
Coedijcker Ban
nummer 34december  2016
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Wijkverpleegkundige 072-5400400    
Dierenambulance 10.00 - 22.30 072-5150085
Dierenambulance 22.30 - 10.00 06-22495296

De Laatste Eer 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Wessel Swart 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 17 december 2016

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Beste lezers,

Het blijft toch speciaal, zo’n (kerst)uitgave aan het ein-
de van het jaar. Heel bijzonder was ook het artikel in 
het Noordhollands Dagblad op 8 november over de 
Koedijker Vlotbrug. Uitgerekend na het verhaal in de 
Coedijcker Ban van oktober waar de vlotbrug als Mar-
kant in Koedijk ook uitvoerig in woord en beeld aan 
de orde kwam. 

Inmiddels is Sinterklaas met de boot ook in ons dorp 
gearriveerd. Het blijft toch een mooi gezicht om al die 
enthousiaste kinderen bij de molen te zien. Sinterklaas 
heeft ons verteld dat hij het allemaal prachtig vond, 
de muziek, de dans en deze keer achter de mooie his-
torische tractor naar de Rietschoot, waar het weer één 
groot feest was voor jong en oud. En gelukkig werden 
de twee verdwenen en op Koedijkie verliefde Pieten 
ook weer op tijd gevonden en teruggebracht door de 
politie. Kan Sinterklaas op 5 december met een gerust 
hart overal weer cadeautjes brengen.

Na 5 december kijken we met zijn allen uit naar de 
sfeervolle kerstdagen en uiteraard de jaarwisseling. Alle 
medewerkers van de Coedijcker Ban wensen iedereen 
in Koedijk fijne feestdagen en een mooi nieuwjaar toe.

Rien Berends  
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‘Een muziektent op het grasveld  in de Saskerstraat lijkt me geweldig’

Jan BIJpost
Door Rien Berends, foto’s Hans Petit

‘Ik ben er groos op een Koedijker te zijn. Ben d’r ien van Koedijk’. De toon is meteen gezet door Jan Bij-
post. Koedijker in hart en nieren. Zijn zwarte polo maakt aan voor- en achterkant meteen duidelijk waar 
zijn roots liggen.

Geef maar aan Jan

 ‘Mijn hele leven heb ik al iets met Koedijk. Al vrij snel ben ik 
van alles gaan verzamelen. Oude foto’s, krantenknipsels, verha-
len, oud (tuinders)gereedschap en allemaal ander materiaal. Ik 
ben een verzamelaar pur sang. Kan eigenlijk niks weggooien.  
 
Als mensen iets over Koedijk op hun zolder vinden, komt het 
vaak bij mij terecht. Geef maar aan Jan. Die verzamelt alles.’

ZuIdeInde

Jan Bijpost is een geboren Koedijker. ‘Uiteraard. In 
1954 kwam ik ter wereld op het Zuideinde. Wat nu ge-
meente Sint Pancras is. De wijk tussen het voetbalveld 
en de spoorlijn. Tot 1972 hoorde het bij Koedijk. Na 
de fusie met Alkmaar kwam dit woongedeelte bij Sint 
Pancras en hoort nu dus bij de gemeente Langedijk. 
Omdat we van huis uit katholiek waren, gingen we 

De markante Koedijker

‘Ik ben er groos op een Koedijker te zijn. Ben d’r ien van Koedijk’
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in Oudorp naar de kerk en naar school. De katholie-
ke Koedijkers die aan de dijk woonden gingen voor 
geloof en scholing naar Bergen. We waren met vier 
broers en een zus. Ik was de derde zoon in het gezin.’

Na de lagere school en mulo ging Jan Bijpost naar 
de MTS. ‘In Hoorn. Mijn vader werkte bij een gara-
gebedrijf in Blokker. We zijn daar toen gaan wonen. 
In 1972 kwamen we weer terug op het Zuideinde in 
Koedijk, maar ik heb de MTS (werktuigbouwkunde 
met specialisatie staalbouw) in Hoorn wel afgemaakt. 
Op de HTS in Alkmaar heb ik het daarna maar een 
jaartje volgehouden. Omdat er een economische crisis 
uitbrak kon ik niet aan de slag in het bedrijf van mijn 
schoonvader. Nadat ik eerst had gewerkt als gas- en 
waterfitter werd ik tot 2002 opzichter/toezichthouder 
bij het PWN in de regio. Na een reorganisatie werd ik 
boventallig en kwam thuis te zitten om vervolgens op 
projectbasis allerlei werkzaamheden te gaan doen. Als 
legionella adviseur, tijdelijk opzichter bij de gemeente 
Schermer, grote projecten in de riolering, wegenbouw, 
kwaliteitscontroleur en als laatste bij de stadverwar-
ming van de gemeente Rotterdam. In 1997 zijn Lia en 
ik getrouwd, kort nadat we in de Saskerstraat gingen 
wonen. In 1983 zijn we naar onze huidige droomplek 
aan de Kanaaldijk verhuisd.’

In de Genen

Koedijk zit Jan Bijpost letterlijk en figuurlijk in de (fa-
milie)genen. ‘Een oom van mijn vader was wethouder 
en mijn vader zat ook in de gemeenteraad. Mede om 

die reden wilde ik alles over het dorp weten en ben ik 
gaan verzamelen. Dan kom je vanzelf ook in aanraking 
met commissies en verenigingen. Zo heb ik de bouw-
commissie van de Gondelvaart in 1980 nieuw leven in-
geblazen en heb ik het archief van de verenging vanaf 
1963 tot nu helemaal opnieuw opgezet en ingedeeld.’ 
Omdat Jan van alles verzamelt krijgt hij zoals gezegd 
ook veel aangereikt. ‘Laatst nog een heel mooie an-
sichtkaart van Koedijk. Daar zat een nieuwjaarskaart 
bij uit dezelfde periode van iemand uit Den Helder 
aan een afzender elders in Noord-Holland. Dan ga ik 
toch uitzoeken of ik via het adres mogelijk nog familie 
van diegenen kan achterhalen. Dat vind ik leuk. Zo 
was er een familie in Amsterdam die me oude foto’s 
van Koedijk stuurde. Die heb ik opgezocht. Waren 
wildvreemde mensen, maar wel familie van een oude 
dominee uit Koedijk. Op die manier waren ze aan de 
foto’s gekomen. En zo ben ik steeds op zoek naar his-
torische dingen uit Koedijk. Dat triggert me. Tegen-
woordig is er ook veel digitaal te vinden. Dat vind ik 
heel prettig.’

ruImte

Veel bewaren vraagt ook om de nodige ruimte. ‘Ach, 
dat valt best wel mee. Ik verzamel ook postzegels. Dat 
kost nauwelijks ruimte. Maar ik moet toegeven, er zijn 
plekken die behoorlijk vol staan. Zoals de vitrinekas-
ten met miniatuurauto’s. Sommige series van het merk 
Matchbox zijn compleet. Behalve dat ik nog niet alle 
accessoires heb, maar dat begint ook op te schieten. 
En mijn drie klassieke Citroëns, mijn paradepaardjes, 

De markante Koedijker

En mijn drie klassieke Citroëns, mijn paradepaardjes, die nemen ook ruimte in beslag.
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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

IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks  595

Shoarma

500 gram  398

Hele warme 
grillworst

Per stuk  200

Dubbele 
puntendag

Kogelbiefstuk

3 stuks  795

Half om half 
gehakt 
500 gram  300

Mager  
rundergehakt 

500 gram  350

+ gratis 
kruiden

Richard Groot, keurslager
J. Naberstraat 55, Alkmaar
Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl 

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

IEDERE MAANDAG

Bestel uw gourmet online

Bent u al bekend met onze vaste weekaanbiedingen?
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die nemen ook ruimte in beslag. In een nieuwe, grote 
garage. Daar ligt nu ook al mijn gereedschap en veel 
historisch materiaal en de nodige andere spullen. Dat 
is nu mijn eigen paradijsje. Ik heb naast Koedijk ook 
iets met auto’s.’ En de Kreidler Floret waarschijnlijk, 
want die misstaat niet in het historische geheel.

hIstorIsche VerenIGInG

Over historisch gesproken. Uiteraard is Jan Bijpost 
ook nauw verbonden aan de Historische Vereniging 
Koedijk. ‘Elk dorp heeft zo’n vereniging. Eerst wilde 
Sint Pancras Koedijk bij hun vereniging binnenhalen. 
Dat ging me te ver. Er lag een te groot stuk grond tus-
sen. Dat gold ook voor Bovenkarspel waar Jan Barsin-
gerhorn een toenaderingspoging deed. 

Ik schreef veel over het gemis van een historische ver-
eniging. Net als Jo Geus, de man die enorm veel van 
Koedijk wist en er ook heel veel over heeft gepubli-
ceerd. Pas toen Alkmaar de begraafplaats wilde gaan 
ruimen door vooral de oude graven weg te halen is er 
actie ondernomen. Samen met Bart Slooten en Dirk 
van de Wielen heb ik hiertegen geprotesteerd, mede 
door de historische vereniging op te richten wat aan 
dit protest een officieel tintje gaf. Nu doen we met een 
groep betrokken vrijwilligers er alles aan om de his-
torie van Koedijk te bewaren en te laten zien in het 
museum boven de molenschuur.’

(nIeuwe) GemeenteBode

In het rijtje activiteiten van Jan Bijpost passen ook 
de oprichting van de Stichting COOG (Coördinatie 
Onderzoek Oud Geestmerambacht), samen met on-
der andere de al genoemde Jo Geus en de Coedijcker 
Ban. ‘Er verscheen ik Koedijk de Gemeentebode. Deze 
dorpskrant werd omgedoopt in Nieuwe Gemeentebo-
de na de annexatie van Alkmaar in 1972.  

Toen de gemeente in 1982 stopte met de subsidie voor 
de eigen dorpskrant werd het blad opgeheven. Dat 
ging het bestuur van de Stichting ‘t Zuydoutaerlandt, 
waar ik zitting in had, te ver. Binnen een paar maan-
den hadden we een nieuw dorpsblad opgericht, de 
Coedijcker Ban. Een Ban is een rechtsgebied waar hui-
zen staan. De Coedijcker Ban werd in het rechtsgebied 
Koedijk bezorgd. Om problemen met de subsidiever-
strekking van de stichting ‘t Zuydoutaerlandt te voor-

komen, werd het blad in een eigen stichting onderge-
bracht. Na precies 25 jaar zijn we als oprichtingsteam 
met de CB gestopt.’

muZIektent

Kijkend naar Koedijk anno nu, wat mist Jan Bijpost 
en zou hij graag in het dorp nog een keer tegenko-
men. ‘De katholieke boerderijkerk die is afgebrand en 
een echt kerkje met klokkentoren op de plek van het 
zwarte kerkje. In de stijl van de kerk die er tot kort na 
de oorlog heeft gestaan. Als locatie met een culturele 
bestemming. Een plek waar bijvoorbeeld Aurora con-
certen kan geven in plaats van in een gymnastiekzaal. 
En nu ik het over Aurora heb. Het meeste mis ik een 
echte muziektent. Zoals die ooit heeft gestaan in de 
Burgemeester Kooimanstraat (huidige huisnummers 1 
en 3) en later op een terrein waar nu de speeltuin is. Ik 
zou echt een heel gelukkig Koedijker zijn als er op het 
grasveld in de Saskerstaat, naast de supermarkt, een 
echte muziektent zou komen. Dat lijkt me prachtig.’  

De markante Koedijker
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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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 11 december in het Koedijks Cult’uurtje in De Rietschoot
dark rosIe
De Noord-Hollandse groep Dark Rosie maakt akoestische luisterliedjes. Je hoort Franse musette, Af-
ro-Cubaanse klanken, flarden folk, blues, jazz en pop.

Wat je nog meer hoort: de geraffineerde accordeon-
partijen en expressieve zang van Miranda, het jazzy 
gitaarspel van Michel en de Latin ritmes van contra-
bassist Vincent. En je hoort de mandoline en slidegi-
taar, instrumenten waarmee Mark het geluid van de 
band een beetje ‘blue’ kleurt. Vier eigenzinnige mu-
zikanten hebben elkaar gevonden in hun eigen werk 
en het eigenwijs arrangeren van bestaande songs.  De 
liedjes – van eigen makelij – laten zich niet makkelijk 
in een hokje duwen. Dark Rosie is een beetje ‘dark’, 
een beetje donker, maar niet somber. Noem het liever 
weemoedig, een hang naar ingetogen, bespiegelende 
muziek. Om op andere momenten los te breken in 
complete gekte. Zoals in het nummer ‘Dream on’, dat 

als een koortsdroom voorbij raast. In het lichtvoetige 
‘From pillar to post’ heeft Miranda nog een rekening 
te vereffenen met een plaatselijke ambtenaar. Maar het 
gaat ook over de liefde natuurlijk, en de dood. Over 
jong zijn en oud worden. Dat allemaal gevat in liedjes 
die de ene keer in het Nederlands en dan weer in het 
Engels gezongen worden. Vorig jaar bracht de groep 
de cd ‘Dream on’ uit. Dark Rosie bestaat uit: Miran-
da Zuurbier: zang, accordeon en melodica; Vincent 
Lamers: contrabas en zang; Michel de Wit: gitaar en 
Mark Minnema: gitaar, mandoline, slidegitaar en zang.  
De zaal gaat op 11 december om 14.30 uur open. Het optreden van het 
Dark Rosie begint om 15.00 uur.    De entree bedraagt € 2,50 p.p. De 
bussen 2, 3 & 4 stoppen achter de Rietschoot . 

De moeite waard

Optreden in de Watertoren (foto aangeleverd)
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Een coöperatief energiecollectief bij u in de buurt
LokaLe enerGIetransItIe

Door Arjen Slooves

Veel mensen zien graag dat het gebruik van de energie, 
die we nu en in de toekomst gebruiken, vooral duur-
zaam is. Goed voor het milieu. Veranderingen, zoals 
het verminderen van het gebruik van fossiele brand-
stoffen, kunnen daarbij helpen. De mogelijkheden om 
bij te dragen aan deze veranderingen op energiegebied 
zijn er voor iedereen. Voor zowel bedrijven als bewo-
ners. Schone energie verkregen uit zon- en windkracht 
kan mogelijk in 2030 het particuliere gebruik van fos-
siele brandstoffen zoals o.a. olie en gas grotendeels ver-
vangen. Maar dan dienen bewoners wel massaal over 
te stappen van grijs naar groen en van Gronings- of 
Russisch gas naar lokaal opgewekte stroom. 

AlkmaarEnergie maakt zich sterk om bewoners hiertoe 
de mogelijkheid te geven. Collectief zelf schone ener-
gie op te wekken. In een coöperatief energiecollectief 

bij u in de buurt. Met alle voordelen voor het milieu 
én voor u.  De structuur van een coöperatie is daarbij 
noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van bij-
voorbeeld het verlaagd tarief op de energiebelasting, 
een resultaat van het Energie-akkoord voor duurzame 
groei ( www.energieakkoordser.nl ). Er zijn ook andere 
fiscale redenen: de coöperatie kan btw terugvorderen. 
De leden hoeven daarom geen btw te betalen op hun 
zonnepanelen. AlkmaarEnergie is ook een coöperatie 
U.A. Dat wil zeggen Uitgesloten Aansprakelijkheid: de 
leden van de coöperatie lopen geen risico.

wat wIJ GraaG wILLen weten

Wat vindt u van het idee om samen lokaal groene ener-
gie op te wekken en zo bij te dragen aan een lokale 
kleine energietransitie? U kunt uw antwoord mailen 
aan AlkmaarEnergie.  Email:   info@alkmaar-energie.
nl  Heeft u ook vragen of gewoon interesse in de ener-
gieplannen van AlkmaarEnergie? Dan kunt u dat ook 
laten weten via de email of kom langs in het Energie-
Café,  

Het EnergieCafé is er iedere 2e zaterdagmiddag in de 
Rietschoot. U bent van harte welkom!

Groene aanraders 
Kijk eens op: light.energytransitionmodel.com en 
ontdek hoe jouw energietoekomst er uit zou kunnen 
zien. Een samenspel tussen energievraag en aanbod ge-
baseerd op de echte energiedata van Nederland. Hoe 
ziet uw energiezuinige huis er in de toekomst uit? Ook 
daarop kunt u een antwoord krijgen.

Naast besparen op energie en het zelf, of collectief op-
wekken kunt u ook via de coöperatie eenvoudig ge-
bruik maken van duurzame opgewekte energie. Kijk 
op energie afnemen op www.alkmaar-energie.nl  

Het nieuwste onderzoek naar de duurzaamheid van de 
Nederlandse stroomleveranciers werd op 17  oktober 
2016 gepubliceerd. AlkmaarEnergie is lid van DE-unie 
(Duurzame energie-unie) en produceert en levert in 
collectief verband duurzaam lokaal opgewekte stroom.

De moeite waard
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Zó bereikt u de gemeente(raad)

rondJe raad
Op zaterdag 3 september vond in De Rietschoot in Koedijk het eerste “Rondje Raad” plaats. Inwoners van 
Daalmeer-Koedijk konden daar binnen de informele setting van de Uitmarkt kennismaken met verschil-
lende raadsleden en in gesprek gaan over alles wat leeft en speelt in hun wijk. Ook werd uitgelegd hoe de 
lokale politiek nu precies werkt. 

Bezoekers die meededen aan de korte quiz kregen 
van de gemeenteraad ‘het 1e rondje’ (koffie/thee/fris) 
of een ijsje aangeboden. En daar werd op die zonnige 
middag dankbaar gebruik van gemaakt. 

tIps en tops Voor de Gemeente(raad)
Over aandacht voor de lokale politiek valt niet te 
klagen: de raadsleden hadden interessante gesprek-
ken en de inwoners plakten hun tip en tops voor de 
raad op de posters in de speciaal ingerichte ‘raadszaal’. 
Handhaving bij overlast, meer en beter onderhouden 
groenvoorziening, zwerfvuil en gedrag in het verkeer 
waren de voornaamste problemen die de wijkbewo-
ners ervaren. Alle ingebrachte onderwerpen hebben de 
aandacht binnen de gemeentelijke organisatie. Heeft u 
ook nog tips of tops voor de gemeente(raad)? U kunt 

ons altijd bereiken!  
Gemeenteraad: www.alkmaar.nl/gemeenteraad, 
e-mail  raadsgriffie@alkmaar.nl Tel. 14072
Gemeente Alkmaar: www.alkmaar.nl e-mail post@
alkmaar.nl Tel.14072 (ma-vr van 8.30 – 17 uur). Houd 
uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Van-
uit het buitenland: 0031 72 548 8888. Postadres  
Gemeente Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.  
Wilt u een persoonlijk gesprek met een vertegenwoor-
diger van de gemeente? Dan kunt u op woensdag 
terecht op de spreekuren van de Gebiedsconsulent 
Wijkcentrum de Daalder: 09.00- 10.00 uur
Wijkcentrum de Rietschoot: 10.30- 11.00 uur
Wijkcentrum Mare Nostrum 19.00- 20.00 uur
U kunt bellen op di, wo en do: 072- 5488173  E mai-
len kan ook:  ivdheijden@alkmaar.nl.

De moeite waard

De raadsleden hadden interessante gesprekken (Foto Peter van der Voort)
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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

LOOkX YOUTH DEFENSE 
TREATMENT nu voor € 69,50

Power, Protect, Preserve! 
Probeer de tijd niet terug te draaien, 
maar zet de tijd NU stil.

CitySpa
All People

All People City Spa powered by LOOkX
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maatschap huIsartsenpraktIJk koedIJk
Huisarts Lisette Eigenraam treedt per 1 januari 2017  
toe tot de maatschap van 
huisartsenpraktijk Koedijk. 
Dit betekent dat Lisette sa-
men met haar collega, dokter 
Alex Slachter, verantwoorde-
lijk blijft voor de zorg voor de 
patiënten. Daarnaast neemt 
Lisette een deel van de ver-
antwoordelijkheid voor de praktijkvoering op zich. 
Hiermee ontstaat er een gelijkwaardiger verantwoor-
delijkheid en belasting binnen het werk.

VakantIe huIsartsenpraktIJk koedIJk
Huisartsenpraktijk KOEDIJK, de Hertog 2 te Koe-
dijk is wegens vakantie gesloten van:5 december t/m 
9 december 2016. De waarneming wordt in die week 
gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, 
telefoon 072-5612598

aanVuLLInGen en VerBeterInGen
Soms gaat er iets fout bij het plaatsen van een adver-
tentie of artikel. Zo werd een oude kermisadvertentie 
van de Bonte Koe geplaatst en in het oktobernummer  
werd de (herfst)vakantieperiode van de Huisartsen-
praktijk Koedijk verkeerd vermeld. Leest u iets in de 
Coedijcker Ban waarvan u denkt: ‘Dat kan niet klop-
pen’ laat het ons weten via info@coedijckerban.nl. 
Op de website van de Coedijcker Ban worden de aan-
vullingen en verbeteringen zo snel mogelijk vermeld: 
www.coedijckerban.nl.

2017: Jaar Van de BotanIsche tuInen

Het jaar 2017 staat in het teken van botanische tuinen. 
24 botanische tuinen, waaronder Hortus Alkmaar, or-
ganiseren in dit themajaar twee tentoonstellingen en 
een symposium en lanceren de botanische tuinen een 
nieuwe app: Hortus Chat. 

Hortus Botanic Guardians

In 2017 introduceren de tuinen gezamenlijk een nieu-
we merk: Hortus Botanic Guardians. Hiermee werpen 
de tuinen zich op als beschermers van de biodiversi-
teit. Tal van plantensoorten, die een belangrijke scha-
kel zijn in ons ecosysteem, zijn de afgelopen decennia 
verdwenen of worden met uitsterven bedreigd. De 
botanische tuinen kweken, 
onderhouden en beschermen 
een grote rijkdom aan planten 
en brengen het publiek hier-
mee in contact. Op de website 
www.botanischetuinen.nl zijn 
de gegevens van een groot aan-
tal van deze planten nu zicht-
baar, compleet met verhaal en beeld.

twee exposities in 2017
Tijdens de tentoonstelling Kroonjuwelen, die op 22 
april 2017 start, zetten de tuinen hun meest bijzonde-
re soorten in de spotlights. Met de nieuwe app Hor-
tus Chat kunnen bezoekers zelfs ´praten´ met deze 
planten en zo het bijzondere verhaal van die planten 
ervaren met al hun zintuigen. In het najaar kunnen 
bezoekers genieten van de expositie De tuin als lab. 
Met proefjes, experimenten en hulpmiddelen laten de 
tuinen zien hoe planten bewegen, communiceren en 
slapen. 

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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BuIten koud, Van BInnen warm
M’n vader was bouwer. Hai bouwde eerappele, 
slabône, andoivie, biete en ok nag winterkos, zôas 
gêle koôl en Deense witte. Gêle koôl was de koôl, 
die winterdags bewaard werd in de boet. De bouw-
ers ware d’r meist kunstenaars in, om die koôl los op 
te stapelen. ‘t Leke wel mure, zô mooi recht as die 
koôl den neer laid werd. Ja...dat koôlstapelen was 
nag ‘n hêle kunst. Moin vader was zô’n kunstenaar. 
Die kon ‘t ok al merakels, dat ik hew oftig met be-
wondering nei ‘m staan te koiken, as ie an de gang 
was. In de winter werd alle koôl omlaid, nei de are 
kant. Van de strukke werd den ‘n endje ofsneden en 
ok de verrrotte breûne buitenbladre moste d’r of. 
Zuks most in de winter ‘n paar keer beure en dat 
was nag heêl zô’n sjouw. 

Maar....vóór de koôl uitaindelijk in de boet lag, 
most d’r ok nag ‘n hêle brat werk verzet worre. Eerst 
most je de koôlplante in lange rechte raaie op de 
bouw plante. Dat dede m’n vader en moin oom 
meist met z’n tweiën. Vader liep den voorop, om de 
jonge klaine plantjies in de grond te douwen en m’n 
blinde oom liep d’r achteran, om ze an te geven. 
Den most d’r nag skraapt worre en sproeie, kun-
stmis strooie, bladere neikoike en zuks meer. Dat 
beurde allegaar, om maar mooie gnappe gêle kôle 
te têlen. As ze groôt genog ware, werde ze ofsned-
en, vezelf. Om de koôl thuis in de boet te kroigen, 
had vader ‘n smalspoor op ‘t land leggen, met zô’n 
houten lorry d’r op. Vader was met dat koôltêlen 
alle járe drok, tot ie op ‘n oiskouwe novemberdag 
zommaar puur zô’n poin in z’n reg kreeg. 

Hei raakte die dag met ‘n zwêre hernia te bed en zou 
d’r weke zoet mee weze en hai was deer heêls niet 
bloid mee, vezelf! Zuks kon in ‘n ienmansbedroifie 
ok hêlegaar niet leie, want in dut geval stonde die 
gêle kôle allegaar nag op ‘t land! Ze ware klaar, dat 
aigelijk moste ze rond die toid wel de boet in. Vader 

zelf kon hêlegaar niks en omdat we hêlegaar gien 
knechse hadde, was dat ‘n groôt probleem. Hoe 
moste we zuks nou toch oplosse?

‘t Was oind november en ‘t was teugen vriezen an. 
Alle are bouwers ware drok met hullie aigen be-
doeninkje, dat die konne oôs niet hellepe, vezelf. 
Maar....de hulp was dichter bai, as dat we docht 
hadde, want ôze buurman Klaas, had zelf wel ‘n 
klain bouwtje, maar die had gien koôl, dat die had 
’t deer den ok niet drok mee, vezelf. Hai hoorde, dat 
vader te bed raakt was en hai wist ok, dat de koôl 
kepot vrieze zou, as d’r op die dag, niks beure zou. 
En bezaaien dat: Deer het je as bouwer toch ok niet 
‘n heêl jaar hard voor werkt, zel ie docht hewwe, dat 
hai het hulp anbôden.

Hai het zôwat de hêle dag en eivend, met koôl 
snaien, z’n aigen ‘t skompes werkt. Hai deed de 
kôle ok in dekratte en sjouwden die kratte ok nei de 
lorry. M’n klaine broertje van zes douwde de lorry 
tot ‘s eivies laat, hien in weer nei de boet toe en weer 
nei ’t land. M’n oom, die bai oôs thuis in weûnde, 
het de kratte in de boet zet in ik, ‘n maidje van elf, 
hew de koôl op perbere te stapelen. 

Zôas ik al zai: Ik had oftig nei vader staan te koiken, 
dat ik docht, dat ik dat kunsie van ‘t koôl opstapele 
nou zelf ok wel kon. Nôh,... dat viel nag bar teu-
gen. ‘k Hâw ze uitaindelijk in de boet op de stapel 
kregen, maar je moet niet vrage hoe. ‘s Eives om 
half elf was de klus plat en  die koôlmuur was ok 
nagal plattig uitvallen, maar dat mocht heêls niet 
hindere, vezelf. 

Buur Klaas was tot op z’n botte verkleumd, m’n 
broertje was louf maar ok groôsk, dat ie meehellepe 
en opbloive mocht, m’n oom had stoive spiere van 
‘t sjouwen en ik zelf was ok hêlegaar an ‘t labber 
end, maar.......die gêle kôle ware wél binnen. Toen 
we ‘s eivies mit z’n allen bai vader an ‘t bed stonde 
en ‘t ‘m vertelde, was ie bar in ‘t zin, vezelf. 

Wai, buur Klaas, m’n oom, m’n broertje en ik, had-
de dut kunsie toch maar mooi samen flikt en dat 
gaf deer op die oiskouwe novembereivend, bei oôs 
allegaar, ‘n onbeskroifelijk warm gevoel van binnen.

De moeite waard
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GesLaaGde workshop
Zes lezers van de Coedijcker Ban namen op 10 november deel aan de workshop ‘Journalistiek Schrijven’.  
Rien Berends leerde de deelnemers in de ruim twee uur durende workshop de fijne kneepjes van het vak. Een 
paar deelnemers lieten weten dat ze een bijdrage willen gaan leveren aan de Coedijcker Ban.  Binnenkort maakt 
u kennis met hen. De Coedijcker Ban wordt nog completer! 

De moeite waard

Deelnemers aan de workshop: van links naar rechts Jaap de Reus, Rob Westhof, Rien Berends, Martijn Adrichem, Marijke de 
Jong, Kees Timmer, Anneke Wessemius (foto Hans Petit)

koedIJker Vrouwen GILde
Op 13 december organiseert het Koedijker Vrouwen 
Gilde een ledenavond. Dit is de kerstavond van het 
KVG. De avond begint met een broodmaaltijd. Daar-
na komt de zanger Jaap Saarloos met een gevarieerd 
kerstprogramma. Deze avond is alleen voor de leden. 
Het Koedijker Vrouwen Gilde wordt ondersteund 
door Stichting ’t Zuydoutaerlandt. 

VrIJwILLIGers cuLtuurtJe koedIJk
Het Koedijks Cult’uurtje is een werkgroep van de 
Stichting Zuydoutaerlandt. De werkgroep zoekt ver-
sterking voor de organisatie van het Koedijks Cult’uur-
tje. Hebt u interesse informeer dan bij Jan van Dijk: 
072 5403870



18

Ondernemer van de maand
Justin Stam: ‘Elke dag met plezier aan het werk’

BouwBedrIJf J. stam

Door Rien Berends, fotografie Hans Petit

‘Van niets iets maken met vakmanschap. Dat is mijn passie. Ik wist al heel snel dat ik een vakman wilde 
worden. Net als mijn vader.’ Justin Stam zegt het met een glimlach maar tegelijk ook vol overtuiging. ‘Toen 
ik in 1995 naar de Kanaaldijk verhuisde, zat ik als zevenjarig jochie midden in een verbouwing. 

Ik werd daar gewoon in mee getrokken. Prachtig vond 
ik het hoe mijn vader dat allemaal deed. Als ik niet op 
school zat dan was ik in de buurt van mijn vader. Wat 
hij maakte, dat wilde ik ook leren.’

ZandLoper

In 2009 begon Justin als ZZP-er aan een zelfstandige 
loopbaan. Opnieuw was het dorp een bouwonderne-

ming rijker, gerund door een geboren Koedijker. ‘Ik 
ben in 1988 aan de Boszool geboren en zeven jaar later 
aan de Kanaaldijk opgegroeid. Uiteraard heb ik op de 
Zandloper gezeten. We woonden er bijna naast. Het 
was een mooie tijd met een, laat ik het voorzichtig 
zeggen, nogal drukke klas. Veel van mijn klasgenoten 
kom ik nog tegen. Bij eentje heb ik laatst nog een aan-
bouw gemaakt.’

Wat mijn vader maakte, dat wilde ik ook leren......
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Ondernemer van de maand
Voetsporen

Na de lagere school ging Justin zoals verwacht naar 
het PCC aan de Vondelstraat in Alkmaar om daar op 
vmbo-niveau het vak van bouwtimmerman te leren en 
daarmee in de voetsporen van zijn vader Jos te treden. 
‘Vervolgens ben ik naar het opleidingsinstituut Espeq 
in Heerhugowaard gegaan om me verder specialiseren 
zoals bijvoorbeeld het banktimmeren van raamkozij-
nen, het machinale timmerwerk. Je leerde er de meest 
uiteenlopende dingen maken. Espeq werkt ook als een 
soort uitzendbureau waardoor ik op mijn zestiende 
ben gaan werken bij een bedrijf onder begeleiding van 
een leermeester. Die beoordeelde de praktijkwerkstuk-
ken. Daarna heb ik een paar jaar bij de Toekomstbouw 
gewerkt en in 2008 voor mijn vader. 

Een jaar later ben ik dus voor mezelf begonnen als 
Stam Timmerwerken. Maar dat heb ik 2013 veranderd 
in Bouwbedrijf J. Stam omdat ik veel meer kan en 
doen dan timmeren.’

Gunnen

Hoe lastig is het om op zo’n jonge leeftijd al zelfstan-
dig te gaan werken en vooral om opdrachten binnen 
te halen. ‘Ach ik woonde nog bij mijn ouders. Dus de 
was werd gedaan en het eten stond elke dag op tafel. 
Over heel veel zaken hoefde ik me niet druk te maken. 
En mijn vader trad op de achtergrond op als adviseur. 
Ik deed ook de nodige opdrachten voor hem. Langza-
merhand bouw je dan een klantenkring op en schuif 
je vooral ook dank de mond tot mond reclame van de 
ene opdracht in de andere. Van klein naar groot. Heel 
afwisselend. 

koedIJkers weten Van aanpakken

Eigenlijk is het plannen nog het lastigst bij meer op-
drachten tegelijk. Dat komt omdat je ZZP-er bent. 
Uiteraard werk in vaak in teamverband met andere 
ZZP-ers die ook gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld 
stukadoorwerkzaamheden of tegelzetten. Daar zitten 
inderdaad ook Koedijkers tussen. Er zijn in ons dorp 
heel veel kleine bedrijven. Vooral bouwbedrijven. Dat 
klopt. Ik zou niet weten hoe dat komt. 

Waarschijnlijk zijn Koedijkers echte aanpakkers. We 
lopen elkaar in elk geval niet voor de voeten. Ik merk 
weinig van onderlinge concurrentie. In ons vak is het 

toch ook vaak een kwestie van het werk aan iemand 
gunnen. Ik vind het gaaf om directeur en werknemer 
te zijn in hetzelfde eenmansbedrijf. Je hebt één op één 
contact met de klant over alles.’

eIGen droomhuIs

Dat het vakmanschap bij Justin hoog in het vaandel 
staat, komt aan het einde van het gesprek nog een keer 
duidelijk aan de orde. ‘Ik heb vroeger vaak meegedaan 
aan beroepenwedstrijden. Dat was ook een passie van 
me. Vakwerk maken en dan laten beoordelen door su-
perdeskundigen. Ik kwam daar vaak heel goed uit te-
voorschijn. Maar nog belangrijker vind ik het contact 
met klanten en collega’s. Ik ga elke dag met plezier aan 
het werk. Vooral als het om verbouwingen gaat van 
oudere huizen. Dan zie ik meteen al hoe het eindresul-
taat er uit kan komen te zien. Dat is inderdaad iets wat 
in de genen zit. Ik geef eigenlijk nooit zomaar op. Als 
het niet linksom kan dan maar via rechts. Maar het zal 
lukken.’ Tot slot: Wat zou je nou het mooiste vinden 
om te bouwen. ‘Ons eigen droomhuis. En dat gaat er 
komen. Aan de Kanaaldijk. Uiteraard!’

Gaaf om directeur en werknemer te zijn ...
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Met een krachtige zwaai bereikte je het verste punt
de pLantenhoos

Door Jacob de Maijer

De tuinders van het Geestmerambacht teelden voornamelijk aardappelen en kool. Over de aardappelen 
schreef ik in de vorige CB. Nu een stukje over kool.

Veel tuinders zaaiden hun eigen koolzaad, dat ze oog-
sten door in de herfst een paar kolen, (de mooiste en 
zuiverste exemplaren), met struik en al mee te nemen 
naar de schuur om deze gedurende de winter uit de 
vorst te houden. Zo gauw het voorjaar zich aandien-
de, gingen de struiken van deze kolen de grond weer 
in. Dat mocht niet overal. Om kruisbestuiving van de 
verschillende rassen te voorkomen was het Geestme-
rambacht in (als ik mij dat goed herinner) 4 stukken 
verdeeld. In het ene vak werd in de uiterste hoek dan 
Deense witte kool geplant en de andere soorten, bij-
voorbeeld rode kool, zover mogelijk uit elkaar. Som-
mige tuinders hadden in het vak waar ze zaad wilden 
telen geen land. Dan werd er op verzoek een regeling 
getroffen. Mijn vader had in de Greb een stukje land 
waar dat was toegestaan. Eind van de zomer werd er, 
nadat de kool rijk gebloeid had, zaad geoogst. In de 

herfst van dat jaar werd het koolzaad centraal - georga-
niseerd door tuinbouwvereniging “de West” - ontsmet 
om het zaad van ziektekiemen te ontdoen.

eenruIter

Al heel vroeg in het voorjaar werd het zaad gezaaid, 
meestal onder platglas, ook wel een eenruiter genoemd, 
op een zogenaamde plantenbaan. Zo’n plantenbaan 
was het stukje land wat door de tuinders het best werd 
onderhouden, om te zorgen dat er zomin mogelijk vuil 
(onkruid) op groeide. In april of later, afhankelijk van 
de soort (vroege of late) moesten de planten klaar zijn. 
Deze werden dan met duizenden stuks van de planten-
baan geplukt, meestal ‘s avonds of aan het eind van de 
middag voordat de planten werden uitgezet. Maar dat 
ging niet zomaar, daar was voorbereidend werk voor 
nodig. Dat ging zo: De dag voordat de planten geplukt 

Historische Vereniging

Mijn vrouw Reini wilde na enig aandringen wel even voor model spelen en wat water uit de sloot op de kant gooien. 
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werden, werd de grond waarop ze groeiden flink nat 
gegooid. En daar komt dan onze plantenhoos, ook wel 
waterhoos genoemd, uit ons museum aan de beurt (zie 
foto). Mijn vrouw Reini wilde na enig aandringen wel 
even voor model spelen en wat water uit de sloot op 
de kant gooien.

pantenBaan

Zo’n plantenbaan was altijd gesitueerd naast een sloot, 
dat kon ook moeilijk anders, want alle akkers hadden 
sloten. De afmeting was zodanig dat het verste punt 
met een krachtig zwaai kon worden bereikt. Waarom 
nu dat nat gooien? 

Wel als je zo’n plantje uit min of meer droge grond 
trok, beschadigde dat het fijne wortelgestel en dat zou 
de plant een achterstand bij de groei geven nadat deze 
was uitgezet op het akkerland. Als ik het mij goed her-
inner werden er, met de hand, ongeveer 7.000 per dag 
per persoon gezet, d.w.z. als de man die de planten 
in de grond zette een hulpje had om hem die plan-
ten aan te geven. Daarna, als er een groot stuk gezet 
was, moesten alle plantjes een scheutje water uit een 
tuutemmer krijgen.

tIJdeLIJke huLpkrachten

Hiervoor werden dan tijdelijk hulpkrachten opge-
trommeld, zoals vrouw en/ kinderen. Die liepen achter 
de zetter aan met een bak aan een riem voor de buik. 
De planten lagen dan keurig gesorteerd in bosjes van 
50 stuks in dat bakje, ook wel een kobus genoemd, 
met de worteltjes allemaal dezelfde kant op. De zetter 
deed, in krom staande houding, zijn hand op rug en 
de aangever legde dan de plant met de worteltjes naar 
de duim toe in de hand, waarna de zetter de plant in 
een gleuf in de grond stak. Dat gleufje werd door hem 
gemaakt met een z.g. plantersgraafje. Stond de plant 
eenmaal in de grond, dan werd de grond naast de plant 

aangedrukt door de klomp van de zetter. Zo ging dat 
eindeloos door, elke stap een plant, tot het eind van 
de akker en weer terug. Dan werd het bakje weer aan-
gevuld. 

De late koolsoorten waren in de herfst oogstbaar. Dan 
begon het z.g. kool snijden. De kool werd voorzichtig 
in rotan manden gelegd en naar een lorrie op smalspoor 
gesjouwd. Zo gauw de lorrie vol was, werd die naar de 
waterkant geduwd waar de koolschuit lag. Op korte 
akkertjes ging dit ook wel met een bandenwagen, waar 
3 manden op konden staan. Vaak ging dit zo zwaar dat 
er iemand voor liep met een touw om te helpen trek-
ken. Herfstdag was de grond bijna overal drassig en 
zakte de wagen diep in de grond, die ook nog vol stond 
met stronken. Nadat de kool dan eindelijk bij de schuit 
was aangekomen, werden de manden in de schuit leeg-
gemaakt en de kool netjes en voorzichtig opgestapeld. 
Elke stoot werd een rotte plek als de kool een winter 
lang bewaard werd. De schuit vol en dan naar huis va-
ren, waar de kool nog een inspectiebeurt kreeg en waar 
nodig, nog van een blad of stukje struik werd ontdaan. 
Daarna werd de kool weer in manden gedaan, die de 
koolboet werden ingestouwd. Hier werden ze dan in 
walen opgestapeld, gesorteerd op grootte. Daar bleven 
ze meestal de hele winter liggen, uit de vorst gehou-
den. Als de prijzen aantrokken werd de kool geveild. 
Trokken de prijzen maar niet aan, dan moesten ze ten 
slotte toch geveild worden. Vaak draaiden ze dan door, 
d.w.z. ze werden niet gekocht. Dan werden ze vernie-
tigd door ze stuk voor stuk met een mes stuk te snij-
den. De tuinder kreeg dan de vastgestelde minimum 
prijs, een prijs waar je eigenlijk niet van kon leven. 
Het naarste aan die situatie was eigenlijk dat al die in-
spanning en dat zware werk voor niets waren geweest. 
 
Met dank aan Jan Barsingerhorn die voor mij controleer-
de of het allemaal klopt, zoals het is opgetekend.

Historische Vereniging

Plantenhoos
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Maalderij De Gouden Engel 
op 30 en 31 december wordt er weer gebakken! 

Oliebollen 
 

U kunt oliebollen bestellen via het bestelformulier of los kopen: 

Losse verkoop:  vrijdag 30 december van 13.00-17.00 uur 
 zaterdag 31 december van 10.00-16.00 uur 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: _______________________________ 

Telefoon:_______________________________ 

oOliebollen naturel    __ zak(ken)(5 per zak voor € 3,50) 
oOliebollen Appel/kaneel__ zak(ken)(5 per zak voor € 4,00) 
oOliebollen Rum/rozijnen__ zak(ken)(5 per zak voor € 4,00) 

U kunt uw bestelling ook doorgeven via info@maalderij-degoudenengel.nl of 06-23251210 (Judith) 
Bestellingen graag doorgeven t/m zaterdag 24 december en ophalen op zaterdag 31 december. 

Maalderij De Gouden Engel, Kanaaldijk 236  1831 BE Koedijk 
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Een overzicht van activiteiten en evenementen in de decembermaand

samen sterker door samenwerkInG
December is de maand vol feestelijke dagen, warmte en gezelligheid. De feestmaand bij uitstek, om samen 
met familie, vrienden, buren, collega’s en onbekenden te vieren. In De Rietschoot én in De Hofstaete staan 
diverse leuke activiteiten en bijeenkomsten op de agenda. Wilt u liever niet alleen thuis zijn, kom dan ge-
zellig langs. Of als u juist de drukte thuis wilt ontvluchten, kom dan bij ons op adem. De Rietschoot is er 
voor iedereen, zeker met feestelijke dagen.

sInterkLaasVIerInG In de hofstaete

Op zondag 4 december wordt vanaf 12.00 uur Sin-
terklaas gevierd met een overheerlijke Oudhollandse 
koffietafel uit de keuken van Wilfredos. Tijdens de 
maaltijd zullen de Pieten aan iedereen een persoonlijk 
cadeautje uitdelen. De koffietafel bestaat uit: romige 
pompoensoep, groentesoep, diverse soorten brood, 
vleeswaren, boerenkaas, jam, roomboter, krentenmik, 
twee soorten huisgemaakte taart, koffie en thee.Wilt 
u deelnemen aan deze Oudhollandse koffietafel? Aan-
melden kan in De Hofstaete bij één van de medewer-
kers, of via 072-5624521, of edekker@alkcare.nl

samen eten In de rIetschoot

Op dinsdag 6 december kunt u voor € 7,50 genieten 
van een overheerlijk driegangenmenu: Tomaten-crème 
soep, boerenkool met worst, vleesjus en luchtig toetje 
na. Het diner begint om 18.00 uur. 

Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aan-
meldt, zodat De Rietschoot voldoende ingrediënten 
kan inkopen.  Aanmelden kan bij de bar, bij één van de 
medewerkers van De Rietschoot, bellen kan natuurlijk 
ook via telefoon 072 – 561 55 95 of via e-mail info@
rietschoot.nl

Bewonersonderneming

December is de maand vol feestelijke dagen, warmte en gezelligheid
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samen kerstknutseLen In de rIetschoot

Breng uw huis alvast in kerstsfeer. En wat is nou leuker 
dan zelf kerststukjes maken? De Rietschoot organi-
seert, samen met Bloembinderij Schipper, workshops 
‘Kerststukjes maken’. Kosten € 12,50 inclusief koffie en 
appelgebak. Geplande dagen zijn 14 en 15 december 
vanaf 19.30 uur. Vol=vol. Er zijn al veel inschrijvingen 
binnengekomen, dus er wordt gekeken of het moge-
lijk is om meerdere dagen workshops te organiseren. 
Kijk op de website en de informatieschermen in De 
Rietschoot voor alle (eventuele extra) workshopdagen.

samen ZInGen In de hofstaete

The Midwaysingers treden vrijdagavond 16 december 
vanaf 19.30 uur op met een sfeervol kerstconcert In 
De Hofstaete. Na de pauze zullen The Midwaysin-
gers samen met het huiskoor van De Hofstaete: ‘De 
Laatbloeiers’ zingen. Wilt u genieten van een heerlijk 
kerstconcert? Geeft u van tevoren op in De Hofstaete 
bij één van de medewerkers. Entree € 5.

samen feesteLIJk eten In de rIetschoot

Kom op zondag 18 december gezellig eten en geniet 
van ons uitgebreide kerstbuffet. Het buffet wordt om 
18.00 uur geopend met: stokbrood, kruidenboter, to-
nijnsalade, kipkerriesalade, huzarensalade, gemengde 
groeten, feestelijke sla, pommes Duchesse, frites, kip, 
kibbeling en met diverse toetjes als dessert. 

Kosten € 15,-. Voor het kerstbuffet kunt u zich tot 
uiterlijk 14 december aanmelden. Doe het snel, want 
vol=vol. Aanmelden kan bij de bar, via telefoon 072 – 
561 55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl

samen feesteLIJk eten In de hofstaete

Op woensdag 21 december wordt vanaf 17.00 uur een 
heerlijk kerstdiner verzorgd door de keuken van Alkca-
re. Reserveer tijdig een plek aan de feestelijke kerstta-
fel. De kosten voor het kerstdiner, inclusief twee wijn 
of fris, bedragen € 22,50. Aanmelden kan in De Hof-
staete bij één van de medewerkers, of via 072-5624521, 
of edekker@alkcare.nl

samen het Jaar uIt In de hofstaete

Op zaterdag 31 december wordt vanaf 21.00 uur het 
jaar uitgezwaaid met een avond vol gezelligheid: mu-
ziek, mini bonte avond, hapje/drankje, oliebollen én 
champagne. Deelname € 5,- Wilt u graag komen, maar 
vindt u het tijdstip te laat om over straat te gaan? De 
Hofstaete biedt deze avond de mogelijkheid om u 
thuis te brengen als u in de omgeving woont. Aanmel-
den kan in De Hofstaete bij één van de medewerkers, 
of via 072-5624521, of edekker@alkcare.nl

kLuscafé koedIJk

Zaterdag 10 december 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 en 16.00 uur in de 

Bewonersonderneming De Rietschoot
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Rietschoot voor u klaar. Ook verlenen de vrijwilligers 
hulp bij het gebruik van uw tablet, smartphone en so-
cial 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 re-
paraties zijn gratis, maar eventuele onderdelen dient u 
zelf aan te schaffen.

enerGIecafé koedIJk 
Hebt u belangstelling voor duurzame energie, dan 
bent u zaterdag 10 december welkom in het Energie-
Café 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 de-
len over de mogelijkheden van duurzame energie in 
Koedijk. Ook kunnen belangstellenden hier meer in-
formatie 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 Alkmaar Energie en stap over op de 
groene duurzame energie van De Unie. Meer weten? 
Voor informatie kijkt u op: alkmaar-energie.nl

muZIek op VerZoek

De Hofstaete organiseert 1x per maand een muzikaal 
verzoekplatenprogramma met Piet Piraat en de gezus-
ters Braadslee.  HW ebt u speciale verzoekjes, wilt u 
nog altijd graag eens die ene plaat horen? U vraagt, wij 
draaien, vanaf klassiek tot dansplaat. Waar: De Hof-
staete, Daalmeereiland 40 Alkmaar Wanneer: 1x per 
maand op zondagmiddag, vanaf 14.00 uur Agenda: 11 
december, 15 januari, 12 februari Toegang: gratis

koedIJks cuLt’uurtJe: dark rosIe

Zondag 11 december staat Dark Rosie in de spotlights 
bij het Koedijks Cult’uurtje. Zij spelen akoestische 
muziek met gitaar, (meerstemmige) zang,  contra-
bas, accordeon, mandoline 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 van Franse  musette naar Cubaanse ritmes. Meer 
info www.darkrosie.nl  Elke 2e zondag van de maand 
van oktober t/m maart is er een Koedijks Cult’uurtje 
waarbij de muzikanten zeer verschillend zijn. Het kan 
een koor zijn een duo of een band, van jazz, country, 
sing-a-songwriter, Iers, Duitse schlagers, etc. De op-
tredens beginnen om 15.00 uur en duren tot ongeveer 
17.00 uur. De entree is € 2,50.

kInderspeLen: kerstedItIe

Dinsdag 27 december is iedereen om 13.00 uur welkom 
in De Rietschoot voor de kersteditie van de Kinder-
spelen. Er is warme chocolademelk en banketletters. 
Natuurlijk is de Kerstman aanwezig en er is nog veel 
meer te doen.  Aanmelden: activiteiteninkoedijk072@
gmail.com Kosten: € 2,00 Leeftijd: 5 – 11 jaar [

aLGemene GeGeVens de rIetschoot

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

openInGstIJden

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

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



27

oostwIJk anno 1927/1928
Door Jacob de Maijer

Velen van u, lezers, zullen wel herkennen waar dit is denk ik. De foto is vermoedelijk genomen  in 1927/1928. 
Dit gelet op de jonge aanplant van de boompjes. Begint het u al te dagen waar het is? De fotograaf stond op 
“Kooi’s land”, zoals wij het land van boer Kooi in mijn jeugd noemden. (Ik vraag mij af of boer Kooi in  1927 
al een bedrijf had in Koedijk ...) De plek is nu het erf van Ton Visser, ofwel het bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Hertog. Het rechter huis is dat waar de familie Tiesjema al decennia woont, in wat nu de Burgemeester Kooi-
manstraat heet. Toen de foto werd genomen werd het Oostwijk genoemd. 

Nostalkiek

Het rechter huis is dat waar de familie Tiesjema al decennia woont
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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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Renault Twingo SCe 70 Dynamic      2014       € 9950,-
Volkswagen Up 5 deurs navigatie    2013       € 8750,-
Fiat Panda Twin Air Turbo 85 Lounge autom. 2013       € 8950,-
Fiat 500 Pop BiColore  automaat      2012       €   8950,-
Chevrolet Captiva 2.4 Style                2006       € 6950,-
Seat Cordoba Chill Out                         2006       € 5450,-
Peugeot 107 Urban Move             2010       € 4950,-
Peugeot Bipper 1.4 HDi  bestel     2010       € 4950,- 
Peugeot 207 1.4 16 v Xline     2006       € 4950,-
Renault Clio 1.2                         2005       € 2950,-
Mazda 2 1.4 Touring                 2006       € 5450,-
Chevrolet Matiz 0.8 Breeze     2006       € 2950,-
Saab 900 automaat                    2000       €  1450,-

Een greep uit ons assortiment
Autobedrijf
De Hertog

Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)



30

Reus Nörwi, die alleen in dichtvorm sprak

rode pIet
Door Hans Faddegon 

Het kost altijd wel enige moeite om telefonisch contact met Sinterklaas te krijgen. Maar toen Zwarte Piet 
de telefoon opnam en hoorde dat het over Koedijk en de Coedijcker Ban ging, reageerde hij onmiddellijk: 
“Natuurlijk, Koedijk, het gezelligste dorp van Nederland! 

Ik verbind je direct door met Zijne Eminentie…enne, 
tot gauw hè! “ Ja, Koedijk als de meest aantrekkelijke 
plaats van aankomst met de stoomboot geeft ons, Koe-
dijkers, toch wel een heel bijzondere status. Ik vertelde 
dat ik graag wilde weten hoe het nu met de Sint en de 
Pieten gaat, nu ze door sommige mensen ervan beschul-
digd worden dat ze onderling discrimineren. 

wodan en reus nörwI

Sint begon direct zijn geschiedenis toe te lichten. Bij-
voorbeeld hoe ze hem vroeger in de westerse landen 
vergeleken met de Germaanse god Wodan, die een 
lange witte baard en witte golvende lokken droeg on-
der zijn brede hoed. En hoe hij met een witte schim-
mel langs de hemel en over de daken galoppeerde om 

Cultuur
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te kijken wie een beloning verdiende. En natuurlijk 
ook wie een vermaning nodig had. Hij deed dit al-
les samen met zijn assistent, de reus Nörwi, die trou-
wens alleen in dichtvorm sprak. Nörwi keek door alle 
schoorstenen om te zien welke offers de mensen bij de 
open haard hadden neergelegd. Ondertussen strooide 
Nörwi noten en erwten door de schoorsteen, maar hij 
had ook een roede bij zich om, zo nodig, iemand een 
pak voor de broek te geven. Want als er te weinig of-
fers lagen, kon de wens om de sombere winterdagen 
te verjagen niet vervuld worden. Maar als Nörwi de 
offers goedkeurde, verdeelden de mensen de volgende 
dag de geschenken onder elkaar. Iedereen kende Nör-
wi natuurlijk alleen maar met een zwart gezicht. Dat 
kwam door al het roet in de schoorstenen. 

hooI en worteLs

Sinterklaas vertelde dat de kinderen vaak een bundel-
tje hooi en wortels in hun klomp bij de schoorsteen 
neerzetten, als eerbetoon. ‘s Nacht was de schoorsteen 
vroeger de enige opening in de woning, dat werd van-
ouds gezien als de voortdurende verbinding met de 
hemel. En de geschenken die Sinterklaas gaf, bracht 
Zwarte Piet dan door deze opening naar binnen. Van 
oudsher erkenden ze de Sint als goedheiligman. Die 
naam werd afgeleid van ‘hylikman’, dat betekende: 
hulpverlener bij de totstandkoming van een huwelijk.  
Aan het eind van de middeleeuwen kreeg een vrouw 
die ten huwelijk gevraagd zou worden, tijdens het Sin-
terklaasfeest vaak een taaitaai koek. Zo’n koek heet-
te een ‘vrijer’. Want de koek was vernoemd naar de 
Germaanse god van de vruchtbaarheid: Freya. Andere 
lekkernijen die uitgedeeld werden, waren bijvoorbeeld 
banketletters en suikerharten. En Zwarte Piet, zoals 
Nörwi langzamerhand genoemd werd, strooide (pe-
per)noten, chocolade en ander snoep. Deze zaaiende 
strooibeweging deed herinneren aan de oude Ger-
maanse vruchtbaarheidsrituelen. 

moorse ZeeLIeden

“Ach”, zei Sint nu tegen me, ”Ik begrijp ook wel dat 
mijn geschiedenis vaak wat onduidelijk overkomt. 
Het is zo’n lange geschiedenis, maar ik heb nooit ge-
aarzeld om de mensen ter wille te zijn door het over-
nemen van een deel van hun eigen cultuur. Dat komt 
omdat ik zoveel met hen meegemaakt heb. Lees dat 
bijvoorbeeld maar eens in al mijn legenden. 

Te beginnen in mijn klooster in Myra, in Zuid Tur-
kije, waar ik tot het jaar 341 bisschop was. Naarmate 
ik bekender werd als beschermheilige van de kinderen 
en de zeevarenden, kreeg ik ook steeds meer contact 
met Holland en ik vestigde mij in Spanje. Want van 
daaruit werden veel lekkernijen per schip naar Hol-
land gevoerd. Dat gebeurde met Spaanse schepen en 
dus ook met Spaanse zeelieden, die soms van Moorse 
afkomst waren. Die hadden een donkerder huids-
kleur, wat grote indruk maakte op de Noord Euro-
pese bewoners. 

Ze droegen ook prachtige traditionele kleding, die 
goed paste bij mijn Zwarte Pieten en daarom dragen 
ze die tot op de dag van vandaag.” Zijn stem kreeg nu 
een beetje verdrietige ondertoon: “Sinds kort worden 
we jammer genoeg weer eens beschuldigd van discri-
minatie. Waarom is er toch zo weinig cultuurkennis? 
Al mijn echte Zwarte Pieten zijn erg boos. Dit jaar 
gaan er beslist heel wat politici en journalisten in de 
zak mee naar Spanje. Voor bijscholing natuurlijk.”

Tot nu toe kon ik hem redelijk volgen, omdat ik zijn 
geschiedenis al eens gelezen had. Voor zover ik het 
begreep, sprak hij daarna als deskundige bisschop 
over de drie-eenheid, bestaande uit politiek, onkun-
de en het bijbehorende media-gebabbel.  Maar helaas 
is mijn Spaans niet zo best, ik kan mij vergissen…  
Oh ja, hij zei ook nog dat het voor veel mensen dui-
delijker zou worden als ze weer eens op een school 
het Sinterklaasfeest zouden meemaken. Dat zou ook 
veel misverstanden uit de wereld kunnen helpen.  Ten 
slotte beëindigde hij het gesprek met een speciale 
dichterlijke boodschap van Zwarte Piet voor Koedijk:

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan ... En 
ik wil als Zwarte Piet naar Koe Dijk graag weer gaan ..
Dan huppelt het paardje naar Rietschoot een keer ... En 
juichen Koedijkers graag heen en al weer ... Een rood 
beschaamd Pietje voelt zich toch erg aangedaan ... En 
spreekt ons over ‘t volgende wel heel graag vast aan ... 
Denk over mijn geschiedenis heel rustig goed na ... dat 
Zwarte Piet en Sinterklaas gelijkwaardig voor u staan.

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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Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Winnaar 

CCDNA 

Award 2016

‘banken’

cadeau bij onze betaal-rekening*

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl
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Marike Dijkstra: ‘Dit is mijn lust en mijn leven’

heeLZaam  
Door Rob Westhof, foto’s aangeleverd

‘Tijdens een behandeling werk ik vaak intuïtief. Dat wil zeggen dat ik mij open stel voor iets groters dan 
alleen geleerde kennis. Ik plug daar op in en werk meestal niet op de automatische piloot. Ik observeer, ik 
voel, ik luister naar het lichaam van de cliënt en kies zo wat op dat moment het beste past qua techniek. 
Zo werk ik het meest effectief.’

In een mooie praktijkruimte heeft Marike Dijkstra 
haar massage praktijk Heelzaam. ‘Het is mijn lust en 
mijn leven om iets te kunnen betekenen voor men-
sen. Mijn ideaal is om mensen te begeleiden om zoveel 
mogelijk zichzelf te kunnen en mogen zijn, zodat ze 
kunnen leven vanuit hun hart. Daarbij wil ik graag het 
oorspronkelijke potentieel dat een ieder in zich draagt, 
aanspreken.’

doorVraGen

Bij een anamnese neemt Marike naar eigen zeggen 
ruim de tijd voor haar cliënten. ‘Dat is anders dan bij 

het bekende intake gesprek van de dokter. Ik vraag 
door nadat de cliënt de hoofdklacht verteld heeft. Vaak 
spelen er namelijk ook allerlei andere klachten die van 
belang zijn voor een totaalplaatje. Open vragen die ik 
stel, gaan over eigen ideeën omtrent de oorzaak van de 
klacht. Ook onderzoek ik de persoonlijke geschiedenis 
en de ziektegeschiedenis. Verder bijvoorbeeld hoe het 
staat met iemands sociale leven. Met het totale beeld 
dat ik dan krijg, kiezen de cliënt en ik welke weg we 
samen ingaan. Het doel van de therapie is om te leren 
luisteren naar je lichaam, te ontspannen en weer dicht 
bij jezelf te komen, zodat klachten kunnen verbeteren.’ 

nederLands recht

Haar eerste studie, Nederlands Recht, volgde Marike 
in Tilburg. ‘Daarna heb ik stage gelopen op een advo-
caten kantoor, maar dit was het niet voor mij. Veel te 
veel achter een bureau en maar met mijn neus in de 
boeken. Ik deed ook nog uitzendwerk waarin ik bur-
ger-oorlogsslachtoffers heb geïnterviewd. Vervolgens 
ben ik gaan werken bij de reclassering in Breda. Ook 
daarin was weer veel menselijk contact. Ik deed on-
derzoek naar de toentertijd nieuwe, alternatieve straf, 
namelijk dienstverlening. 

wereLdreIs

Marike besloot wat van de wereld te gaan zien om on-
derweg ook de eigen diepere drijfveren te leren ken-
nen. ‘Ik heb ruim een jaar als backpacker rondgetrok-
ken. Omdat het met een klein budget moest gebeuren, 
moest ik alles goed uitzoeken. Waar kan ik goedkoop 
verblijven, waar en wat eet ik vandaag en hoe organi-
seer ik trein- of bustickets. Ik vond het heerlijk om 
te doen. Ik ben op veel plaatsen in Azië geweest. In-
dia, Nepal, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, 

Met hart en ziel

In 2008 besloot Marike  een eigen praktijk  te beginnen ...
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China en uiteindelijk met de Trans Siberië expres weer 
naar huis. Door het reizen is meer uitgekristalliseerd 
wat ik leuk vind. Ik ben gaan studeren aan de Aca-
demie voor Natuurgeneeskunde Hippocrates in Bloe-
mendaal en afgestudeerd in natuurgeneeskunde, klas-
sieke homeopathie en lichaamsgerichte therapie.’

eIGen praktIJk

In 2008 besloot Marike een eigen praktijk te starten 
om nog meer met haar opleiding te gaan doen. In het 
Zonnehof gebouw deelt ze deze ruimte met ergothera-
pie Rozemarijn en de praktijk voor klassieke homeo-
pathie van Martin Frijters. ‘Als therapeut ben ik aan-
gesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van 
Alternatieve Geneeswijze). Deze vereniging is erkend 
door de zorgverzekeraars en mijn consulten worden 
zodoende dan ook vergoed. Ook sta ik ingeschreven 
als therapeut in het register van het RBCZ (Register 
Beoefenaren Complementaire Zorg). Mocht er om 
wat voor reden dan ook een klacht zijn bij een cliënt 
dan kan men naar het TCZ (Stichting Tuchtrecht Be-
roepen Natuurlijke Gezondheidszorg) met de klacht 
en deze wordt daar dan behandeld. Het is tevens een 
eis van het VBAG om bij het RBCZ ingeschreven te 
staan.’

hoLIstIsche massaGe

Lichaamsgerichte therapie kan op meer manieren 
worden vorm geven. Marike licht toe: ‘Ik heb heel 
veel soorten massage en healing technieken tot mijn 
beschikking. Alles wat ik doe heeft een holistisch 
uitgangspunt. Holistisch is dat lichaam en geest als 
één geheel worden gezien. Dus waar komt de fysieke 
klacht vandaan? Is dat puur lichamelijk? Nee dus, want 
wie iemand is en hoe de persoon in het leven staat, is 
belangrijk voor de symptomen in het lichaam. Niet 
verwerkte emoties kunnen bijvoorbeeld uitmonden in 
fysieke klachten. In het reguliere medische circuit zal 
je dan een pilletje krijgen bij pijnklachten en wat fysio 
en dat is het dan. Ik help mensen om de oorzaak van 
de klachten te verwerken en dichter bij de wensen van 
hun hart te leven zodat de klacht kan verdwijnen.’

reBaLancInG

‘De keuze voor behandeling hangt natuurlijk voor een 
deel af van de aard van de klacht. Maar ik laat cliën-
ten ook kiezen waar hun voorkeur naar uit gaat. Velen 

maken geen keuze. Omdat ik zoveel technieken tot 
mijn beschikking heb, vertrouwen ze er op dat ik kan 
kiezen wat goed bij hen en hun klacht past. Ik kom 
dan vaak uit op Rebalancing. Dit is een samenspel van 
diverse massages en lichaamstechnieken waardoor de 
persoon weer in balans kan komen. Dan maak ik bij-
voorbeeld  gebruik van pulsen: een wiegende bewe-
ging, gewrichtsontspanning, ademhalingstechnieken, 
die heel belangrijk zijn bij het jezelf leren ontspannen 
en ook ga ik in gesprek met het lichaam door middel 
van aandacht en intentie.’

netwerken

‘Vanuit de GGZ krijg ik wel cliënten doorgestuurd en 
zelf verwijs ik in sommige gevallen weer door naar een 
huisarts, of naar de homeopaat. Helaas is er weinig of 
geen wisselwerking en connectie tussen de huisartsen 
en mijzelf. Dit is iets wat ik zou willen verbeteren in 
de komende jaren. Ik heb, vind ik, wat toe te voegen, 
maar stuit veel op onbekendheid met wat ik doe en 
soms zelfs op onwil tot samenwerken. Maar samen 
zouden we toch de mensen het allerbest kunnen hel-
pen. Deze integratie is dan ook een grote wens van mij. 
Dit netwerk moet zich nog verder gaan ontwikkelen.’

Met hart en ziel

Een samenspel van diverse massages .....
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De speciale functie van maretak en hulst in de winter 
GroenBLIJVende Bomen

Door Martin Frijters

In de Kerstperiode versieren we onze huizen met groenblijvende bomen en takken. Deze verschillende 
soorten behoren allemaal tot de familie van dennenbomen.  

Groenblijvende bomen en planten verwijzen naar de 
eeuwigheid van het leven. Ze werden van oudsher al 
gebruikt, vooral in het jaargetijde dat de zon het laagst 
staat en al het leven op het noordelijk halfrond tot stil-
stand lijkt te zijn gekomen.  

maretak

Met het wintersolstitium op 21 december wordt een 
nieuwe cyclus van de zon ingezet en daarmee de op-
standing van de natuur aangevangen. Een bijzondere 
groenblijvende plant is de maretak met de botanische 
naam Viscum Album, vogellijm in het Nederlands. 
Viscum verwijst naar viscositeit, stroperigheid. Album 
verwijst naar de transparant witte kleur van de bessen 
die alleen de vrouwelijke planten vormen. De bessen 
bevatten een soort kleverig vruchtvlees en zaadjes. Ze 
worden gegeten door vogels. Die smeren vaak hun 
snavel af aan de bast van de boom. 

Het zaad blijft dan aan de bast kleven en kan daar ont-
kiemen en wortel schieten. De plant is een halfpara-
siet; haalt water en mineralen uit de bast van de boom. 
Meer maretakken op dezelfde boom kan zo’n boom 
dus te veel worden. In Frankrijk zie je vaak staketsels 
van bomen die uitgeteerd zijn door de maretak. Het 
is vanwege deze gelijkenis dat de plant gebruikt wordt 
in de non-toxische tumortherapie, een natuurlijke 
kankerbehandeling. De maretak heeft een voorkeur 
voor appelbomen, populieren, eiken, esdoorns en mei-
doorns als gastheer. In Nederland komt de plant veel 
voor in  Zuid-Nederland. Andere namen zijn onder 
andere boomkruid, duivelsgras, duivelsnest, heksen-
nest, kersterhout (verwijzend naar Kerst), lijmkruid en 
slangentong. Maretak speelde een rol bij veel rituelen 
zowel in de Keltische, Germaanse en ook Noorse tra-
dities. Er wordt gezegd dat wie onder maretak staat 
straffeloos gekust mag worden. 

Gezondheid

Maretak met transparant witte bessen
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Ook wordt gezegd dat wie onder de maretak kust, de 
verbinding voor eeuwig is. Keltische druïden sneden 
met midzomernacht een maretak uit een eik met een 
goudensikkel. De maretak werd opgehangen in de stal-
len om de gezondheid en vruchtbaarheid van het vee 
te bewaren en te verhogen. 

noorse saGe

De maretak speelt ook een belangrijke rol in de Noor-
se sage over koning Baldur, ook wel Balder of Baldr 
genoemd. Hij is de zoon van de goden Odin en Frigg 
en was zeer geliefd bij het volk. Zijn paleis zou licht 
verspreiden over de ganse aarde zolang hij leeft. Hij 
werd ook wel God van het Licht en God van de Lente 
genoemd. Hij werd geroemd om zijn wijsheid, wel-
sprekendheid en rechtvaardigheid. In een droom werd 
voorspeld dat hij vermoord zou worden. Zijn moeder, 
liet daarom iedereen een gelofte afleggen hem geen 
kwaad te doen. Ook de bomen en de dieren moesten 
deze eed afleggen. Loki de onruststoker kwam er achter 
dat de maretak de gelofte niet had afgelegd. Die kon 
Baldur dus doden. Hij maakte een pijl met de punt 
van een maretak  en liet die door Hodur, een blinde 
broer van Baldur, afschieten. Zo doodde de nietsver-
moedende Hodur zijn eigen broeder. Als de nieuwe 
wereld ontstaat, zal Baldur het hoofdwezen zijn, was 
de profetie. Ook hier dus een soort verwijzing naar een 
opstanding van het “Licht”. Net als de betekenis van 
Kerstmis. Dat het Licht weer terugkeert op aarde en in 
de harten van de mensen.  

VoLksGeneeskunde

Van oudsher wordt de maretak gebruikt in de volks-
geneeskunde. In de antroposofische geneeskunde ont-
wikkelt door Rudolf Steiner en een aantal van zijn vol-
gelingen die ook arts waren. De maretak wordt ingezet 
bij hoge bloeddruk. Maretak ontspant de spiertjes in de 
bloedvatwanden. Tevens als non-toxische tumorthera-
pie  naast of zonder chemotherapie. Maretak bevordert 
apoptose, het afsterven van cellen. Tevens stimuleert 
maretak het immuunsysteem waardoor kankercellen 
beter herkend en geëlimineerd worden door immuun-
cellen. Het homeopathische middel gemaakt van ma-
retak wordt ingezet bij hoge bloeddruk, kanker (vooral 
van de eierstokken en teelballen) en ook bij sommige 
vormen van epilepsie.  Verder ook op mentaal/emotio-
neel niveau. Niet goed geaard, alsof je tussen hemel en 

aarde bent blijven hangen. Ook thema’s die te maken 
hebben met dood en overlijden en een soort heimwee 
naar een verloren geestelijke wereld, horen bij maretak.  

huLst

Hulst is bekender. Door de felrode bessen en glanzen-
de donkergroene, gekartelde bladeren een opvallende 
verschijning in deze tijd van het jaar in tuinen, par-
ken in bossen. Ook deze boom speelde een belangrijke 
rol in de Keltische tradities, werd geassocieerd met de 
midzomer en speciaal de midwinter vieringen.  Als je 
het mee naar huis nam zou het de elfen en feeën die 
er in woonden mee in je huis nemen. Zij zouden ge-
luk brengen. Hulst heerst over de periode van de afne-
mende zon, de periode van midzomer tot midwinter 
in tegenstelling tot de eik die regeerde de periode van 
de wassende zon, dus midwinter tot midzomer. De 
druïden schreven er een beschermende en versterken-
de invloed aan toe. Het buigzame hout werd gebruikt 
voor rijzwepen. Het homeopathische middel gemaakt 
van hulst werkt op de vochthuishouding, stimuleert 
de nieren en gaat steenvorming, blaas- en prostaatpro-
blemen, opvliegers in de menopauze, bloedingen, stijf-
heid, reumatische aandoeningen en jicht, peesklachten 
en winterklachten tegen. En dit is slechts een kleine 
greep uit de vele klachten die behandeld kunnen wor-
den met hulst. De dennen zijn van oudsher vanwege 
de hars die ze afscheiden bekend om luchtwegklach-
ten te behandelen, dat kan zowel met het inademen 
van de etherische olie van de dennen alsook inwendig 
of homeopathisch. Het werkt slijmoplossend en ont-
stekingsremmend op zowel de bovenste als onderste 
luchtwegen. Tevens versterkt den het immuunsysteem 
en daarmee de weerstand tegen luchtweginfecties.  
Dit soort klachten komen in dit jaargetijde veel voor.  
Ik wens iedereen een mooi lichte Kerst.

Gezondheid

felrode bessen en glanzende donkergroene, gekartelde bladeren
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pompoen/ ham saus met taGLIateLLe

Door Arno Doejaaren/ foto van internet

InGredIënten

2 tenen knoflook, 2 uien, 1 grote pompoen, Verse tijm naar smaak, 100 ml 
bouillon, 500 gr tagliatelle, 1 eetlepel bruine suiker, 8 plakjes ham aan reepjes 
of blokje ham, Zure room, Klontje boter en/of zonnebloemolie, Peper en 
zout naar smaak

BereIdInG

Snipper de knoflook en snij de ui in halve ringen. Schil de pompoen en snijd 
de pompoen in blokjes. Verhit de boter met de olie en bak de ui glazig, voeg 
dan de knoflook en pompoen en de tijm naar smaak toe. Laat het geheel 10 
minuten bakken op niet te hoog vuur.  Voeg de bouillon en de bruine suiker 
toe en laat zachtjes koken tot de pompoen zacht is. Kook ondertussen de 
tagliatelle beetgaar, bak de ham even op en houd apart. Pureer de saus met de 
staafmixer tot een gladde saus. Giet de pasta af en bewaar wat van het kook-
vocht, dit kan eventueel door de pompoen saus mocht deze te dik zijn. Meng de tagliatelle door de saus en maak 
op smaak met peper en zout. Verdeel het gerecht over de borden en dien het op met de blokjes/reepjes ham over 
het gerecht gestrooid en een dot zure room naar smaak. 

Voor een vegetarische variant groente bouillon en vegetarische ham/spekblokjes gebruiken. In plaats van ham 
kan er ook gesnipperde gerookte zalm bij het opdienen over het gerecht gestrooid worden, de zalm niet meeko-
ken, dat gaat ten koste van de smaak van de zalm. 

Koken
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Jeugdpagina
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sInterkLaas In koedIJk
Op 13 november kwam Sinterklaas met zijn Pieten op 
bezoek in Koedijk. Met zijn boot meerde hij af bij de 
Gouden Engel waar hij werd ontvangen door Auro-
ra. Je kon aan Sint zien dat hij het fijn vond weer in 
Koedijk te zijn. Dit jaar ging Sint met een tractor naar 
De Rietschoot. De tractor trok een aanhanger  waarop 
een prachtige troon voor Sinterklaas was gemaakt. De 
oude Sint kon, zittend op zijn troon, zwaaien naar alle 
kinderen die hem en zijn Zwarte Pieten met veel en-
thousiasme begroetten. Het was, zoals alle jaren, weer 
een bijzondere gebeurtenis. (tekst en foto’s Hans Petit)

Jeugdpagina
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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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December feestmaand

Wat een gezellige maand is december toch. Eerst Sinterklaas en dan
worden onze kindercentra alweer in Kerstsfeer gebracht. Het zijn
drukke en gezellige dagen voor onze pedagogisch medewerksters,
die weer volop gaan zorgen voor gezelligheid op de groepen.
We zorgen dat alle kindjes weer een cadeautje krijgen en Sint komt natuurlijk langs om
uitbundig zijn verjaardag te vieren. Lekker samen dansen, liedjes zingen, schminken en
noem maar op.

Met de kerst wordt natuurlijk samen met de kinderen de kerst-
boom versierd. Bij de kerstboom zingen we kerstliedjes en 
gezamenlijk smullen van de kerstkransen en het kerstbrood. 
Na de oliebollen gaan alle ouders in het nieuwe jaar profiteren
van de verhoogde kinderopvangtoeslag. Alle
bezuinigen uit het verleden worden in een klap
goed gemaakt. Dat is goed nieuws! Kinderop-
vang in Alkmaar wordt bij Rollebol kindercentra
goedkoper! De beste kwaliteit tegen de meest
gunstige tarieven en daar zijn we trots op.

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

Hij komt, hij komt de goede Sint,….

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

We wensen iedereen hele fijne feestdagen!

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  11-11-16  17:03  Pagina 1
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De kerstman loopt een postkantoor binnen en vraagt 
om een postzegel van 89 eurocent. “Oh ja,”, zegt ‘ie 
tegen de verkoper, “wilt u het prijsje er af halen? Het is 
namelijk een cadeautje”

Een mier en een duizendpoot hebben een afspraak bij 
een restaurant. De duizendpoot komt een uur te laat. 
‘Waarom ben zo laat?’ vraagt de mier. ‘Sorry, maar bui-
ten stond een bord “verplicht voeten te vegen”!’

Twee borrelnootjes lopen over straat. Zegt een tegen 
de ander: “Hoe gaat het met je?” Zegt de ander: “Niet 
goed. Ik heb morgen een feestje!”

Jeugdpagina

Feest van
het licht
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(1) Beestjes, vind je aan het strand vooral bij Oosten-
wind; (2)Niet moeilijk; (3) Belangrijk kledingstuk jn 
de herfst, wordt je niet zo nat; (4) Dat doen is gezond 
voor je lijf; (5) Speelruimte voor acteurs en actrices; 
(6) Appels, peren, bananen...;(7) Familie van Donald 
Duck; (8) Boom; (9) Muzieknoot; (10)20e letter van 
het alfabet.

Twee oenen willen vuur maken. Zegt de ene oen tegen 
de ander: ‘Weet je zeker dat de lucifers het doen?’ Zegt 
de andere:  ‘Ja hoor ik heb ze allemaal uitgeprobeerd!’

Van iedere kleur hangen er twee kerstballen in de 
boom ... op een kleur na. Van welke kleur is er maar 
een kerstbal (de Kerstster telt natuurlijk niet mee!)?
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Jeugdpagina

Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Di 29-11-2016 Meidenmall: thema              11 t/m 12 15:30/17:30
Do 1-12-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 2-12-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 2-12-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   6-12-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 8-12-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 9-12-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 9-12-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   13-12-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 15-12-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 16-12-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 16-12-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   20-12-2016 Meidenmall: thema 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 22-12-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 23-12-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 23-12-2016 Feest 12 t/m 18 19:30/22:30
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opLossInGen

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)

Feest van
het licht
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coLofon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) 

Redactie: 
Rien Berends (inhoud) redactie@coedijckerban.nl 
Hans Petit (jeugdpagina/vormgeving)info@coedijc-
kerban.nl. 
Ciska Riekwel (eindredactie).  
Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 

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

Druk Stichting Meo. 
Verspreiding : Gigatrans.  

Kopij januari 2017  inleveren uiterlijk op 7 decem-
ber 2016

De Coedijcker Ban van december wordt in de laatste 
volle week van november bezorgd. 

fIJne feestdaGen
De redactie van De Coedijcker Ban wenst alle adver-
teerders en lezers van de Coedijcker Ban fijne feestda-
gen en een voorspoedig 2017.  

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Bewoners-
onderneming De Rietschoot wensen u fijne feestdagen 
en een gelukkig Nieuwjaar. We hopen u het komend 
jaar heel vaak in De Rietschoot te kunnen begroeten.



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!


