de broccoli toe, even opbakken. Giet 
de bouillon bij de broccoli en laat 10 minuten zachtjes koken. Even met een vork voelen of de broccoli stronk 
zacht is en dan de soep pureren met de staafmixer. De soep wordt dan vanzelf gebonden. Voeg peper naar smaak 
toe en als de soep flauw is wat zout toevoegen. 

opdIenen

Dien de soep op met een dot crème fraise, of met snippers gerookte zalm over de soep. In plaats van broccoli kan 
courgette of pompoen of spinazie of wortelen gebruikt worden.Uitgebakken spekjes erdoor heen is ook lekker of 
een scheut kokosmelk. Je kan eindeloos variëren met soep. Eet Smakelijk. 

Koken
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Bent u toe aan een
nieuwe woning?

Kom langs voor een hypotheekgesprek waar
we echt de tijd voor nemen

Maak kans op een interieur-advies*

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

Ingezonden artikel /foto

Op 21 september 2016 was het zo ver. De vrijwilligersorganisatie Gilde Alkmaar, actief op recreatief en 
sociaal gebied, vierde zijn 25-jarig bestaan. Ruim voor de viering werd hier al aandacht aan geschonken in 
verschillende nieuwsbladen.

Het jubileumfeest bestond uit een vrij toegankelijke 
informatiemarkt van 10 tot 12 uur, waar de vier acti-
viteiten (stadswandelingen, fietstochten, SamenSpraak 
en Coach4you) zich presenteerden. In de middaguren 
was er een ontvangst voor genodigden, met toespra-
ken, een lunch, een door de eigen gidsen verzorgde 
stadswandeling en een afsluitende borrel.

De Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar opende haar 
poort om 10 uur voor de informatiemarkt. Met deze 
markt wilde Gilde Alkmaar niet alleen de bekendheid 
over zijn vrijwilligerswerk vergroten. Het doel was ook 
nieuwe vrijwilligers voor de vier activiteiten te werven.

Veel belangstellIng

Belangstellenden die, na de berichten in de pers of 
aangelokt door het sandwichbord voor de ingang van 
de kerk, meer wilden weten over het jarige Gilde Alk-
maar kwamen hier aan hun trekken. Bij de aantrekke-
lijk ingerichte stands kregen zij enthousiaste verhalen 
te horen van de vrijwilligers die zich er vaak al jaren 
lang voor inzetten, ondersteund door informatie op 
flyers , foto’s en posters. 

Na hun rondgang langs de markt konden de bezoekers 
onder het genot van koffie of thee napraten, waarvan 
flink gebruik werd gemaakt.

offIcIële deel

Voor het besloten deel ging de poort van de kerk om 
12.30 uur open, dit maal voor genodigden onder wie 
de burgemeester van Alkmaar, de heer Piet Bruinooge, 
en de voorzitter van Gilde Nederland, de heer Henk 
de Kort. Ceremoniemeester Peter de Rover opende dit 
officiële deel. Aan het woord kwamen achtereenvol-
gens de voorzitter van Gilde Alkmaar, Lucas Zimmer-
man, de burgemeester van Alkmaar en de voorzitter 
van Gilde Nederland. In de toespraken werden nut en 
functie van de Gilden in Nederland in het algemeen 
en Gilde Alkmaar in het bijzonder toegelicht  Over 
de relatie tussen de gemeente en Gilde Alkmaar bena-
drukte de burgemeester de nauwe verbondenheid in 
verleden en heden. De voorzitter van Gilde Nederland 
sloot zijn toespraak af met het uitreiken van de gouden 
Gildespeld aan het duidelijk verraste bestuurslid Jan 
Hendriks. woorden: “Op naar de volgende 25 jaar”.

De moeite waard
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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

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

Pedicure en Schoonheidssalon Anouk

Wij zijn open op: maandag van 15.00 uur tot 22.00 uur
 en op woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
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11 en 13 november

In november staan Sint Maarten en de intocht van Sinterklaas
weer op het programma. Dat krijgt bij Rollebol kindercentra met
alle kinderen volop de aandacht.

Samen lampions maken is al heel leuk en dan ook nog oefenen in een donker 

kindercentrum, dat maakt het feest compleet. Natuurlijk worden ook de leukste

11 november liedjes ingestudeerd die voor een gulle gift zorgen bij de lampionnen-

tocht ’s avonds aan de deuren.

Op 13 november komt Sint weer over het Noord-Hollands kanaal

naar Koedijk. Wat een spannende tijd! Laten we hopen dat de boot

weer vol met pakjes zit, voor elk kind wat wils! Ook zal Sint weer bij

alle vestigingen van Rollebol kindercentra op bezoek komen.

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

Binnenkort is het weer Sint Maarten 
en komt Sinterklaas ons bezoeken!  

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

Zien we je ook op 11 en 13 november?

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V2_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V2  14-10-16  15:40  Pagina 1
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omschrIjVIng

(1) Frans brood (verkleinwoord); (2) werkt bij de 
politie (3) Slak zonder huisje; (4) Harry Potter is 
een...; (5) Staat voor de klas; (6) Schrijf je afspraken 
in én je huiswerk; (7) Slang die in Nederland voor-
komt; (8) Niet mis maar ...; (9) Zit aan een boom; 
(10) Afkorting voor Europees Kampioenschap; (11) 14e 
letter in het alfabet

In elke rij, van boven naar beneden en van links naar 
rechts en in elke vierkantje mag een figuurtje maar 1 x 
voorkomen. Om het op te lossen kun je het best met de 
cijfer die onder de uiltjes staan werken.s

Jeugdpagina

Lampion-
feest voor
kinderen
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd

Di 1-11-2016 Meidenmall: groep 8 only              11 t/m 12 15:30/17:30

Do 3-11-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrij 4-11-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrij 4-11-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

Di   8-11-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30

Do 10-11-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrij 11-11-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrij 11-11-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

Di   15-11-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30

Do 17-11-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrij 18-11-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrij 18-11-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

Di   22-11-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30

Do 24-11-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrij 25-11-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrij 25-11-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/22:30

Di  29-11-2016 Meidenmall: Thema 9 t/m 12 15:30/17:30

Jeugdpagina
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Lampion-
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huIsartsenpraktIjk koedIjk 
Is wegens vakantie gesloten van: 5 december t/m 9 de-
cember 2016 e waarneming wordt in die week gedaan 
door : Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, telefoon 
072-5612598. De data van de griepvaccinaties voor 
2016 zijn als volgt: Dinsdag 1 november van 16:00-
18:30 Woensdag 2 november van 16:00 tot 17:30

geachte redactIe
De laatste ontwikkelingen op het gebied van de buurt-
bladen baren mij wat zorgen. Ik krijg nu de Coedijcker 
Ban, Iets uit de Daalmeer, De Rietschoot en nu ook 
nog uit Langedijk een enorme krant. Wordt het geen 
tijd om een en ander te bundelen? of in ieder geval de 
mogelijkheden te bekijken? Dit is wel erg veel papier. 
Op mijn brievenbus staat “Geen reclame, wel regiobla-
den”. Hartelijke groet Annemarie Kuster

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)

colofon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) Redactie: Rien Berends (inhoud) 
redactie@coedijckerban.nl Hans Petit (jeugdpagina/
vormgeving)info@coedijckerban.nl. Ciska Riekwel 
(eindredactie).  Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedij-
ckerban.nl. De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet te 
plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort. Druk 
Stichting Meo. Verspreiding : Gigatrans.  Kopij de-
cember inleveren uiterlijk op 2 november 2016  De 
Coedijcker Ban van december wordt in de laatste volle 
week van november bezorgd. 

oplossIngen



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Overzicht in uw 
fi nanciële zaken?

Dat geven wij!


