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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Praktijk Dries (huisarts) 072-5626080
Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Dierenambulance 072-5150173

De Laatste Eer 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Robert de Boer 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 16 augustus 2014
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Beste Koedijkers,

Het jaarlijks terugkerende hoogtepunt in ons dorp 
vindt traditiegetrouw deze maand weer plaats. Uiter-
aard besteden we in deze uitgave de nodige aandacht 
aan de Koedijker Gondelvaart waar reikhalzend door 
veel dorpsgenoten, vooral de botenbouwers, naar 
wordt uitgekeken. Net als de duizenden bezoekers zijn 
ook wij benieuwd naar de mooie presentaties die on-
getwijfeld weer voorbij zullen komen.

Ondertussen is er ook hard gewerkt aan de noodzake-
lijke facelift van De Rietschoot. Het interieur heeft een 
complete metamorfose ondergaan, waardoor er een 
modern, eigentijds geheel is ontstaan. U moet beslist 
een keer naar het fraaie resultaat komen kijken. 

Modern en steeds eigentijdser wordt ook de enige su-
permarkt in ons dorp. Helaas. Want ze slaan bij de 
Lidl nu echt door. Dat ze de inrichting van de winkel 
af en toe veranderen, daar was ik als vaste klant wel 
aan gewend geraakt. Zelfs de reden daartoe snap ik. 
Maar toen ik na een paar weken vakantie nog maar 
net binnen was, schrok ik me rot van de Schiphol- an-
nex ballenbak damesstem: ‘Filiaalchef graag naar kassa 
1. Filiaalchef graag naar kassa 1.’ Wat is dit? Kan het 
nou nog gekker in een dorps-Lidl. Ja hoor. Want daar 
was ze weer met haar automatische (Gate number 5) 
stem: ‘Geachte klant, kassa 3 gaat zo open. U mag uw 
boodschappen al op de band plaatsen.’ Boven de elek-
tronisch genoemde kassa knipperde ondertussen een 
groen cijfer. Schichtig en om me heen kijkend deed ik 
mijn boodschappen. Voortdurend vrezend dat de stem 
plotseling weer zou klinken: ‘Meneer Berends, weet u 
zeker dat u paprika chips neemt. De naturel zijn deze 
week in de aanbieding.’ Daar moet je toch niet aan 
denken. Lidl? Help!

Rien Berends   
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De Markante Koedijker
Geitenmelker, imker, brandweercommandant en verenigingsmens 

Jacob de maIJer
Door Rien Berends/Fotografie Cees van Egmond

‘Heb je begrepen wat ik daarnet zei? Soms begin ik spontaan in het West-Fries te praten omdat ik dan beter 
kan uitleggen wat ik bedoel.’

Hij zegt het met pretogen en een ‘big smile’. Als Jacob 
de Maijer eenmaal op zijn praatstoel zit, dan komen 
de verhalen vanzelf los. De ene anekdote na de andere 
gaat over tafel. Aan koffie drinken kom ik nauwelijks 
toe. Als ik na een paar uur bij de zijdeur, zoals dat gaat 
bij echte Koedijkers, afscheid neem, kijk ik zijn vrouw 
Reinie vertwijfeld aan. Ik had Jacob misschien beter 
kunnen vragen wat hij niet heeft meegemaakt en heeft 
gedaan in ons dorp.

De 73-jarige Koedijker Jacob de Maijer is een echt 
oorlogskind. Geboren op 22 mei 1941 op het Zijpad 
209 in de Oostwijk. ‘Dat is nu de Schoolstraat. Toen 
was het een zandweg. De nummering liep trouwens 
gewoon door de hele Oostwijk. Post voor Koedijk 209 
werd bij ons bezorgd. Het enige andere huisnummer 
209 was aan de Kanaaldijk. Precies waar Reinie en ik 
nu wonen. Dit prachtige pand is exact honderd jaar 
oud.’

oorlog

De veronderstelling dat de kleine De Maijer weinig 
van de oorlog mee zal hebben gekregen, wordt direct 
van tafel geveegd. ‘Echt wel. We hoefden geen honger 
te lijden, maar hadden gebrek aan spek en vlees. Als 
klein jochie klom ik op ons konijnenhok. Dan kon 
ik het voetbalveld zien. Waar nu de speeltuin is. Dan 
zag ik de Duitsers oefenen. Moesten ze vanaf een hoge 
paal in een zandbak springen. Eentje durfde dat niet. 
Die hesen ze met een touw omhoog en lieten ze zo in 
het zand ploffen. Soms lag ik met een vriendje heel 
dichtbij onder de struiken naar hun schietoefeningen 
te kijken. Dat mocht natuurlijk niet. Deden ze net als-
of ze op ons gingen schieten. Mijn moeder werd dan 
erg boos op me. Vaak lag ik met haar onder de keu-
kentafel als de bommenwerpers uit Engeland kwamen 

overvliegen.’

Zandloper

Jacob ging uiteraard in Koedijk naar de kleuterschool 
en de lagere school. Eerst in het schoolgebouw aan de 
Zonneweid. ‘Waar nu de brandweerkazerne is, was 
toen het schoolplein. Toen ik in de vierde klas zat, ver-
huisden we naar de Zandloper. Op één jaar na, bij juf-
frouw Westerhof, verliep de lagere school dramatisch 
voor me. Ik was licht dyslectisch. En linkshandig. Dat 
was vooral een punt. Ik moest en zou met rechts schrij-
ven. Wat een ellende. Ik ben vervolgens getest en moest 
maar wat met bloemen gaan doen. Na de VGLO en 
een opleiding in de metaal wilde ik in de bouw gaan 
werken. Mijn vader liet me toen een boterham met 
hagelslag smeren en vroeg me die in twee delen te snij-
den. Om aan te geven dat ik dan de rest van mijn leven 
altijd moest delen. Dat vond ik indrukwekkend. Mijn 
vader gaf het advies om net als mijn neef Joop naar de 
Hoogovens te gaan. Via een goede buurman als krui-
wagen belandde ik op de bedrijfsschool. Daar vroegen 
ze me volgens welk geloof ik was opgevoed. Ik zei toen 
goddeloos. Dat werd zo letterlijk opgeschreven.’ Jacob 
de Maijer bloeide helemaal op en slaagde met vlag en 
wimpel op de bedrijfsschool en ging naar de UTA, de 
avond-mts van de Hoogovens. Het bedrijf waar hij 
uiteindelijk veertig jaar heeft gewerkt.

Nog even terug naar de jonge jaren. Welk gelukkig ge-
trouwd echtpaar, al ruim 52 jaar, kan zeggen dat ze als 
baby’s bij elkaar in de kinderwagen hebben gelegen en 
als peuters met elkaar in de box zaten? Jacob de Maijer 
en Reinie Otto.  ‘Mijn moeder paste in die tijd op 
Reinie. We groeiden dus als het ware met elkaar op. 
Ik pestte Reinie altijd. Ik weet zeker dat ze toen een 
hekel aan me had. Nu is ze mijn grootste en belang-

rijkste vriend.’ Er bleef dus een band en ze kregen in 
1958 verkering. Vier jaar later trouwde het stel omdat 
er een woning vrij kwam in het voormalige Armenhuis 
aan de Kanaaldijk 105. ‘Het voorste deel was het Witte 
Kruis gebouw. Het deel er achter kwam vrij. De bur-
gemeester vertelde dat in onze verlovingstijd aan mijn 
moeder. Wij zijn toen getrouwd en er gaan wonen. 
Het onderhoud was heel slecht, maar de burgemeester 
had toegezegd dat het opgeknapt zou worden. Na ons 
huwelijk moest ik dienst. Ik had al uitstel gekregen 
vanwege mijn studie en kon na 18 maanden alweer 
vervroegd vertrekken. Om bij de Hoogovens aan de 
slag te gaan in de nieuwbouw, want het bedrijf maakte 
in die tijd een explosieve groei door.’

brandweer

Het korps Vrijwillige Brandweer Koedijk neemt ook 
een belangrijke plaats in het leven van Jacob de Maijer 
in. ‘Mijn vader was mede-oprichter van het korps. Ik 
kon er in de begintijd niet bij omdat ik te ver weg 
werkte. Ze hadden liever tuinders en middenstanders 
die in de buurt woonden. Na de annexatie van Koedijk 
door Alkmaar liep het niet lekker tussen de twee korp-
sen waarna veel Koedijkers opstapten. In 1974 werd 
mijn neef Henk Visser commandant. Hij moest 
op zoek naar nieuwe korpsleden. Omdat ik 
in ploegendienst werkte bij de Hoogovens 
was ik vaak overdag thuis en beschikbaar. 
Ik was heel trots toen ze me vroegen. 
Vroeger ging ik wel met mijn vader mee 
en zette altijd de fiets voor hem klaar. 
Nu was ik zelf brandweerman.’ Jacob 
volgde alle opleidingen en 
cursussen. Ook die van 
bevelvoerder. ‘Omdat 
het me allemaal zo 
aansprak. Ik vond 
het prachtig. Toen 
Piet Oostwou-
der na de an-
nexatie als 

commandant met pensioen ging, volgde Henk Visser 
hem op. Die had het te druk met zijn bedrijf waarna 
Jan Beets commandant werd. Na diens pensioen werd 
ik voorgedragen. Ik had de opleiding gedaan. Heb ge-
aarzeld, want ik wilde graag deel blijven uitmaken van 
het team. Ik was in die tijd bovendien secretaris van 
het Verenigingsgebouw met Lies Smit als voorzitter en 
secretaris van het brandweerbestuur. Uiteindelijk ben 
ik toch commandant geworden om vanuit die positie 
het noodzakelijke democratiseringsproces op gang te 
kunnen brengen. Op 1 januari 1997 vond ik het na 
dertien jaar mooi geweest. Ook omdat ik diverse op-
leidingen verzorgde. Als ik nu schuin achter ons huis 

kijk dan kan ik alleen maar vaststellen 
dat er een prachtig korps in ons dorp 

actief is.’

geItenkaas

Opeens liepen er recht tegen-
over Kanaaldijk 209 geiten 
en was Jacob de Maijer de 
geitenmelker van Koedijk. 
‘Mijn buurman had een geit 
en hij beloofde me dat ik ooit 

een jonkie 
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Dé adviseur
voor al uw

verzekeringen

www.otterlo-advies.nl

BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212
1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00
E  info@otterlo-advies.nl
I  www.otterlo-advies.nl

De Markante Koedijker
zou krijgen. Ondanks alle pogingen lukte dat niet. Nu 
hadden die gasten van de brandweer daar lucht van 
gekregen en dus kochten zij twee geiten voor mijn ver-
jaardag. Uiteraard was ik daar al achter gekomen en 
had dus een hok klaar staan. Het waren lieve beesten, 
maar niet de stamboek Hollandse witte melk geiten 
die ik graag wilde. Die heb ik zelf in Friesland gekocht. 
Van de verse geitenmelk maakte ik de lekkerst denkba-
re geitenkaas. Onze kelder lag helemaal vol. Totdat ik 
ze aan de weg te koop aanbood. Ze vlogen weg. Helaas 
moest ik er mee stoppen omdat het melken te pijnlijk 
en te slecht werd voor mijn vingers.’ Naast kippen, een 
hond en een kat had Jacob ook nog tien jaar een bij-
enkast die hij letterlijk en figuurlijk als volleerd imker 
runde. ‘Ik had alles wat nodig was om honing te ma-
ken. Net als de geitenkaas heb ik ook jarenlang honing 
aan de weg verkocht. Dat liep gesmeerd. Eerlijk gezegd 
iets te goed want in de oogsttijd kleefde zo’n beetje het 
hele huis. Ik vind het nog steeds prachtig, maar het 
enthousiasme om het allemaal zelf te doen verdween.’ 
Jacob zocht en vond in Bergen een collega imker die 
de theorie kende maar nog nooit in de praktijk er 
iets mee had gedaan. ‘Deze radioloog in het Gemini 
Ziekenhuis heb ik vervolgens begeleid als bijenvader. 
Ondertussen was ik er ook achter gekomen dat bijen-
steken een gunstige uitwerking hebben op reuma-ver-
schijnselen. Dat hebben we samen verder onderzocht. 
Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en met 
medewerking van de MS Stichting is dat verder ont-
wikkeld. Inmiddels wordt het breed toegepast. Dat is 
best bijzonder.’

bestuurlIJk werk

Wie mocht denken dat inmiddels alles over het leven 
van Jacob de Maijer tot nu toe in Koedijk is verteld, 
komt bedrogen uit. Op de lijst van bestuurlijke werk-
zaamheden komen ook nog voor het voorzitterschap 
van de Stichting Dorpsgemeenschap Koedijk, de plaat-
selijke visclub en de handbalvereniging die door hem 
is opgericht. Sinds een aantal jaren is Jacob ook actief 
voor de Historische Vereniging Koedijk in de inventa-
risatiecommissie. ‘Op de vrijdagochtenden zoeken we 
in het museum bij de molen uit wat er binnen is geko-
men. Wat het is, waar het vandaan komt, van wie het 
is geweest, of het nog materiële waarde heeft en wat de 
relatie met Koedijk is. Dat laatste moet namelijk het 
geval zijn. Alles wordt opgeschreven, gefotografeerd en 

digitaal opgeslagen.’Zo is er tot slot ook nog een bij-
zondere foto van Jacob zelf.  ‘Die is gemaakt door een 
kermisfotograaf toen ik zeven jaar was. Ik sta heel stoer 
voor het huis waar we nu wonen met zo’n houding van 
wat vinden jullie van mijn huis.’ Toeval bestaat niet 
wordt er vaak gezegd. Het leven van Jacob de Maijer 
in Koedijk wekt op zijn zachtst gezegd wel die indruk. 
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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%

Onderweg

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.

oranJe aan de (koe)dIJk

Tekst en foto’s Rien Berends

Hoe oranje was het aan de dijk direct na de succesvolle 
poulefase? Een wandeling over de Kanaaldijk en langs de 
Achtergraft, met oog voor detail, leverde een aantal ver-
rassende plaatjes en conclusies op.

Van een echte oranjegekte was geen sprake. Op één 
grote uitzondering na. Goed, her en der waren er best 
wel wat vlaggetjes en slingers opgehangen. Veel had 
het niet om het lijf. Al helemaal niet achter het bo-
venraampje bij kledingverhuur Disco en zo. De oranje 
bh viel direct op onder het spandoekje ‘hup, Holland, 
hup’.

De absolute oranje vestingen lagen pal naast elkaar op 
de nummers 156 en 157. De bewoners, waarvan de na-
men bekend zijn bij de redactie, verdwenen volledig 
achter het oranje en rood-wit-blauw. Op de wedstrijd-
dagen wapperde er bovendien een oranje vlag die de 
dakkapel van het huis volledig zou doen verdwijnen. 
Wat dan ook gebeurde. Toen een groot passagiersschip 
op een donderdagochtend voorbij kwam, werd de ka-
pitein gesommeerd langzamer te varen zodat alle opva-
renden dit unieke beeld vast konden leggen.

Minder spectaculair maar des te opvallender was de 
kennelijke twijfel bij tenminste twee inwoners aan de 
dijk. Zo hing er een Braziliaans vlaggetje aan de an-
tenne maar hing een klein oranje leeuwtje aan de bin-
nenspiegel van een geparkeerde auto langs het water. 
Een paar honderd meter verder viel eenzelfde beeld in 
het oog. Aan de gevel van het huis de oranje vlag maar 
achter het bovenraam, pal er naast, die van Brazilië. 

Ook aardig om te zien waren de aangeklede dieren van 
steen. Een gansachtige in oranje shirt met vlaggen in 
de poot, een fiere kip met oranje sjaal en een forse koe 
met oranje slinger om de nek naast een argwanend kij-
kende zwart-wit kat, die overigens niet van steen was.

En dan waren er de even logische als minder spectacu-
laire oranje-symbolen. De deksels van de grijze rolem-
mers van de Langedijker Koedijkers. Want die zijn al 

heel lang oranje. En het gesponsorde spandoek aan de 
gevel van de Bonte Koe, die voor de rest helemaal niet 
bont bleek te zijn. Binnen wel. En terecht, want daar 
werden de wedstrijden bekeken.

Kortom, echt oranje gek was Koedijk niet in de uitin-
gen. Een spreekwoordelijke uitzondering daar gelaten.    

Partyboot Koedijk 

Voor een feestje 
op het water…. Van koffie met 

gebak tot buffet

Kijk op de prijscalculator 
Bel gerust 072-5615140/06-20609256

Voor meer informatie.
www.korstanjecruises.nl

Nancy’s Beauty Room

Uw pedicure: voor deskundige 
voetbehandeling, ook voor diabetisch & 
reuma clienten. Aangesloten bij Provoet

Uw schoonheidsspecialiste: de salon voor 
huidverbetering, ontspanning & wellness

Bij uw eerste bezoek aan de salon geniet u 
een korting van 10% op een behandeling 
naar keuze

Dukaatstraat 23, 1827 GN  Alkmaar
06-23940819 www.nancysbeautyroom.nl
Pedicure- & Schoonheidssalon 
Uw adres in Daalmeer
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De moeite waard

Voeballúúúúúh!!!!!
Ik werk samen met ’n vrouw. Ze gaat nagal ampar-
tig deur ’t leven. Ze is vrai groôt en het ok altoid 
grôte wapperende jurke an en deerbai het ze ’n vrai 
luie stem en lacht veul, dat, as ze ’t ketoor in komt, 
den is ’t  geloik vol. ‘’

‘t Is ’n gek woif.  Jolle kenne zukke uitspatterige 
mense misskien ok wel? 

 Ik kin heur veerder nag  niet zô  heêl lang, dat ik 
weet ok  nag niet zô bar veul van d’r of, maar….. 
deer kwam op de dag nei de voebalwesstroid Aus-
trâlië – Nederland, in Brazilië,  gauw ’n ind an. 

Ze kwam op ketoor  en zai: “Ja, ja, maid, dut is de 
dag nei de wesstroid!”  Ik vroeg: “Het je keken?” Ze 
kwam bai moin staan  en toen kwam ‘t. 

Ze dee heu hande op m’n skouiwers en zai: “Luis-
ter!!!.... Ik zit thuis, in m’n ientje,  in mijn aigen 
oranjen duck-out. Ik hew allegaar oranjen klere an 
en ik hew  toeters, belle, ratels, sjaâls, fluite  en al 
zuks meer bai de hand.  D’r hange  knoerte van 
spandoeke en allegaar vlagge in moin weûnkamer. 
Ik hew ’n tillevizie-skerm zô groôt  as ’n geraziedeur 
en ik  staan d’r ok nag oftig, op, amper ’n halve 
meter vedaan, teugen al die voebalders te bléren, 
van: “Val nou toch d‘r ’s  an! Voebal den toch!! An-
valúúúúúh. Skop die bal nou tussen de pâle!!!!  Joôs, 
gaan nou de are kant op!!!  Gaan nou toch  ’s voe-
ballúúúúúh!!!!” Skiet ‘m  ‘r den  in!!!”

Dut weet ik nou al wel: ’t Bloift ’n gek woif. Ik most 
al bar om heur lache en docht wel geloik  bai m’n 
oigen: “Wat had ik graag ’n vliegie op heur wand 
weze  wullen!!!!!” 

Ik skat zommaar in, dat ik meer van heur genôten 
had, as van de hêle voebalwesstroid!!!!

broke hospItal For anImals
Als donateur en standhouder voor 

www.Broke Hospital for Animals, 
gezonde werkdieren voor de 
allerarmsten,  staat Ria Juf-
fermans regelmatig bij ma-
neges om Brooke onder de 

aandacht te brengen. Eind 
augustus zal Ria deelne-
men aan de Crea Markt in 

de Rietschoot met haar nieuwste 
creaties die ze voor Brooke maakt: gelukspoppetjes in 
een  stoffen zakje zodat de ontvanger echt een veras-
singscadeautje krijgt. Altijd leuk om nu al vast te we-
ten. 

schapen dol op beZoek
Schaapskudde Vrolijke Schapen, onlangs nog gesig-
naleerd aan de Achtergraft/Vlasgat, graast vrijwel het 
gehele jaar onder andere in Recreatiegebied Geestme-
rambacht. Als natuurlijke grasmaaiers onderhouden 
de schapen het terrein en maken het nog mooier. Ze 
zijn een natuur- en milieuvriendelijke oplossing voor 
terreinbeheer. En daarnaast is het leuk om te zien en 
komt het geheel erg gezellig over. De herder(in), de 
hond en de kudde zijn altijd leuk om naar te kijken.

Daarnaast organiseert de schaapskudde het hele jaar 
door leuke en leer5zame activiteiten voor kinderen en 
volwassenen. Zoals bijvoorbeeld voorlees- en knutsel-
middagen, stoer schapen struinen, vollemaanswande-
lingen met de kudde, workshops vachtvilten of een 
coachingswandeling. 

Op www.vrolijkeschapen.nl is te zien waar de kudde 
in actie is, wat er allemaal te doen is of om je in te 
schrijven voor een activiteit. De schapen zijn dol op 
bezoek.

aFscheId Van alIe en gerrIe

Tekst en foto Hans Petit

meer dan 25 Jaar

Alie Turkstra en Gerrie Michel hebben per 1 juli af-
scheid genomen van De Rietschoot. Beiden hebben 
lang bij De Rietschoot gewerkt. Gerrie op de kop af 
25 en een haf jaar. Alie werkte al bij de voorloper van 
De Rietschoot het Koedijker Verenigingsgebouw. 

goed onderhoud heeFt prIorIteIt

Zowel Alie als Gerrie hebben een grote bijdrage ge-
leverd aan het onderhoud van het ontmoetingscen-
trum. Het goed schoonhouden en onderhouden van 
de verschillende zalen heeft van oudsher prioriteit bij 
De Rietschoot. Daar hebben Alie en Gerrie altijd met 
passie  aan gewerkt, het feit dat beiden de pensioenge-
rechtige leeftijd al enige tijd bereikt hadden had geen 
enkele invloed op hun inzet. De Rietschoot zal Alie en 
Gerrie missen, zo maar in een keer gaat er veel kennis 
en kunde verloren. 

onderscheIdIng

De Rietschoot heeft altijd kunnen rekenen op 100% 
inzet en loyaliteit.  Daarom hebben Alie en Gerrie , 
naast bloemen en een cadeaubon ook de nieuwe Koe-
dijker onderscheiding ontvangen. Zij zijn, na de be-
zorgers van de ‘oude’ Coedijcker Ban, de eersten die 
voor hun verdienste voor Koedijk een speldje hebben 
ontvangen met daarop het wapen van Koedijk. 

Het is de bedoeling om vanaf 2015 jaarlijks aan een 
aantal mensen dat belangrijk is geweest voor Koedijk 
het speldje uit te reiken.  U leest daar meer over in een 
van de komende edities van de Coedijcker Ban.

huIsartsen koedIJk
Vakantie: September: 1 september 
t/m 5 september 2014 Herfstvakan-
tie: 13 oktober t/m 17 oktober 2014  
Griepprik: De data van de griepvacci-

naties voor 2014 zijn als volgt: Dinsdag 21 oktober van 
15:00-18:00 ;Woensdag 22 oktober van 16:00 tot 19:00. 
Noteer deze data alvast in uw agenda.
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De moeite waard

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

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

Hoge waardering kapsalon Reaal
Bij de landelijke verkiezing voor de ‘Leukste Kapsa-
lon 2014’, die van 1 mei tot 10 juli werd gehouden, is 
Kapsalon Reaal in de gemeente Alkmaar in de prijzen 
gevallen. Klanten konden in deze periode hun stem en 
een waarderingscijfer uitbrengen op een speciale web-
site. De kapsalon in de Reaalstraat in Alkmaar-Noord 
eindigde met 84 stemmen op de derde plaats en kreeg 
als gemiddelde waardering een 9,21. Omdat de norm 
voor de definitieve eindrangschikking op minimaal 50 
stemmen lag, eindigde Kapsalon Reaal met dit hoge 
cijfer op de eerste plaats. Eigenaresse Jannie Lont was 
blij verrast met deze prachtige prijs, temeer deze pre-
cies samenvalt met het 15 jarig bestaan van de kapsa-
lon. Jannie: ‘Voor elke uitgebrachte stem doneer ik 
 0,50 euro aan de Stichting Haarwensen Omdat ik 
eerste ben geworden, verdubbel ik de donatie. Dus de 
stichting ontvangt van mij  85,- . De Stichting Haar-
wensen geeft, zonder kosten voor de ouders, pruiken 
aan kinderen die hun haar verloren hebben.’

Ontbijtshow in Alkmaar 
‘de taFel Van één’ 
Tijdens een lekker ontbijtje meer te weten komen over 
alle mogelijke stappen, stappen richting werk, vrijwil-
ligerswerk of een opleiding? Kom dan donderdagoch-
tend 4 september naar de Ontbijtshow in  theater de 
Vest aan het Canadaplein in Alkmaar. 

Geniet tijdens deze ontspannen ochtend van een bij-
zondere show. Luister naar de verhalen van inspireren-
de rolmodellen, versterk jezelf en ontdek wat ‘De tafel 
van één’ nog meer te bieden heeft.

Laat je verrassen en neem gezellig je vriendinnen mee. 
Wat is er allemaal te beleven van 8.45 tot 12.30 uur in 
de Kleine Zaal van het theater? 

• Ontbijt, koffie & thee
• Presentatie in handen van Anousha Nzume
• Optreden van theatermaakster Camie Bonger
• Interviews met Alkmaarse vrouwen die een bij-

zondere stap in hun leven hebben gezet
• Loterij: win een Rituals verzorgingspakket of één 

van de andere prijzen
• Inspiratieplein met allerlei organisaties uit Alk-

maar om jezelf te versterken
• Speedcoaching 
• Goodiebag vol verrassingen
Toegang en ontbijt zijn gratis en aanmelden is niet no-
dig. Kom gezellig langs. Het is wel prettig als je via de 
facebookpagina  laat weten of je erbij bent en andere 
vrouwen uitnodigt! Vragen? Kijk op www.detafelvan-
een.nl, de facebookpagina. of bel 06-8305 1874. 

VrIJwIllIgers geZocht 
Bewonersonderneming Koedijk (in oprichting) gaat 
ook dit jaar weer een boot bouwen voor de Gondel-
vaart. Een groep enthousiaste mensen is al een tijd  
bezig om er iets moois van te maken. We merken nu 
dat we nog wat handen tekort komen. Het onder-
werp van onze gondel zijn de Nederlandse (schaats-) 
successen tijdens de Olympische Spelen in Sochi  We 
zoeken
• Handige doe-het-zelvers om ons te ondersteunen 

bij het bouwen.
• Technische persoon om ons te helpen met het 

licht en geluid.
• Oranje supporters voor in het Holland Heineken 

Huis (juichen en bier drinken).
• Iemand die tijdens de Gondelvaart bij het 

aggregaat zit en het contact onderhoudt met de 
schippers van de sleepboten en de leiding van de 
gondelvaartvereniging.

Meedoen?? Mail naar: marga_riekwel@hotmail.com

Jannie Lont blij met de eerste plaats....(foto RB)
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Coedijckertjes
Gitaarlessen in Daalmeer/Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Beginners en 
gevorderden. Gratis proefles! Ton Oudejans,tel 06-
10338021. E-mail: tonoudejans@online.nl
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering,Sas-
kerstraat 148,tel 072-5612961

Diaprojectiescherm Wie heeft er op zolder of in de 
schuur nog een oud diaprojectiescherm liggen en wil 
dat graag aan mij afstaan voor een schappelijk prijs-
je. Ik ben op zoek naar meer schermen  met een wit 
linnen voorkant en houten stokken boven en onder. 
Geen zilveren voorkant. Ik hoef geen standaard. Te-
lefoon: 06 27205056. Hartelijke groet Annemarie 
Kuster

Vrijwilligers gezocht Bewonersonderneming Koe-
dijk (in oprichting) gaat ook dit jaar weer een boot 
bouwen voor de Gondelvaart. Een groep enthousi-
aste mensen is al een tijd  bezig om er iets moois van 
te maken. We merken nu dat we nog wat handen te-
kort komen.  (zie artikel op bladzijde 13) Mail naar 
marga_riekwel@hotmail.com

Agenda De Rietschoot
Voor elk wat wils tijdens Rietschoot-weekend: 29, 30 en 31 augustus
FeestelIJke openIng seIZoen 2014-2015
Het nieuwe seizoen voor De Rietschoot gaat weer beginnen. Een seizoen waarin het bestuur van het ont-
moetingscentrum veel energie zal steken in de verwezenlijking van de Bewonersonderneming Koedijk. De 
Rietschoot zal meer dan ooit de rol van gastheer vervullen voor alle inwoners van Koedijk en directe om-
geving. Niet alleen voor degenen die lid zijn van een sportclub, toneelvereniging of andere activiteit. Echt 
voor iedereen zal het gehele Rietschoot-team op een gastvrije manier klaar staan. Optimale gastvrijheid 
is het motto binnen De Rietschoot in het komende seizoen. Met als startsein het  nieuwe initiatief, een 
spetterende seizoenopening in het laatste weekend van augustus. Aarzel niet en kom naar De Rietschoot 
om mee te spelen met het klaverjassen, keezen of bingo. En maak meteen kennis de geheel vernieuwde en 
gemoderniseerde ontvangsthal van De Rietschoot, die volledig is aangepast aan de moderne tijd.

Door Rietje van Luijn

VrIJdag 29 augustus: keeZ-toernooI

Vrijdagavond om 20:00 uur wordt het eerste Keez 
toernooi in De Rietschoot georganiseerd. Het in-
schrijfgeld bedraagt euro 4,- per persoon voor 4 à 5 
rondjes. Het eerste kopje koffie of thee is bij de prijs 
inbegrepen. 

Zaterdag 30 augustus: klaVerJasdrIVe 
Een hele dag klaverjassen. De ultieme uitdaging voor 
iedere kaartspeler. De klaverjasdrive begint om 10:00 
uur en eindigt rond 17:00 uur. De zaal gaat om 09:30 
uur open. Het inschrijfgeld bedraagt euro 10,-. Dat is 
inclusief koffie of thee (‘s morgens en ‘s middags), een 
kopje soep en een broodje tussen de middag.

Zaterdag 29 augustus FeestaVond

Zie informatie op bladzijde 31

Zondag 31 augustus kInderbIngo

Op 6 april, tijdens de week van de bewoners onderne-
mingen organiseerde De Rietschoot een bingo voor kin-
deren. De reacties waren positief. De Rietschoot kreeg 
verschillende verzoeken om nog een keer een bingomid-
dag voor de kinderen te organiseren. Op zondag 31 au-

gustus tussen 13:00 en 15:00 uur honoreert De Rietschoot 
die verzoeken. Het inschrijfgeld bedraagt euro 5,- per 
kind voor 5 spellen.

Zondag 31 augustus rommel- & creatIeVe markt

Op zondag 31 augustus organiseert De Rietschoot een 
grote rommelmarkt annex creatieve markt. Verkoop 
uw overcomplete spullen of uw eigen creaties. De 
markt begint om 10:00 uur en stopt om 16:00 uur. De 
toegang voor bezoekers is gratis.

Voor alle evenementen geldt: vol is vol. U kunt 
via e-mal: activiteiten@rietschoot.nl plaatsen 
reserveren. Bij het keezen, klaverjassen en bij de 
kinderbingo zijn leuke prijsjes te winnen.

Iedereen is welkom in De Rietschoot

Feestelijke
afsluiting

met 
DJ Kevin

Giganten Sport- en Speldag
Zaterdag 23 augustus 2014

Sport beweegt iedereen

voor mensen met een beperking, ook mensen in een rolstoel zijn van harte welkom

van 11:00 -16:00 uur
Sportcomplex 
De Weijdt 
Koedijk

Zeskamp
Voetbal
Handbal

Korfschieten
en veel 

meer

Deskundige
begeleiding

......
Deelname

gratis

Inschrijven bij Joop Sinke, bellen of mailen
telefoonnumer: 06-39337837 / info@smartlocation.nl
Meer informatie op www.svkoedijk.nl
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D E B O H R A
S A L O N

salon debohra: schoonheidssalon, kapsalon én pedicure onder één dak!
Wij zijn professionals met elk ons eigen specialisme: huidverbetering- en verzorging, 
kleur- en kniptechnieken, creatieve styling, behandeling van de diabetische- en reuma-
tische voet en/of massages. Kijk op onze website voor alle informatie.

www.salondebohra.nl

Kanaaldijk 193  |  1831 BD Koedijk  |  072-5600152  |  info@salondebohra.nl

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

Beeldbericht

paardenstaarthaar
Tekst en beeld: Cees van Egmond

Hoorbare galop, in cadans deint de amazone mee. Ze draaien vanaf de Nauertogt de Kanaaldijk op. Waarom zie 
ik eigenlijk zo weinig jongens door bermen galopperen. Hoge snelheid, hoogtevrees? Rijden in de ‘bak’ van een 
manege kan voordelen hebben. Maar toch. Tijdens een aangenaam oponthoud is me één en ander uitgelegd over 
paarden, het grootste huisdier van mensen. Over dit gracieuze dier valt veel te vertellen: mooie hals met manen, 
een hoofd met beweeglijke oren, oren waarmee ze vijf keer beter horen dan mensen. Mensen noemen paarden 
een edel dier. Hoort de staart ook bij.

Paardenstaarthaar was vroeger gewild. Dat komt door iets gewoons, iets alledaags: een plas doen. Maar het bij-
zondere zit ‘m in het hoe. Hengsten en merries verschillen. Dat weten we al lang, maar de paardenplas bepaalde 
het gebruik van hun staarthaar. Bij paardenstaarthaar zou het er op neer zijn gekomen dat haren van merries nìet 
en die van hengsten wel tijdens een muziekuitvoering in De Rietschoot met de strijkstok over kattendarmen 
zouden bewegen. Niet alleen violisten kennen dit verhaal, ook molenaars van olieslagmolens kunnen er het 
nodige van vertellen. Vroeger zat in de voering van de perszak van een olieslagmolen paardenhaar verwerkt, bij 
voorkeur van hengsten. En waarom? Er werd haar van de staart van hengsten gebruikt omdat merries van nature 
naar achteren piesen en de kans dat ze dat deels in hun wapperende staarthaar doen, nauwelijks is te voorkomen. 
Door deze op zich alledaagse gang van zaken bleef, na het uitpersen van lijnzaad, de olie en de lijnkoek in de 
perszak van de oliemolen fris en fruitig. Maar goed ook. Want koeien zijn dol op lijnkoeken. Daar maken zij 
weer heerlijke melk van.
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Ondernemer van de maand
Zomers het dijkijsmeisje en in de winter meester edelsmid

dIJkIJs

‘De gezelligheid is enorm. Elke keer als ik met mijn ijskar bij de brug sta, is de sfeer geweldig. Ik hoor de 
mooiste verhalen. Het is gewoon heel erg leuk. Soms denk ik wel eens: het ijs lijkt wel bijzaak.’

Door Rien Berends, fotografie Cees van Egmond

Het ‘dijkijsmeisje’ van Koedijk, Cécile Kühne, geniet 
hoor- en zichtbaar van het leuke werk dat ze bij mooi 
weer mag doen. Op de dag dat de Rekervlotbrug na 
(opnieuw) een periode vol mankementen weer open 
gaat, werkt het weer nog niet echt mee. Alle tijd en 
ruimte dus voor een goed gesprek over het hoe en 
waarom van Dijkijs.

creatIVIteIt

Creativiteit zit bij Cécile in de genen en dus volgde ze 
na de middelbare school een etaleursopleiding. ‘Maar 
al vrij snel vond ik het onderdeel typografie en grafische 

vormgeving eerlijk gezegd leuker dan het etaleren. Na 
een periode in Spanje te hebben gewoond en gewerkt 
in de horeca wilde ik dus verder in het grafisch vak. Via 
het arbeidsbureau kon ik een opleiding dtp (desktop 
publishing) in Zaandam volgen. De digitale ontwerp 
technieken maakten in die tijd een enorme vlucht in 
de grafische industrie.’ Cécile ging vervolgens tot 1998 
bij diverse grafische bedrijven en ontwerpstudio’s wer-
ken in Alkmaar en de Zaanstreek. ‘Toen besloot ik om 
voor mezelf te beginnen. Dat ging erg goed. Ik werkte 
voor drukkerijen en reclamebureaus. In de tussentijd 
maakte ik ook nog een reis van veertien maanden door 
Afrika en het Midden-Oosten. Een prachtige periode. 
Eenmaal terug ben ik gaan werken voor een studio in 

Wormerveer. Helaas sloeg vanaf dat moment de crisis 
vooral in de grafische branche keihard toe en kwam in 
2011 zonder werk te zitten.’   

‘In de tussentijd maakte ik ook nog een reis 
van veertien maanden door Afrika en het 
Midden-Oosten. Een prachtige periode.’

Vlotbrug

Nu werden er in Koedijk een nieuwe molen en een 
vlotbrug in gebruik genomen. Daar lagen kansen 
en mogelijkheden voor Cécile Kühne. Ze meldde 
zich aan als vrijwilligster bij de Gouden Engel waar 
de (Spaanse) horeca-ervaring uiteraard goed van pas 
kwam. En vanuit het niets kwam het idee om met een 
authentieke ijscokar te gaan staan bij de nieuwe vlot-
brug. ‘Dat plan was er zomaar. Het eerste dat geregeld 
moest worden was een standplaatsvergunning. Tot dat 
moment ondernam ik verder helemaal.’ Die vergun-
ning liet maar liefst twee jaar op zich wachten. Nou 
wilde het met de brug ook niet echt vlotten, dus ging 
Cécile aan het werk bij Apple in Amsterdam. ‘Na ne-
gen maanden had ik het daar ook wel gezien en koos 
ik voor een andere creatieve passie: edelsmeden. Ik heb 
een particuliere beroepsopleiding gevolgd in Gouda 
die ik eind juli heb afgerond. Nu ben ik bezig met een 
afstudeerproject om meester edelsmid met keurmerk 
te worden. Dat wordt mijn beroep. In de schuur ach-
ter ons huis heb ik mijn atelier ingericht.’

bIologIsch IJs

Het edelsmeden zit overigens de dijkijsactiviteiten niet 
in de weg. ‘Ben je gek. Toen ik na twee jaar uiteindelijk 
de vergunning kreeg om van maar tot oktober bij de 
Rekervlotbrug te staan, heb ik in Limburg de ijscokar 
gekocht. Die was helemaal zwart. Uiteraard heb ik die 
zelf opgeknapt en van nieuwe kleurtjes voorzien, in-
clusief parasol. Talloze namen had ik al bedacht. Toen 
IJsbreker al bestond werd het Dijkijs. Ik verkoop na-
melijk biologisch ijs dat staat als een dijk. De locatie 
is op de Kanaaldijk in Koedijk. Een betere naam kon 
ik niet bedenken. Overigens viel het in eerste instantie 
niet mee om aan kwalitatief goed biologisch ijs te ko-
men in de regio. Uiteindelijk is het me gelukt en heb 
ik twee boerderijen als toeleverancier: een zorgboerde-
rij in Den Oever en een biologische boer in Drenthe. 
De samenwerking met die twee gaat perfect. Het was 

even zoeken en puzzelen, maar ik ben heel tevreden. 
En ook de klanten. Iedereen is lovend over het ijs.’

Facebook

In mei 2013 ging Dijkijs met een testweek van start. 
Alles werd uitgeprobeerd, want er bestond in heel 
Koedijk nog helemaal niets op dit gebied. ‘Op zater-
dag 8 juni 2013 werd het officiële startsein gegeven. De 
aangrenzende buren had ik uitgenodigd en vrienden, 
kennissen en familie. 

Een zoontje van een vriend knipte symbolisch een 
lint door en één van de buren speelde accordeon. Met 
recht een prachtige dag om mee te beginnen.’ Daar-
na volgde er een fantastisch eerste seizoen voor Dijk-
ijs. ‘Ik ben zonder enige verwachting of voorspelling 
gaan staan. Gewoon beginnen en we zien wel. Super 
spannend maar ook heel leuk. Al vrij snel werd ik uit-
gebreid geliked op facebook en wisten de wandelaars 
en fietsers me te vinden. Het is zo gezellig allemaal. 
Omwonenden genieten van de gezellige, ouderwetse 
ijscokar. 

‘Alles werd uitgeprobeerd, want er bestond 
in heel Koedijk nog helemaal niets op dit 
gebied.’

Sommigen komen spontaan een praatje maken als ze 
hond uitlaten of een shaggie komen roken. Ik hoor 
de mooiste verhalen. Dat vind ik prachtig. Ook als ze 
geen ijsje komen halen. De gezelligheid, daar gaat het 
om. Dat ik biologisch ijs verkoop wordt extra gewaar-
deerd. Ik verkoop ook ijs zonder melk voor mensen 
die lactose allergie hebben. 

Sommigen komen daar speciaal voor naar Koedijk. 
Op 22 oktober schepte ik vorig jaar voor het laatst ijs. 
Heel veel mensen kochten toen de nodige bakken, die 
ze meenamen naar huis. Zo kreeg ik een kerstkaart van 
iemand die schreef dat de laatste ijs van Dijkijs op het 
kerstmenu stond. Prachtig toch?’

Feest

Vol goede moed begon in maart van dit jaar ons ‘dijk-
ijsmeisje’ aan een nieuw seizoen. ‘Maart en april waren 
topmaanden. Prachtig weer met veel fietsers.’ Toch be-
gon het letterlijk te kraken. Zuchtend, kreunend en 
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Nu € 50  
cadeau bij een 
betaalrekening!*
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Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl

Ondernemer van de maand
steunend ging de Rekervlotbrug open en dicht. Op 
6 juni sloeg het noodlot toe. De brug ging dicht en 
de weg werd versperd door diverse dranghekken. ‘Ik 
ben er toen ook mee gestopt. Alleen op de laatste dag 
van de wandelvierdaagse ben ik nog gaan staan. Daar-
na niet meer. Gewoon omdat het niet leuk was. En 
de gezelligheid staan bij mij nu eenmaal boven alles.’ 
Inmiddels is de brug weer open voor fietsers en wan-

delaars en belooft het nog een mooie zomer te wor-
den. ‘Precies. Alleen al mijn heen- en terugtocht over 
de Kanaaldijk is één groot feest. Allemaal leuke reac-
ties. Dat wil ik voorlopig nog niet missen.’ Het is dus 
duidelijk. Van maart tot oktober is Cécile Kühne het 
dijkijsmeisje en van oktober tot maart de plaatselijke 
meester edelsmid. Creatiever kan bijna niet. 

Op zondagen 24 (jeugd) en 31 augustus (30 plus)
open dagen bIJ sportInstItuut tom Van der kolk

Sportinstituut Tom van der Kolk houdt op zondag 
24 augustus van 10 – 14 uur een Open Dag voor 
jongeren en scholieren. Een week later, op zondag 
31 augustus is er in het sportinstituut aan het Klaas 
Bootpad 2 een Open Inschrijfdag van 12 – 14 uur 
voor dertigplussers.

Op zondag 24 augustus gaat alle aandacht uit naar 
de jeugd en scholieren. Er worden diverse demon-
straties gegeven en er kan door de jeugd aan lessen 

worden meegedaan. Bovendien zijn er talloze speci-
ale aanbiedingen: voor Peuter-judo (3, 4 en 5 jaar), 
Jeugd-Judo, Jeugd-karate, Jeugd-Zumba (6 t/m 16 
jaar), Scholieren-Fitness, Scholieren-Zumba, Scho-
lieren-Jiu-Jitsu, Scholieren-Cros Fit Challenge (13 
t/m 17 jaar). Op zondag 31 augustus is de focus 
gericht op de dertig plussers die kunnen profite-
ren van een aantal supervoordeelacties. Deze acties 
staan vermeld op de speciale advertentiepagina in 
deze uitgave.
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Aantal deelnemende kinderen gegroeid tot 160 per dag
Jol (Jeugd onder leIdIng) In koedIJk 
Door Joop Sinke

Jeugd Onder Leiding, kortweg JOL, is inmiddels een begrip onder de jongeren in heel veel stadswijken. 
Ook in Koedijk, aan de Achtergraft, wordt aan het einde van de zomervakantie de JOL georganiseerd en 
is razend populair bij de jeugd. 

Tussen 2003 en 2005 was er geen JOL in Koedijk 
wegens gebrek aan vrijwilligers. In 2006 werd door 
toedoen van Theo Kueter JOL Koedijk opnieuw op-
gepakt. Na drie jaar afwezigheid was de JOL Koedijk 
weer een feit. De organisatie werd opgepakt door Jerry 
Stam en Frank Smit.

 Jongensstad

In 1949 werd voor de eerste keer een ‘Jongensstad’ ge-
organiseerd door ongeveer 100 jongens in de leeftijd 
van 8 tot 14 jaar met als doel  de laatste twee weken van 
de zomervakantie op een leuke manier in te vullen.  
De leiding, één persoon, gaf aanwijzingen bij de bouw 
van de hutten en het verstrekken van materialen. Deze 
vorm van vakantiespelen is uitgegroeid tot complete 
wijkfeesten, waarin de jeugd zich onder getrainde lei-
ding kan en mag uitleven. Tegenwoordig worden deze 
jeugdfeesten dus georganiseerd  onder de naam JOL.  
Inmiddels  is de JOL wegens de steeds groter worden-
de belangstelling uitgegroeid tot een evenement dat op 
zeven locaties in Alkmaar wordt gehouden.

“Dankzij R. (van Zinderen) Bakker, een 
voortvarend Alkmaars wethouder werd in 
1949 voor de eerste maal “Jongensstad” ge-
houden.’

doorstart

Na een geslaagde doorstart in 2006 kwam Iris de 
Boer bij de organisatie ter ondersteuning van Jerry en 
Frank. Vijf jaar later nam ze afscheid om zich volledig 
te kunnen richten op haar eigen project: de Gouden 
JOL. De Gouden JOL onderscheidt zich in de doel-
groep. Door gespecialiseerde vrijwilligers in te zetten 
kunnen zij kinderen met een verstandelijke beperking 
en gedragsproblemen een week lang de juiste begelei-
ding bieden tijdens leuke activiteiten en het bouwen 
van  hutten. Voor Jerry kwam ook het moment van 
afscheid omdat hij de JOL werkzaamheden niet meer 
kon combineren met zijn gewone werk. Om het ver-
trek van Iris en Jerry op te vangen werd Lianne Smit 
gevraagd een rol in de organisatie te gaan spelen. En 
dat heeft zij tot 2013 met heel veel plezier en enthou-
siasme  ingevuld. JOL Koedijk wordt vanaf dit jaar 

Vereniging van de maand
geleid door  Frank Smit, Thijs Visser en Dave Dek-
ker. Het trio wordt al een aantal jaar omringd met een 
vaste groep vrijwilligers en er komen elk jaar nieuwe 
vrijwilligers bij. 

VrIJwIllIgers

Een JOL project kan niet draaien zonder het enthou-
siasme en inzet van vrijwilligers. Afgelopen jaren is er 
hard gewerkt door de projectleiders. Ze hebben het 
voor elkaar gekregen dat  een grote groep vrijwilligers 
klaar staat om JOL Koedijk een warm hart toe te dra-
gen. Deze vrijwilligers staan tijdens de JOL elke dag 
fris en fruitig op om de kinderen weer een leuke dag te 
bezorgen. Door een goede mix van jong en oud is het 
een hecht en enthousiast team, dat het leuk vindt de 
kinderen te begeleiden bij het timmeren van de hut-
ten. Ook dit jaar bezorgen zij kinderen van 6 t/m 12 
jaar een onbezorgde week. Per dag betalen de kinderen 
€ 0,50  De JOL start elke ochtend met het inschrijven 
van de kinderen. Op maandag worden de kinderen in 
drie groepen van tien kinderen verdeeld die elk een 
hut gaan bouwen. Vijf dagen lang wordt er gebouwd 
aan de hutten. Tussendoor worden er spelletjes gedaan. 
Elk jaar worden er spelletjes en andere activiteiten be-
dacht die een link hebben met het thema van dat jaar. 

Dit jaar is het thema ‘Op een onbewoond eiland’. Elke 
groep kan met deze spelletjes punten verdienen. De 
groep met de meeste punten ontvangt aan het einde 
van de week een verrassing. Sinds vorig jaar is er op 
de dinsdagavond een kinderdisco en wordt de JOL op 
vrijdagavond afgesloten met de bonte avond. Dan is 
er een playbackshow, Rad van Avontuur en worden  
de prijzen uitgereikt aan de groep die de mooiste hut 
heeft gebouwd. De prijzen worden toegekend door 
een driekoppige jury die is samengesteld uit de spon-
soren van de JOL. De bonte avond eindigt met een 
enorm kampvuur. 

De afgelopen jaren is het aantal kinderen flink gegroeid 
dankzij de goede organisatie, enthousiaste vrijwilligers 
en de sponsoren van de JOL Koedijk. Zonder de steun 
van sponsoren en subsidiëring door de gemeente is het 
organiseren van JOL Koedijk niet mogelijk. Als u JOL 
Koedijk in de toekomst wilt steunen, stuur dan een 
berichtje naar jolkoedijk@gmail.om. Elke steun of ad-
visering is van harte welkom.

dIt Jaar bIJ Jol koedIJk
Aan het eind van deze vakantie gaan we weer van 
start met de JOL in Koedijk. Vanaf maandag 4 au-
gustus staan wij weer, op het veld bij de Achter-
graft, voor jullie klaar

Maandag 4 augustus: 9.30-12.00, 13.30-15.30 
Dinsdag 5 augustus: 9.30-12.00, 13.30-15.30, 18.30-
20.00: Verrassingsavond 
Woensdag 6 augustus:9.30-14.00 
Donderdag 7 augustus: 9.30-12.00, 13.30-15.30 
Vrijdag 8 augustus: 9.30-13.00, 19.00: Bonte Avond

thema:
Het thema van dit jaar 
voor de jol is een on-
bewoond eiland. De 
spelleiding heeft alle 
activiteiten hier op 
aangepast. Op een 
onbewoond eiland 
moet dus ook 
een nieuwe 
gemeenschap 
o n t s t a a n , 
zodat iedereen 
kan over-
leven. We zijn 
dus ook zeer be-
nieuwd naar de hutten 
van de kinderen dit 
jaar. 

InschrIJVen:
Vanaf dit jaar kunt u online inschrijven: www.jolkoe-
dijk.nl. De online inschrijving sluit zondagmiddag  
3 augustus om  12:00 uur. Op zondag 3 augustus 
tussen 15:00 en 16:00 uur -op het JOL veld- kunnen 
uw kinderen ook ingeschreven worden. U kunt uw 
kind(eren) op dat tijdstip ook al laten betalen voor 
de gehele week. Dit bedraagt voor 5 dagen: €2,50. 
Ook dit zorgt ervoor dat uw kind niet elke dag geld 
mee hoeft te nemen (of er aan hoeft te denken)

contact www.jolkoedijk.nl.
JOL gebaseerd op een film uit 1938 ‘Jongensstad’?
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13–17 augustus 2014 Gondelvaartfestiviteiten
programma 51e gondelVaart koedIJk

woensdag 13 augustus 2014:
13.30 uur  Inschrijven viswedstrijd   
   kantine SV Koedijk  
14.00 uur Viswedstrijd jeugd 
16.00 uur  Prijsuitreiking viswedstrijd

donderdag  14 augustus 2014:
14.00 uur  Opening door voorzitter Walter Schouten 
14.00 uur  Ouderenmiddag, einde om 17.00 uur 
15.00 uur Opening kermis 
18.30 uur  BBQ, met DJ Peters Choice 
23.30 uur Sluiting kermis en feesttent

VrIJdag 15 augustus 2014: 
11.00 uur Start Kinderochtend, aansluitend ballonnenwedstrijd  
14.00 uur  Playbackshow voor de jeugd, met aansluitend kinderdisco 
15.00 uur  Kermis 
16.30 uur  Prijsuitreiking playbackshow 
20.00 uur Thema-avond: Proud to be fout, live muziek band Lynx 
00.30 uur  Sluiting kermis en feesttent

Zaterdag 16 augustus 2014:
11.00 uur Fietsversierwedstrijd 
14.00 uur Model helikopter vliegen op de Achtergraft (tot 18.00uur) 
15.00 uur Kermis 
18.00 uur  Braderie langs Kanaaldijk, Zonneweid en Saskerstraat 
18.00 uur  Feesttent 
19.00 uur  Muziek vanaf het water ter hoogte van de Zonneweid 
21.00 uur  DJ Sweet Le Freak en DJ Nilicious 
21.00 uur  Afvaart gondels vanaf Zuideinde, bij de Koedijkervlotbrug 
23.30 uur Einde Gondelvaart op het Noordeinde  
01.00 uur  Sluiting kermis en feesttent

Zondag 17 augustus 2014:
15.00 uur  Kermis 
16.00 uur  Botenbouwersbal, voor iedereen toegankelijk 
17.30 uur Prijsuitreiking tuinwedstrijd en Gondelvaart 
18.30 uur  Live muziek: Volendam Alive 
23.30 uur Einde Gondelvaart 2014

Voor meer info: www.gondelvaartkoedijk.nl

Gondelvaart 2014
goed om te weten

consumptIes/Feesttent

De consumpties worden uitsluitend verstrekt tegen 
inlevering van BLAUWE FICHES, die op alle dagen 
behalve zaterdag geldig zijn. De fiches kunnen vooraf  
aan de kassa in de feesttent worden gekocht. Alleen op 
zaterdag kan uitsluitend betaald worden met RODE 
FICHES. Tot sluitingstijd van de bar worden onge-
bruikte fiches teruggekocht aan de kassa tegen het bij 
kleur behorende aankoopbedrag. 

Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol 
geschonken. Let op in de feesttent is een legitimatie-
plicht voor alle personen, wanneer er geen legitimatie 
getoond kan worden dan kan er ook geen polsbandje 
uitgereikt worden en mag deze persoon ook geen alco-
holische consumpties tot zich nemen. 

Hierop wordt toegezien door gecertificeerde horecabe-
wakers. Het is in de gehele feesttent verboden te roken!

We willen er weer een leuk feest van maken, daarom 
vragen we aan ieder om de eigen verantwoordelijkheid 
te nemen en zich ook te houden aan de eisen die in de 
door de gemeente Alkmaar verleende vergunning aan 
ons gesteld zijn

Vlaggen

Wij nodigen iedereen uit om tijdens de komende fes-
tiviteiten het dorp een feestelijk aanzien te geven door 
de Gondelvaartvlag uit te steken. Niet alleen langs de 
Kanaaldijk, maar ook in de achterliggende straten. 
Mocht u nog niet in het bezit zijn van een vlag, dan 
kunt u deze kopen bij de Gondelvaartschuur, Smids-
pad 9 op dinsdagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur. 
Kosten zijn: €12.- voor niet leden, en voor leden €10.-
De vlag is van duurzame kwaliteit en wasbaar. 

U kunt de vlag ook kopen bij onze infokraam op de 
braderie op zaterdagavond van de Gondelvaart.

tuInen

Er is weer een tuinwedstrijd waaraan alle bewoners van 
Koedijk kunnen deelnemen. De mooiste tuin wint een 
prijs. Op verzoek van de jury dienen alle deelnemers 
zich aan te melden, indien zij willen dat hun tuin 
wordt meegenomen bij de beoordeling. Versier je met 
alle buren gezellig je straat meld dat dan, we hebben 
ook een straatprijs. Aanmelden kan telefonisch op 06-
27244725. Voor de tuinwedstrijden hebben we drie ca-
tegorieën, jeugd/volwassen/straat. Voor elke groep zijn 
drie bekers beschikbaar. Wij noteren graag uw naam, 
adres, telefoonnummer en het  thema van de uitbeel-
ding. De prijsuitreiking is op zondag in de feesttent 
om 17.00 uur. Valt u in de prijzen dan wordt u vooraf 
telefonisch ingelicht, zodat u de prijs persoonlijk in 
ontvangst kunt nemen.

attentIe Inwoners Van 
koedIJk,!!
Op last van de politie is de Ka-
naaldijk op zaterdag 16 augustus 
van 15.00 tot 00.00 uur geheel 
voor al het verkeer afgesloten. 
Dit In verband met de veiligheid 
van botenbouwers en passanten. De achterliggende 
straten zijn gewoon bereikbaar vanuit Daalmeer en de 
Mare. Op zondag 17 augustus is de Kanaaldijk afgeslo-
ten van 09.00 tot 15.00 uur.  Is het zo dat deze afzetting 
voor u onoverkomelijke problemen oplevert, dan kunt 
u, graag ruim van tevoren, bellen met het secretari-
aat op telefoonnummer 06 27244725. De toegang is 
slechts €4.- per persoon. Kinderen t/m twaalf jaar mo-
gen gratis naar binnen.

eIgen actIVIteIten

Indien u op uw eigen erf activiteiten wilt ontplooien, 
willen wij dat graag vroegtijdig van u horen, om even-
tuele doorkruising van wederzijdse belangen te voor-
komen. De Gondelvaartvereniging moet, in opdracht 
van de politie, erop toezien dat buurtschappen geen 
activiteiten (w.o. opzetten tenten, muziek) op of aan 
de openbare weg (plantsoenen e.d.) organiseren zon-
der te beschikken over een door de politie verstrekte 
vergunning. Het privé verkopen van frisdranken en/of 
alcoholische dranken is in elk geval verboden. Eventu-
ele activiteiten kunt u melden: 06 27244725.
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geluIdsoVerlast

Bij overlast, veroorzaakt door feestjes in eigen tuin, 
wordt door de politie direct opgetreden. De vereni-
ging houd zich daarvoor niet verantwoordelijk. De ge-
luidssterkte en frequentie waarbij geluidshinder wordt 
ervaren, bepaald de mate van acceptatie. Die is voor 
ieder persoon anders. In het algemeen wordt een eind-
tijd van 24.00 uur aangehouden. Houd u als bewoner 
daar a.u.b. rekening mee. Ondervindt u toch dusdanig 
overlast meld u dat dan direct bij de politie.

braderIe

De Braderie vindt plaats op zaterdag 16 augustus van 
18.00 uur tot 23.30 uur in het midden van het dorp 
op de Kanaaldijk, Zonneweid en Saskerstraat. De op-
bouw van de kramen vindt vanaf ± 14.00 uur plaats. 
Omwonenden worden daarom verzocht zeker vanaf 
die tijd de parkeervakken aan de Zonneweid en het 
stukje Saskerstraat (vanaf de Klip t/m de tennisvelden) 
vrij te houden. Hiervoor bij voorbaat onze dank.

bewakIng

De dagbewaking van de feesttent 
met inventaris wordt gedurende het 
gehele evenement verzorgd door SV. 
Koedijk. Vanaf 18.00 uur is er eve-
nementenbewaking aanwezig. Bij 
enige misstanden wordt direct de 
politie ingeschakeld.

VerkeersVeIlIgheId

Maakt u op zaterdag en zondag zo min mogelijk ge-
bruik van uw auto op de Kanaaldijk, want er worden 
op diverse plaatsen boten gebouwd en weer afgebro-
ken. De bouwgroepen ondervinden ook veel hinder 
van het langzaam voorbij rijdende verkeer. Voor uw 
en onze veiligheid doen wij graag een beroep op uw 
medewerking.

VeIlIgheId

Het publiek wordt dringend verzocht NIET met de 
benen over de kademuur te hangen in verband met 
de veiligheid, kans op beknelling tussen kademuur en 
vaartuig.

lIdmaatschap gondelVaartVerenIgIng

Steun onze vereniging en u geniet direct van wat de 

Gondelvaartvereniging te bieden heeft, tegen de ge-
ringe jaarlijkse bijdrage van €10. Maak dit bedrag over 
op onze bankrekening; nl09rbrb078.95.81. onder ver-
melding van uw persoonlijke gegevens: naam, adres, 
postcode en woonplaats. Alleen als u lid bent van de 
Gondelvaartvereniging heeft 
u recht op 2 toegangskaarten, 
een stembiljet en een pro-
grammablad per huisadres. 
Binnen het afzetgebied wor-
den er geen toegangskaarten 
meer uitgedeeld. 

Lid worden kunt u eenvoudig door een opgaveformu-
lier te halen van internet: www.gondelvaartkoedijk.nl/
lidworden.html, of op te halen bij Yvonne Zut, Smids-
pad 3. LET OP!  Pas als uw betaling binnen is, bent 
u lid! 

nog eVen dIt 
De organisatie van dit Gondelvaartevenement wil 
hierbij duidelijk kenbaar maken dat zij niet aansprake-
lijk zijn en kunnen worden gesteld voor enig geleden 
schade tijdens het evenement. Het bezoeken van dit 
evenement is dan ook geheel op eigen risico.

VaarVolgorde gondels

1. Aurora    De Ouverture

2. Vrijgezellig     Spook House

3. Bewonersonderneming Koedijk Olympische spelen Sotsji

4. Theaterproductie Vrij Zijn   Expeditie Brazilië

5. Ruud Slikker CS   Stoom Carrousel

6. Sponsorboot    Zo bedanken wij onze sponsors

7. Monnikenwerk   It’s a small world

8. Buurman en Buurvrouw  (W)onderwaterwereld 

9. Goed Zat    Ego

10. SuperboeruH    10 Jaar Hazes

11. Hans Bloothoofd CS   De Hemelse honderd

12. B®ouwgroep    American Diner

13. Loeiende koeien   Assepoester

14. Eindboot     Bedankt en tot ziens, op zaterdag 15 augustus 2015

Alkmaarse Gebakskraam
Tegen inlevering van deze bon

€ 1,- korting bij
11 oliebollen en/of krentenbollen

Gondelvaart Koedijk 2014

Autoscooter P. Vonck vof
Tegen inlevering van deze bon

35 ritten voor € 25,-
Meer kortingsbonnen?

www.autoscooter-vonck.nl

Gondelvaart Koedijk 2014

Gondelvaart 2014
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- 
(Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest)

ONBETWIST UW AIRCOSPECIALIST
Aircocheck gratis

Een airco-onderhoudsbeurt bestaat uit :
  0 alle airco-onderdelen worden gecontroleerd 
  0 het gehele systeem wordt leeggehaald 
  0 de airco wordt met droge stikstof afgeperst
  0 het vocht wordt uit het systeem gehaald
  0 het systeem wordt gedesinfecteerd      
  0 het systeem wordt behandeld zodat schimmels en 
   bacteriën geen kans krijgen
  0 de juiste hoeveelheid koudemiddel wordt toegevoegd
  0 de juiste hoeveelheid en juiste compressorolie  worden   
   toegevoegd
  0 uv vloeistof wordt toegevoegd

AIRCO-ONDERHOUDSBEURT € 100,-

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autobedrijfdehertog.nl

LAAT UW AIRCO CONTROLEREN DOOR DE MAN 
DIE UW AIRCO OOK REPAREREN KAN

Autobedrijf De Hertog Airco Service voldoet aan alle strenge milieueisen opgedragen 
door het ministerie van VROM  / STEK aanwezig , 20 jaar airconditioning ervaring 
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Brandweer Alkmaar post Koedijk 
is op zoek naar jou

Agenda De Rietschoot
Muziek uit de jaren 50 - 70
seIZoensopenIng de rIetschoot
Deze avond was oorspronkelijk gereserveerd voor de disco voor mensen 
met een beperking. Daarom start de avond al om 19 uur met DJ Kevin, zo-
dat alle jongeren, met of zonder beperking, lekker met elkaar kunnen 
dansen en luisteren naar de DJ.  Ook de Koedijker zanger Mike van 
der Horst komt optreden. De entree voor deze muzikale avond 
bedraagt € 5,-- per persoon. U kunt een kaartje reserveren via ac-
tiviteiten@rietschoot.nl.

de Jaren 50-70 met “keep on rockIng”
“Keep on Rocking” bestaat uit sologitarist Wim B. 
Kragten die tevens het keyboard bedient, Harry Tool 
zit achter de drums en zingt de derde stem en Jan Bak 
en Willem Geertman zorgen voor de leadzang en spe-
len respectievelijk op de bas- en slaggitaar. Ze hebben 
de nodige ervaring opgedaan in diverse bands uit de 
jaren zestig. 

het programma Voor de FeestaVond

• DJ Kevin van 19:00 – 21:0
• Keep on Rocking van 21:00 – 21:45
• Mike van der Horst van 21:45 – 22:15
• Keep on Rocking van 22:15 – 23:00
• Mike van der Horst van 23:00 – 23:25
• Keep on Rocking van 23:25 – 00:15 met uitloop  

tot uiterlijk 00:45

Mike van 
der Horst 

sport- en speldag Voor mensen met een beperkIng

Als start van het nieuwe sportseizoen organiseert SV 
Koedijk in samenwerking met SmartLocation, Sport-
service Aangepast Sporten Noord- Kennemerland en 
Infinity Sports een ‘Sport- en Speldag’ voor mensen 
met een beperking op zaterdag 23 augustus 2014. On-
der leiding van professionele sportleiders kunnen er 
diverse sporten worden beoefend. Ook is er een Zes-
kamp onderdeel en activiteiten voor alle niveaus op 
sportcomplex De Weijdt in Koedijk. Er is van alles te 
doen zoals voetbal, handbal, korfschieten en nog veel 
meer leuke activiteiten. Ook mensen in een rolstoel 

zijn van harte welkom. Het programma begint om 
11.00 uur en wordt 16.00 uur feestelijk afgesloten met 
een optreden van DJ Kevin.

Deelname aan de Sport- en Speldag is gratis. Geef je 
daarom snel op door de contactpersoon te mailen of 
te bellen: Joop Sinke, info@smartlocation.nl of 06-
39337837. Bij de opgave graag aangeven met hoeveel 
deelnemers je komt, de leeftijd en of er deelnemers 
rolstoelgebonden zijn. Begeleiders dienen zich ook 
op te geven.
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Cultuur

Thomasvige Het bittere van het leven 
 marIa hemelVaart
Door Hans Faddegon/foto depositphotos

Heeft u de Zomerdriehoek aan de nachtelijke hemel al ontdekt? U kunt er eventueel nog een keer over 
lezen in het Coedijcker Ban nummer van juli.  Want in augustus kunt u het ’s avonds ook nog zien. Rond 
twaalf augustus is het extra spannend omdat onze aardbol  dan door de meteorenzwerm Perseïden raast. 

Dat is een wolk van steentjes die deel uitmaakten van 
de  staart van een oorspronkelijke komeet. Deze steen-
tjes zijn meestal niet groter dan een paar millimeter.  
Maar ze door de hoge snelheid, van ongeveer zesen-
dertigduizend kilometer per uur, veroorzaken ze heel 
veel wrijving in de dampkring. Daardoor worden  ze 
als  voorbijflitsende streepjes aan de nachtelijke hemel 
zichtbaar. Vooropgesteld natuurlijk dat het ’s nachts 
niet bewolkt is.

15 augustus

Als u dit alles toch niet gezien heeft, is er op vijftien 
augustus in ieder geval  een mooi moment om de aan-
dacht toch opnieuw op de hemel te richten. Dan viert 
de katholieke  kerk namelijk de dood, de opstanding 
en de intrede in de hemel van Maria. Het is het be-
langrijkste Mariafeest  in de kerkelijke traditie sinds de 
zesde eeuw. Het feest heet Maria Hemelvaart .

mIrJamVIge 
Kijk maar eens naar het plaatje. Jaren geleden waren er 
veel van dit soort Thomas. Het plaatje  u hieronder ziet 
is daar een voorbeeld van. De vraag die er bij hoorde 

was natuurlijk: Wat stelt dit voor? Het antwoord was: 
Maria Hemelvaart.

mIrJam

Buiten de Katholieke gemeenschap is het echter  in 
vergetelheid geraakt. En dat is in onze moderne tijd 
best begrijpelijk. Zeker in deze zomerse vakantietijd. 
Maar als we een kijkje nemen in de symboliek van deze 
feestdag, komt er een opvallende beschrijving van ons 
eigen leven naar voren.

Maria heette oorspronkelijk Mirjam. Vertaald bete-
kent Mirjam: Het bittere van het leven. Als we daar-
bij denken aan de Nederlandse uitdrukking: Bitter is 
gezond, dan is het duidelijk dat het hier niet alleen 
om voedsel gaat. Er wordt ook mee bedoeld dat het 
leven minder prettige kanten heeft. Met als resultaat 
dat zowel de prettige als de bittere kanten  ons bewust 
kunnen maken dat het leven  een verborgen bestem-
ming heeft.

leVensVrucht

Maria, Mirjam, is het beeld van de Moeder. De bron 
van ons aardse bestaan. Het schenken van het leven.  
Zij schenkt de levensvrucht. Zo heeft onze eigen moe-
der  ons het leven geschonken, toen wij als kind ver-
wekt en geboren werden.  En nu we er eenmaal zijn, 
trekt de bittere kant van het bestaan onze extra aan-
dacht: want we wensen eigenlijk een levensdoel dat 
volmaakt is. En dat is een doel dat verder reikt dan 
alleen het aardse bestaan.  

Dat komt bijzonder tot uitdrukking in Maria’s Kerst-
kind: Jezus. Hij is het  exclusieve beeld van het levens-

doel, waarbij  zijn naam bete-
kent: God helpt erbij.

ongeloVIge thomas

Een Bijbels verhaal vertelt 
over Thomas. Hij aarzelt 
om in Jezus opstanding te 
geloven. Een Kerkelijke le-
gende vertelt tegelijk dat  
Thomas ook aarzelt om te 
geloven in de opstanding 
en hemelvaart van Maria. 
Kortom Thomas twijfelt 
aan de levensbestemming.  
De naam Thomas betekent 
oorspronkelijk tweeling. Hij 
symboliseert onze twijfel. Is 
het nou wel waar of niet? Is 
er Opstanding na de dood of 
niet? Anders gezegd: Is er le-
ven na het leven hier?

Twij-fel betekent tweeheid, 
vandaar zijn naam twee-ling.  
Want wij kunnen daarbij 
zelf niets bewijzen. Het zijn 
dingen die zich buiten ons 
verstandelijk bereik afspelen. 
Daarom zijn wij er op aange-
wezen om in vertrouwen te 
leven. 

bloemen

De legende vertelt dat wan-
neer Thomas bij het lege graf 
van Maria komt, hij alleen 
maar prachtige geurende 
bloemen vindt.  Daarom 
spelen op deze feestdag in de 
oude kerkelijke traditie de 
bloemen een grote rol. 

In het juni nummer van de  
Coedijcker Ban ging het over de Pinksterbloem, be-
schreven  als het beeld van het feest van de bereikte 
eindbestemming. De totstandkoming van dat inzicht 
wordt hier door Maria en Thomas uitgebeeld. In au-

gustus is dat extra betekenisvol, want voor de meeste 
mensen begint dan het nieuwe werkseizoen na de zo-
mervakantieperiode. Met vertrouwen in een zinvolle 
toekomst!Wat stelt dit voor....? Maria Hemelvaarti
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Bel : 072-8442357
of boek online in 

drie simpele stappen

SCHIPHOL TAXI LAND

Dagelijks Last Minute Deals vanuit Koedijk
Voor een kleine prijs met een privé taxi van of naar Schiphol

SchipholTaxiLand en Schipholtaxi Exacta zijn onderdeel van Taxi Services Exacta

www.SchipholTaxiLand.nl
Stap 1: Vul uw postcode in en bekijk uw prijs.
Stap 2: Bent u het eens met de prijs, vul uw gegevens in
Stap 3: Verstuur en ontvang een bevestiging van uw boeking

Vanaf elke plek in het land bieden wij kwalitatief hoog- en 
betaalbaar taxivervoer van- of naar vliegveld Schiphol. 
Wij proberen net dat beetje meer te geven dan andere taxi-
bedrijven. Zoekt u een betrouwbaar taxibedrijf uit de regio 
voor uw rit naar Schiphol, boek dan nu en laat u verrassen 
door onze goede service en dienstverlening. 
Bij ons is de taxi altijd privé en dus niet gedeeld met andere 
mensen. Geen zorgen geen stress en altijd op tijd. 
Boek vandaag nog.

Zondag 31 augustus 12.00 - 14.00 uur

Open inschrijfdag 30+

• Eén waar u zich thuis voelt, fijne sfeer, persoonlijkheid.
•  Eén waarvan u zeker weet dat u goed wordt begeleid 

door vakbekwaam en deskundig personeel.
• Eén met heel veel sportmogelijkheden.
•  Lekker in de buurt met voor de deur GRATIS parkeren, 

ideaal voor de herfst en wintertijd.

Als u hiernaar op zoek bent nodigen wij u graag uit.
Wij willen u graag als klant in ons sportcentrum!

SUPERVOORDEELACTIE
Geen inschrijfgeld + 1 maand     Gratis sporten*
Geen inschrijfgeld + 2 maanden  Gratis sporten**
ALLEEN bij inschrijving op 31 augustus 2014
*  Bij een 1 jarig contract (vraag naar de voorwaarden)
** Bij een 2 jarig contract (vraag naar de voorwaarden)

SUPERVOORDEELACTIE

Welke 

sportschool 

past het 

beste bij u?

Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar • Tel. 072 - 76 76 100 • www.tomvanderkolk.nl • info@tomvanderkolk.nl

GezelligheidKwaliteit Vernieuwend TopsportSporten van 3,5 tot 80 jaarRespect Persoonlijkheid
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Gezondheid
We wonen  in een heel mooi gebied met veel recreatiemogelijkheden
 
wandelen
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Oorspronkelijk wilde ik verder uitweiden over gezonde voeding, eventueel aangevuld met voedingssupple-
menten die de ongemakken van het verouderingsproces kunnen tegengaan. Als aanvulling op mijn artikel 
van vorige maand  over de participatiesamenleving. En hoe we ons zelf lang actief en gezond kunnen 
houden. Behalve de voeding en het actief participeren in de samenleving is  ‘bewegen’ een ander belangrijk 
middel om gezond en fit te blijven, ook op oudere leeftijd. Bewegen kan  op allerlei mogelijke manieren.  
Eind juni had ik weer eens een flinke wandeling gemaakt en dat inspireerde me tot het schrijven van dit 
artikel. 

ZIntuIglIJke beleVenIs

Wandelen heeft het voordeel dat je door het rustige 
tempo alles wat je tegenkomt goed in je kunt opne-
men. Daardoor wordt het een echte, zintuiglijke be-
levenis. Waarbij vooral ogen, oren en neus het meest 
betrokken raken. Een stukje mindfullness bijna.  Alle 

vormen van lichaamsbeweging zijn natuurlijk goed 
voor het lichaam. Wandelen heeft nog een paar spe-
cifieke gezondheidseffecten. Het is voor  veel mensen 
goed te doen, mits je maar redelijk gezond bent. Het 
mag misschien lijken dat je bij wandelen voornamelijk 
alleen de benen en de voeten gebruikt, dat is absoluut 

niet zo. Door de voortdurende beweging van het li-
chaam moet de houding zich steeds aanpassen. Dit ef-
fect is nog sterker op oneffen terrein. Hiervoor worden 
alle spieren die met de houding te maken hebben in-
geschakeld. Dat zijn vooral de spieren die zorgen voor 
de rompstabiliteit, dus alle buikspieren, rugspieren en 
borst- en schouderspieren. 

nordIc walkIng

Met Nordic walking wordt dit effect nog versterkt. 
Een ander voordeel van Nordic walking is dat het ge-
wicht beter verdeeld wordt omdat de armen de stok-
ken gebruiken en een gedeelte van het gewicht van 
het bovenste deel van het lichaam op de stokken te-
recht komt. Hierdoor is de belasting van de wervel-
kolom minder. Dit kan mensen met rug- en of schou-
derklachten helpen om minder last hebben van hun 
klachten tijdens het lopen.

Verbranden Van calorIeën

Een ander belangrijk gezondheidsvoordeel van wan-
delen is dat door de werking van de beenspieren de 
bloedsomloop versneld wordt in de benen. Door de 
spiersamentrekkingen wordt het aderlijke bloed mak-
kelijker teruggevoerd richting het hart. Al het bloed 
wat teruggevoerd wordt naar het hart moet door het 
poortadersysteem wat ook de afvoer van aderlijk bloed 
van de buikorganen verzorgt. 

‘Het is dus een goede manier om wat extra 
pondjes kwijt te raken en de gezondheid te 
verbeteren.’ 

Daardoor en mede door de spierwerking van de buik-
spieren worden ook de organen sterk gestimuleerd, 
vooral de darmen en de lever hebben daar profijt van. 
Hierdoor wordt de hele spijsvertering  en stofwisseling 
versneld. Afvalstoffen worden sneller afgevoerd. Voeg 
daarbij de verhoogde zuurstofspanning in het bloed, 
een ideale situatie voor verbranding van calorieën. 

Met wandelen spreek je door de wat lagere intensiteit 
en meestal langere duur eerder de vetreserves aan dan 
bijvoorbeeld met sporten op hogere intensiteit. Dan 
verbrand je eerder koolhydraten. Het is dus een goede 
manier om wat extra pondjes kwijt te raken en de ge-
zondheid te verbeteren. 

goede schoenen

Zeker voor langere wandelingen is het belangrijk goe-
de wandelschoenen te dragen, die passen bij de voeten. 
Eventueel met aangemeten zooltjes van de podoloog.  
Door de schoenen die wij dragen is de uitwisseling 
van energie tussen de aarde en onze voeten minimaal, 
vooral met rubberzolen is dit het geval. Met leren zo-
len een stuk minder. 

‘Op het strand kun je  de voeten, die al een 
tijdje in de benauwde schoenen en sokken 
hebben gezeten, laten afkoelen en masseren 
in de branding’

Wandelschoenen zijn eigenlijk altijd met rubberzolen. 
Ideaal zou zijn om op blote voeten te lopen, maar dat 
is om allerlei praktische redenen in de  huidige tijd 
niet meer mogelijk, behalve op het strand. Door de 
uitwisseling van de energie met de aarde wordt over-
tollige energie afgevoerd  en worden we opgeladen 
met nieuwe energie. Dit is heel goed voor onze ge-
zondheid en ook goed om het contact met de aarde 
te ervaren. Op het strand kun je  de voeten, die al een 
tijdje in de benauwde schoenen en sokken hebben 
gezeten, laten afkoelen en masseren in de branding. 
Neem water mee en  voor langere wandelingen ook 
wat te eten. Fruit geeft snel weer energie. Noten zijn 
zeer gezond, zorgen voor meer energie op de wat lan-
gere termijn. Er zijn rugtassen te koop met een speciale 
constructie die niet direct op je rug zit, maar iets er 
vandaan. Daardoor kan de rug ventileren en wordt de 
kleding niet zo snel nat van het zweet.  

aanwInst

Ik hou van wandelen en vind de Rekervlotbrug dan 
ook een grote aanwinst. Die bracht ineens Bergen, 
Schoorl, duinen en strand een stuk dichter bij, per 
fiets of lopend. Ik ben een paar keer langs deze route 
naar het centrum van Bergen gelopen, duurde maar 
50 minuten. Zodra je het tunneltje uitkomt, waan 
je je in een andere wereld en ook in een andere tijd. 
Geen bebouwing behalve een enkele stolpboerderij, 
alles groen, riet, water, watervogels, koeien, schapen, 
libellen, vlinders, bomen, een heel mooi stukje polder. 
Op de fiets ben je in ongeveer 20 minuten bij Duin-
vermaak in Bergen en op de fiets naar het strand vergt 
plus minus  40 minuten. Helaas ging de brug weer een 

Wandelen (foto Depositphotos)_
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KokenGezondheid
tijd buiten werking, net  in de periode dat veel mensen 
er op uit willen trekken. 

nIeuwe wIldernIs

Ook zonder de nieuwe vlotbrug blijven er nog genoeg 
wandelmogelijkheden over. In het noorden hebben we 
het Geestmerambacht en de Kleimeer met  uitbrei-
dingen waardoor de wandelmogelijkheden flink zijn 
toegenomen. De natuur gaat daar inmiddels volop zijn 
gang en er ontstaat  zo langzamerhand een “nieuwe 
wildernis” met veel watervogels, bloeiende planten,  
distels in bloei en heel veel vlinders. De Schotse Hoog-
landers staan tot aan hun buik in het water  om wat 
verkoeling te vinden. Aan de zuidkant van Koedijk 
kun je na de molen het pad nemen wat je naar de Ou-
dieplas leidt. Daar loop je ook weer in een fraai stukje 
polder met slootjes, rietkragen en de fauna die daar 
bij hoort. Dan kom je ongeveer weer uit bij de andere 
vlotbrug. 

sluIsmolen

Aan de overkant bij de Sluismolen, kun je naar Ber-
gen over de Kogerdijk. Om na een paar honderd meter  
rechts af te slaan s het Baakmeerdijkje op richting (her-
stelde) Rekervlotbrug. Om vandaar Koedijk weer in te 
gaan of verder naar het Geestmerambacht. 

Vanaf de Sluismolen kun je uiteraard ook langs het 
kanaal richting Alkmaar lopen en dan bij de volgende 
fietsersbrug de weg oversteken, even het bedrijventer-
rein over en dan het tunneltje onder de Steve Bikoweg 
door. Dan loop je aan de zuidkant van de golfbaan 
langs een vaart, ook heel rustig alleen (brom)fietsver-
keer. Dit pad voert je naar de rotonde in Bergen met 
de roestige zuilen. Van daaruit kun je eventueel verder 
de Nesdijk op richting Egmond of Bergen aan Zee of 
je kunt rechtsaf richting  Bergen centrum of naar de 
volgende rotonde en daar de van Blaaderenweg op. 
Die brengt je weer naar de Kogerdijk en de vlotbrug 
of iets verder de Oude Natteweg op. Die volgen tot 
het Baakmeerdijkje, daar rechtsaf richting Geestme-
rambacht. Dit zijn routes die vanuit huis gewandeld 
kunnen worden. Als  het onderweg teveel wordt, kun 
je gewoon even uitrusten op een bankje of terrasje. 

onbegrensde mogelIJkheden

Ook heb ik vaak eerst de fiets gepakt naar Duinver-

maak, Schoorl,  Hargen of Bergen aan Zee en vandaar-
uit gewandeld. Vaak een stuk duinwandeling combi-
nerend met een stuk strandwandeling. Er zijn goede 
wandelkaarten verkrijgbaar in het Bezoekerscentrum 
in Schoorl en bij de VVV in Bergen.

De mogelijkheden zijn werkelijk bijna onbegrensd. 
Vanaf Camperduin kun je al dan niet over de dijk naar 
Petten  en verder lopen. Ook onder langs de dijk door 
een natuurgebied met plassen. Vanuit de duinen rond 
Bergen aan Zee kun je ook weer doorsteken naar Eg-
mond aan Zee  tot aan Wijk aan Zee.

We wonen hier in een heel mooi gebied met veel recre-
atiemogelijkheden, een afwisselende natuur, polder-
landschap met plassen en vaarten, duingebied met bos 
en heide en zee en strand. Alles binnen handbereik.  
Er zijn  genoeg mogelijkheden om van te genieten.  

Uw Arbo opleider dicht bij huis: Opleidingen in De Rietschoot Koedijk

* HVK-begeleiding bij verontreinigde grond
* Ontwikkeling van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen 
* Risico-Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) 
* Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen
* Bouwplaatsveiligheid/veiligheidsadviesbezoek
* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

04-09-2014: Basisveiligheid (VCA), 04-09-2014: Leidinggevenden (VCA), 
08-09-2014: DLP (verontreinigde grond)
06-11-2014: Basisveiligheid (VCA),06-11-2014: Leidinggevenden (VCA).

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

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

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

HÈT ADRES VOOR

Geplande opleidingen 2014

Rotonde in Betgen met de roestige zuilen (foto hp)

VItello tonnato 
Tekst en foto Janny van Straten

Een recept voor heerlijk zomers hoofdgerecht en su-
persnel klaar te maken met de staafmixer.

IngredIënten (Voor 4 personen)
• 1 blikje tonijnmoot naturel ( 195 gr.) uitgelekt
• 5 eetlepels mayonaise3 eetlepels citroensap
• 2 zakken rucola (á 75 gr.)
• 400 gram gebraden fricandeau 
• 3 eetlepels kappertjes

bereIdIngswIJZe:
Pureer met de staafmixer de tonijn en de mayonaise. 
Breng op smaak met het citroensap, zout en peper. 
Voeg eventueel 2-3 eetlepels water toe om een vloeiba-
re tonijnsaus te krijgen. Leg de rucola op een schaal ( 
hou een flinke hand rucola achter ) en drapeer hierover 
de plakjes fricandeau. Druppel de tonijnsaus over het 
vlees en bestrooi het gerecht met de kappertjes, de rest 

van de rucola en ( versgemalen ) peper. Lekker met 
brood. 

tIp

Heel aardig is het een plantje rucola in de tuin te zet-
ten je kunt daar namelijk de hele zomer van plukken 
en met geluk komt hij het volgende jaar weer op!

Eet smakelijk
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Jeugdpagina

mjam Breng de potloden naar het midden van het doolhof
en kleur de vlinder en de bloemen

Doolhof / kleuren
mjam

Zoek de acht verschillen Tekening gemaakt door Gijs Scharuwers (13 jaar)

(1)Nodig om te kunnen vliegen  (2)Tegenovergestel-
de van de eerste (3)De zon komt op in het  (4) Een 
geroosterde, dubbele, boterham met kaas en ham (5)
groeien appels aan (6) Belangrijk onderdeel van een 
fiets om te kunnen sroppen  (7)Groente waarvan je 
moet huien als je hem schilt (8)Zevende letter van het 
alfabet

programma the mall 
Vanaf 18 augustus (week 34) is iedereen weer van harte 
welkom in The Mall. Tot die tijd zijn wij ook lekker 
met vakantie. Er zijn geen activiteiten gepland.  We 
nemen de tijd om gezellig bij te kletsen.  The Mall is 

open op : Maandagavond van 19:00 – 22:00, Dins-
dagmiddag van 15:30 – 17:30, Donderdagmiddag 
van 15:30 – 17:30, Vrijdagavond van 19:00 – 22:00  
Groetjes van het Team 

1

2

3

4

5

6

7

8

Beziens-
waardigheid
in Koedijk

Puzzel Mopje “Wat wil jij later worden Anne?” vraagt opa. 
,,Nachtbewaker” zegt Anne. ,,waarom nachtbewaker?” 
vraagt opa.,,dan hoef ik ‘s avonds nooit meer vroeg 
naar bed en mag ik opblijven!”

KoeKjes baKKen
Nodig: 500 gr. Vliespinda’s, 100 gr.  gesmolten boter 
100 ml. Zonnebloemolie, 1 zakje bakpoeder, 25 gr. sui-
ker, 3 eieren, 150 tot 200 gr. Bloem. Voor het glazuur: 1 
½ eiwit ,250 gr. poedersuiker

Bak de pinda’s in de olie en laat ze goed uitlekken. 
Maal ze zonder de vliesjes eraf te halen fijn in de keu-
kenmachine. Voeg de suiker, gesmolten boter en het 
bakpoeder toe. Mix beetje bij beetje de bloem erbij 
tot je een soepel en stevige deegbal hebt. Rol van het 
deel kleine balletjes  en leg die op een ingevette, of met 
bakpapier belegde, bakplaat. 

Druk de balletjes plat met een vork. Maak van de ei-
witten en de poedersuiker een glad papje.  Verwarm 
de oven voor op 175 graden. Smeer de koekjes in met 
het glazuur en bak ze af in de oven. Ongeveer 10 á 15 
minuutjes bakken.

Laat de koekjes goed afkoelen voor dat je ze kunt eten.
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

Snel en relaxed je rijbewijs scoren!

Ontdek nu zelf het voordeel van een  
rijschool bij jou in de buurt en krijg 
tijdelijk de eerste 3 uur rijles voor 
slechts € 80 en daarna ook nog jouw 
theorieopleiding helemaal gratis!

Check onze website voor meer informatie over 
deze actie of bel en regel snel jouw eerste rijles!

3 uur rijles voor
slechts € 80,00

Telefoon  072  531 74 16Telefoon  072  531 74 16Telefoon  072  531 74 16Telefoon  072  531 74 16

RijbewijsExpress is lid van BOVAG Rijscholen en deelnemer van het 
BOVAG Garantiefonds Rijscholen. Je ontvangt de gratis theorie- 
opleiding wanneer je jouw hele rijopleiding bij ons volgt.

Dé autorijschool bij jou in de buurt!

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

Pedicure & Schoonheidssalon Hennie Sinkeler
voetverzorging voor diabeet en reuma en sportmassage

HAUSCHKA-, MAVALA-, GEHWOL-, & CAMILLE       
Verkoop van

producten

Daalmeereiland 4 - 1827 Alkmaar (in de Hofstaete)
Woensdag  donderdag en vrijdag aanwezig en maandagavond vanaf 17:00 uur

Bel voor een afspraak: 072 - 5645 313
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Maalderij De Gouden Engel

Oude molenaar Wageningen te gast bij officiële opening
goede deelname aan hIstorIsch FestIVal In hensbroek

Tekst en fotografie Vincent Kraan

Het vorige nummer van de Coedijcker Ban besteedde ruime aandacht aan de ingebruikstelling  van de 
gerestaureerde maalstoel in de maalderij. Inmiddels zijn beide stenen al aardig ingemalen. De openings-
handeling is door de 91 jarige oud molenaar Wagenaar verricht. Speciaal hiervoor was hij met zijn vrouw 
en enkele kinderen naar Koedijk gekomen. 

oud molenaar wagenaar

Wagenaar heeft  van 1956 tot 1983 in Waarde (Zeeland) 
met deze maalstoel gewerkt. Het was geweldig om te 
zien hoe hij gelijk weer, alsof hij er gisteren nog mee 
gemalen heeft, de stenen op de juiste afstand afstelde 
en tevreden vaststelde dat de stenen goed malen.  

Een hartverwarmende belangstelling van de vele be-
zoekers, zowel bij de opening op zaterdag als bij de 
goedbezochte Midzomermarkt op zondag laten ons 
met veel genoegen terugkijken op ons eerste lustrum. 

hIstorIsch FestIVal 
hensbroek

Om aan onze bekendheid te 
werken staan we regelmatig 
op markten. De leukste van 
allemaal blijft toch de markt 
van het Historisch Festival in 
Hensbroek. Tussen alle ver-
kooppraatjes door is er soms 
even tijd om de enorme ver-
scheidenheid aan tractoren, 
machines en stoomwalsen te 
bekijken. 

Voor mij als molenaar blijft 
de oude Ruston dorsmachi-
ne favoriet. Dat was ooit de 
voorloper van de moderne 

dorsmachines die de het oogsten van het graan een 
stuk eenvoudiger maakte. Het is fascinerend om te 
zien hoe de oude stoomlocomobiel met drijfriemen de 
dorsmachine aandrijft. Met man en macht worden de 
graanschoven in de machine gewerkt waar het graan 
gescheiden wordt van het kaf en het stro. 

De persmachine, die achter de dorsmachine staat, 
maakt van het stro vervolgens mooie goudgele baaltjes. 
Ik had de Ruston graag hier op de monumentendag in 
september voor de Maalderij laten draaien maar helaas 
is dat te kostbaar. U zult het met de foto moeten doen. 

coox

Wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen maar een 
derde van de wereldbevolking, kookt nog steeds op 
open vuur. Meestal is de stookplaats ook nog eens in 
hun woninkje. Dat heeft veel consequenties voor de 
gezondheid van vrouwen en kinderen die het meest 
in huis verblijven. Alle roet, verbrandingsgassen en 
koolmonoxide geven longproblemen met veel kin-
der- en moedersterfte als gevolg. De vrouwen en kin-
deren zijn veel tijd kwijt met het verzamelen van de 
brandstoffen en tijdens het zoeken vallen veel meis-
jes ten prooi aan seksueel geweld. Het kappen van 
bomen voor brandhout heeft als gevolg dat de be-
groeiing verdwijnt en de bodem erodeert. De CO2 
uitstoot die de vuurtjes veroorzaken, zorgen voor een 
grote grijze deken die zichtbaar is op satellietfoto’s.  
Inmiddels is door de VN actie ondernomen om te wer-
ken aan een passende oplossing. Er is een Clean-Cook-
Stove ontwikkeld. Een eenvoudig fornuis dat gestookt 
kan worden op de brandstoffen die mensen gewend zijn, 
maar dan met een veel hoger rendement en bijna geen 
rook (voor meer informatie: http://www.hier.nu/coox). 
Een zeer inspirerend project waar Karlijn als kok zich 
voor wil inzetten. Karlijn laat tijdens Gondelvaart zien 
wat je kan doen met de Coox. Met de aanschaf van 
een Coox , wordt een Coox beschikbaar gesteld in een 
derdewereldland. Een mooi project omdat kansarme 
mensen daarmee op een verantwoorde manier kunnen 
koken en de vrouwen en meisjes meer gelegenheid 
krijgen zich te ontwikkelen!

Zaterdag 16 
augustus: gon-
delVaart

De avond van de 
Gondelvaart zijn 
wij open van 18.30 
tot 23.30 uur. Het 
terras is weer ge-
zellig aangekleed, 
de molen staat in 
de schijnwerpers en voor de verhoging van de feest-
stemming is er live muziek. ‘s Avonds zijn er lekker 
hamburgers en falafalburgers van de barbecue met 
broodjes van ons meel.

eten wat de pot schaFt:
Op vrijdag 15 en 29 augustus en 12 en 26 september 
is er weer “Eten Wat de Pot schaft”. Karlijn speelt in 
op het weer en de groenten die vers van het land ko-
men. Zo had zij op een mooie warme dag in juli vier 
verschillende salades gemaakt, totaal verschillend van 
smaak en ingrediënten. Heerlijke warme ovenschotels 
of stoofschotel, salades en kleine hapjes, vegetarisch en 
met vlees of vis en veel groenten. Er is keuze genoeg. 
Bij mooi weer kan er natuurlijk ook buiten gegeten 
worden!  De aanvangstijd  is flexibel. De zaal is open en 
er kan tussen 18.30 en 19.30 uur aangeschoven worden 
voor het eten. Vanaf 19.30 uur kan er een nagerecht 
geserveerd worden. De prijs van het maaltijdbuffet 
en het nagerecht is € 18,50. Evt. drankjes en koffie of 
thee komen er dan nog bij.  Reserveren bij Karlijn (06-

26086705) vooraf is handig voor ons en 
voor uzelf, maar niet strikt nodig!  We 
hebben plaats voor 30 gasten per keer. 

openIngstIJden

Let op onze openingstijden Van woens-
dag tot en met zaterdag bent u van  
10.00 tot 17.00 uur  van harte welkom. 
Zondags zijn we vanaf 11.00 tot 17.00  
uur  open.  Maandag en dinsdag zijn we 
gesloten.

Voor groepen zijn we op afspraak ook 
open buiten de openingstijden (behalve 
op maandag en dinsdag).

Oud molenaar Wagenaar in gesprek met Bart Slooten

Oude Ruston dorsmachine

Coox
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Reacties van lezers

buurtboekenplank

Er zijn van die initiatieven in de wereld,  of juist in de 
buurt, waar een mens zo’n blij gevoel van kan krijgen.  
“De buurtboekenplank” is er inderdaad zo één.Ik loop 
veel met de hond, goed voor de hond en goed voor 
mij, door alle delen van Koedijk en daarbuiten. Voor-
dat wij op vakantie gingen, ontdekte ook  ik op zo’n 
wandeling op de Achtergraft de Buurtboekenplank. 
Fantastisch! Het boek dat ik meenam op vakantie zou 
daar zeker belanden en weer een ander leesplezier kun-
nen geven.

Vandaag was de route weer via de Achtergraft en dus 
ook langs de boekenplank. En kon ik even snuffe-
len wat er te leen was. Er is een behoorlijke uitbrei-
ding van de collectie met, en dat vind ik persoonlijk 
hartstikke leuk, mooie tijdschriften! Villa d’Arte, een 
prachtig blad over wonen, reizen, culinair. Ik heb ze 
alle vier te leen meegenomen! Voortaan leg ik mijn ge-
lezen ‘mooie’ bladen er ook neer. 

En de Coedijcker Ban is al op de hoogte, las ik, en 
is ook enthousiast! Vandaar ook mijn reactie. Het is 
leuk dat veel mensen weten van dit gratis ( of tegen 
een kleine vergoeding ) positieve initiatief. Met groet, 
Edith van Tiel.

youwellness.nl
wellness just for you

Sauna-Infrarood-Stoombad-Spa-Jacuzzi-Zwembad-Zonnebank
Ook heerlijke interieur parfums uit voorraad leverbaar

Geuren, Onderhoud & Accessoires

Stuntprijzen|Geurpotjes

Chloorshock
elders € 24,95

Coedijcker Ban afhaalprijs € 15,00

Adviesprijs € 12,50 - 3 potjes met deze aroma-therapeutische olie
slechts voor de beursprijs van € 10,00 per stuk (uitleg aanwezig).

Bestellen kunt u 24/7 op www.youwellness.nl - Voor persoonlijk advies ontvangen wij u graag in onze
showtuin: Kanaaldijk 171 | Tel.: 072-8446167 | Prive: 06-50579572 | Projectontwerp & referenties: www.intimax.nl

Colofon
Uitgever De Rietschoot (www.rietschoot.nl) 

Redactie: Rien Berends (inhoud), Hans Petit 
(vormgeving). redactie@coedijckerban.nl / info@
coedijckerban.nl. Verkoop: Wim Smit: verkoop@
coedijckerban.nl. Coördinatie: Joop Sinke: jsin-
ke24@hetnet.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 Kopij september: inleveren 
voor 13 augustus  Verspreiding De Coedijcker Ban 
wordt in september bezorgd tussen 3 en 5 septem-
ber Oplage 2000 De Coedijkcer Ban wordt gratis 
huis aan huis verspreid

Oplossingen: 
Puzzel: vlotbrug (1) Vleugels (2) Laatste (3) Oosten (4) 
Tosti (5) Boom (6) Rem (7) Ui (8) G

8 verschillen: Zonnestraal zon, gedachtenbolletje zon, 
haar man, stropdas man, tong man, pootjes derde ka-
meel, groen ijsbolletje (in plaats van geel) linker oog 
cactus.



Jeugd & Scholieren 

OPEN DAG

SUPERVOORDEELACTIE
Geen inschrijfgeld + 1 maand     Gratis sporten*
Geen inschrijfgeld + 2 maanden  Gratis sporten**

Of

2 maanden Gratis sporten + 50% korting op Judo/Karatepak**
2 maanden Gratis sporten + 35% korting op Jiu-Jitsupak**
ALLEEN bij inschrijving op 24 augustus 2014
* Bij een 1 jarig contract (vraag naar de voorwaarden)
** Bij een 2 jarig contract (vraag naar de voorwaarden)

3, 4 en 5 jaar: Peuter Judo 
6 t/m 16 jaar: Jeugd-Judo, Jeugd-karate, Jeugd-Zumba 
13 t/m 17 jaar:  Scholieren-Fitness, Scholieren-Zumba, 

Scholieren-Jiu-Jitsu, Scholieren-Cros Fit Challenge

2 maanden Gratis sporten + 50% korting op Judo/Karatepak**

Scholieren-Jiu-Jitsu, Scholieren-Cros Fit Challenge

Kom langs en doe GRATISmee met jouwleukste (proef)sportles!

Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar • Tel. 072 - 76 76 100 • www.tomvanderkolk.nl • info@tomvanderkolk.nl

GezelligheidKwaliteit Vernieuwend TopsportSporten van 3,5 tot 80 jaarRespect Persoonlijkheid

zondag 24 augustus 10:00 - 14:00 uur


