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Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

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

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 072-5484444
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Dierenambulance 072-5150173
Stichting ‘t Zuyd Outaerlandt 072-5615595
Stichting Dorpsgemeenschap Koedijk 072-5622165
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 15 februari 2014
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Beste lezers,

Heel veel dank voor de fijne reacties die we na de 
verschijning van het januari-nummer hebben mogen 
ontvangen. Uiteraard zijn er altijd onderwerpen voor 
verbetering vatbaar. Daarom ook zijn we blij met de 
tips en adviezen die we hebben gekregen. Omdat we 
het roer wat betreft verspreiding en bezorging volle-
dig hadden omgegooid, dienden zich op dat punt 
de nodige problemen aan. Er wordt keihard ge-
werkt om dat in de toekomst beter te laten verlopen. 
In deze uitgave van de Coedijcker Ban komt u weer di-
verse vertrouwde rubrieken tegen en het nodige nieuws 
van de Koedijker verenigingen. Eén rubriek hebben 
we een maand uitgesteld. In plaats van de (geplande) 
Markante Koedijkers geven we deze maand alle ruimte 
aan de Nieuwe Koedijkers van de Huisartsenpraktijk 
Koedijk: Alex Slachter en Lisette Eigenraam. Graag 
stellen wij ze aan u voor. Omdat Alex en Lisette dat 
zelf ook graag willen. Veel leesplezier en – last but not 
least – ook de adverteerders die ons het vertrouwen 
hebben gegeven zijn we zeer erkentelijk.
Namens het gehele CB-team Rien Berends 

COLOFON 
Uitgever De Rietschoot Koedijk, Saskerstraat 22, 
Koedijk, Bewonersonderneming in oprichting  
(www.coedijckerban.nl / www.rietschoot.nl)
Coördinatie: Joop Sinke
T:06-39337837 /  E: jsinke24@hetnet.nl 
Redactie: Rien Berends
T: 0653203451 / E: redactie@coedijckerban.nl, 
Advertenties: Wim Smit 06-43166559 
E: verkoop@coedijckerban.nl

Vormgeving: Studio Petit, E: info@studiopetit.nl 
Oplage: 2000 Druk: Stichting MEO.  
Inlevertermijn kopij  voor het maartnummer  sluit op 
12 februari 2014. Aanleveren in MS Word per e-mail: 
redactie@coedijckerban.nl De volgende uitgave ver-
schijnt op 5 maart
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
kopij zonder opgave van reden niet te plaatsen. Tekst 
kan worden ingekort. 
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Nieuwe Koedijkers
Alex Slachter en Lisette Eigenraam
De Nieuwe huisartseN vaN KOeDijK
‘Waar Koedijk precies lag, wist ik niet. In de omgeving van Alkmaar stond bij de omschrijving. Toen ik 
voor de eerste keer over de Kanaaldijk langs het water reed, vond ik het wel meteen iets hebben. Echt een 
mooi lintdorp in Noord-Holland met inwoners die lekker nuchter kunnen reageren. Bijna Gronings.’

De wachtkamer met rode stoeltjes is niet veranderd. 
Dezelfde schilderijen, het prikbord met mededelingen 
en Bruce Springsteen zingend op de achtergrond. Ik 
heb een afspraak met de nieuwe dokters. Best span-
nend. Ook al heb ik geen lichamelijke klachten. Ik 
mankeer niets. Dan is het toch anders om te wachten 
tot je aan de beurt bent. 

Door Rien Berends, foto’s Cees van Egmond

Precies om drie uur stond er in de mail. Er 
is nog één patiënt. Het is twee minuten voor 
drie. Wordt toch iets later. Niets veranderd dus. 

Maar dan zwaait de deur open. De nieuwe huisarts 
Alex Slachter stelt zichzelf en zijn collega Lisette Ei-
genraam voor. We gaan de eerste spreekkamer, die van 
Alex, in. Lisette werkt in de achterste kamer. Toch an-
ders.

uitgeLOOt

De in Groningen geboren Alex Slachter wist al vanaf 
zijn zesde dat hij arts wilde worden. Omdat het hem 
erg interessant leek. Toen hij zich aanmeldde op zijn 
achttiende voor de studie geneeskunde aan de Vrije 
Universiteit was de teleurstelling groot: uitgeloot. 
Slachter: ‘Ter overbrugging heb ik een jaar biologie 

“Koedijk, een mooi lintdorop langs het Noordhollands kanaal’
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Nieuwe Koedijkers
gestudeerd. Daarna werd ik wel ingeloot en kon ik 
in 2000 naar Amstelveen verhuizen om op kamers te 
gaan wonen.’ Na zeven jaar studeerde hij af als arts om 
twee jaar in het Kennemer Gasthuis (Haarlem) te gaan 
werken op de interne geneeskunde en als docent voor 
de co-assistenten. Ondertussen was Alex samen met 
zijn toen nog vriendin en nu echtgenote, die in het VU 
ziekenhuis werkt, in Haarlem gaan wonen. Slachter: 
‘Tijdens mijn werk in Haarlem kwam ik er achter dat 
mijn hart ligt bij het huisartsenwerk. Het persoonlijk 
contact, laag drempelig, het sociale karakter, directe 
omgang met de patiënten en collega’s in een kleinere 
praktijk. Dat spreekt me aan.’

aFwisseLeND

Met die wetenschap begon hij aan de huisartsenoplei-
ding om in 2011 af te studeren. Er volgde een afwis-
selende periode als waarnemend arts op diverse werk-
plekken. Allemaal ter voorbereiding op één doel: een 
eigen huisartsenpraktijk. Slachter: ‘Dan kijk je vanzelf 
goed om je heen en luister je naar collega’s. Ook is 
er een site waar af en toe vrij gekomen praktijken op 

worden vermeld. In april vorig jaar zag ik de praktijk 
van Groothuis staan. In de omgeving Alkmaar. Tijdens 
een bijeenkomst in de buurt vroeg ik een collega of hij 
de praktijk kende.’ Dat bleek het geval. Sterker nog, 
André en Sytske Groothuis waren ter plekke aanwezig. 
Binnen de kortste keren zaten ze aan tafel en werden 
de eerste contacten gelegd. 

Slachter: ‘Tijdens mijn werk in Haarlem 
kwam ik er achter dat mijn hart ligt bij het 
huisartsenwerk’

Slachter: ‘Hun belang was na te gaan of ik een geschik-
te kandidaat was om de zorg voor hun drieduizend pa-
tiënten aan toe te vertrouwen. Al vrij snel bleek dat het 
geval en kreeg ik te horen dat ze verder met me wilden 
praten.’ Daar had Slachter eerlijk gezegd niet helemaal 
op gerekend. Het was zijn eerste poging om een ei-
gen praktijk te krijgen. Een grote stap dus. Slachter: 
‘Ik heb een week bedenktijd gevraagd. Thuis overlegd. 
Goed gevoeld en de angst die altijd bij zo’n keuze om 
de hoek komt terzijde geschoven. Uiteindelijk kwam 

‘Persoonlijk contact met patient is voor mij erg belangrijk”
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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
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Nieuwe Koedijkers
het dicht in de buurt bij wat mijn droom is. Misschien 
eerder dan verwacht. Maar hoe groot is de kans dat 
je binnen een redelijke termijn nog zo’n kans krijgt?’

vOOrbereiDiNgeN

Eind september begonnen de organisatorische voorbe-
reidingen achter de schermen. Slachter bemoeide zich 
niet met de patiëntenzorg. Wel werd er nauw samen-
gewerkt met de rest van het team en dat klikte. Maar 
hoe gaat dat met de patiënten? Slachter: ‘In het begin 
is het aftasten. Elkaar leren kennen. Ik stel vragen. 
Dat is logisch. Leg ik ook uit. Dat wordt begrepen. 
De consulten duren daardoor soms wat langer, maar 
ik loop niet echt lang uit. Ik kijk de avond er voor 
op de computer naar de dossiers van de mensen die 
een afspraak hebben. Dat is het prettige van digitale 
bestanden. De reacties in de eerste weken zijn goed. Ik 
ben tot nu toe tevreden.’ Het is de bedoeling dat Alex 
met zijn vrouw en twee kinderen van twee en een half 
jaar en zeven maanden op termijn  in de buurt komen 
wonen.

COLLega

Omdat voor een fulltime huisartsenbaan 2350 pati-
enten het maximum is, moest Slachter direct op zoek 
naar een collega die een halve week kon komen wer-
ken. Zo kwam hij tijdens een kenningsmakingsrondje 
met collega’s in de regio Lisette Eigenraam tegen. Die 
moet lachen als ze nog aan die eerste ont-
moeting terugdenkt. Eigenraam: ‘Ik was 
aan het werk in de huisartsenpraktijk De 
Mare en zag in de agenda Alex staan met 
erachter geschreven “kennis maken”. Ik 
dacht dat hij een nieuwe patiënt was.’ 
Dat bleek dus niet het geval. 

‘Dezelfde avond wist ik wel ie-
mand. Ik meldde mezelf aan.’

De nieuwe huisarts legde zijn plannen 
uit en vertelde dat hij ook nog iemand 
zocht voor twee en een halve dag in de 
week. Dus als Lisette iemand wist dan 
kon ze die door verwijzen. Eigenraam: 
‘Dezelfde avond wist ik wel iemand. Ik 
meldde mezelf aan. Ik vond het heel 
leuk in De Mare. Vooral het team was 

erg goed. Maar ik had wel te maken met een overvolle 
agenda. De Mare is groot. Met een patiëntenbestand 
dat heel divers is. Veel verschillende nationaliteiten. 
Mij spreekt het kleinschalige, bijna dorpsachtige, meer 
aan. Een omgeving waar niet alleen de afsprakenlijst 
helemaal vol zit, maar waar je ook tijd hebt om in-
tensiever contact te hebben met de patiënt. Hem of 
haar bij een ziektebeeld intensiever te volgen. Een be-
geleiding die verder gaat dan alleen het moment dat 
iemand zelf een afspraak maakt.’ Alex Slachter knikt 
instemmend. De beide artsen zitten duidelijk op één 
lijn. 

‘Die bedrijfsnaam hebben we bewust geko-
zen, want ik vind mijn achternaam toch 
wat minder geschikt als uithangbord voor 
ons werk.’

Slachter: ‘Ik wilde ook bewust een vrouwelijke collega 
er bij. Er zijn nu eenmaal momenten waarop het beter 
is dat een man of juist een vrouw de klacht behandelt. 
Op den duur raken mensen ook gewend aan een arts. 
Of wordt bij een vervolg afspraak in principe dezelfde 
arts ingeschakeld. Al met al zie ik de toekomst van de 
Huisartsenpraktijk Koedijk vol vertrouwen tegemoet. 
Die bedrijfsnaam hebben we bewust gekozen, want 
ik vind mijn achternaam wat minder geschikt als uit-
hangbord voor ons werk.’  
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Jannie Lont Reaalstraat 6 1827 GR Alkmaar (Daalmeer NW)
e-mail: info@kapsalonreaal.nl
website:www.kapsalonreaal.nl

072-5614862

Voor de
kinderen is
er altijd een
leuke verrassing

Dames-
en
herenkapsalon

Kapsalon

R eaal

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%

Power Slim®, beter dan een dieet
Begin 2014 gezond en verantwoord

Power Slim® is een afslankconcept met gegarandeerd 
succes zonder jo-jo effect. Onder persoonlijke begelei-
ding verliest u op een gezonde manier vele kilo’s per 
maand, met behoud van de spiermassa!  Met zes 
eetmomenten per dag is het makkelijk vol te houden 
zonder hongergevoel. In vier fasen bereikt u het 
streefgewicht en u leert een gezond voedingspro-
gramma aan. 20 euro korting op het startpakket én 
het receptenboek t.w.v. 14,95 euro gratis (geldig tot 
28 februari 2014). 

Wilt u meer weten mail naar: 
info@beautyslankresult.nl 

(Alkmaar-Koedijk)
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Nieuws
DruKbezOChte aFsCheiDsreCeptie huisartseN-
eChtpaar aNDré eN sytsKe grOOthuis

Na ruim dertig jaar heeft het huisartsen echtpaar Syts-
ke en André Groothuis afscheid genomen van Koedijk.
In 1983 namen ze samen de praktijk over van dokter 
Van Oosten aan de Kanaaldijk. Totdat ze besloten om 
niet langer aan de dijk te blijven wonen en de praktijk 
onder te brengen op het bedrijventerrein Grootherto-
gin. 

Beslissing

Een beslissing die eerst nogal wat stof deed opwaai-
en omdat deze verhuizing niet zou passen binnen het 
bestemmingsplan van de gemeente. Uiteindelijk bleek 
het allemaal een storm in een glas water en was er he-
lemaal niets mis met de werkplek van de Huisartsen-
praktijk Groothuis.

MelkBus

Veel Koedijkers kwamen vrijdagmiddag 20 december 
naar de Rietschoot om tijdens een gezellige en drukbe-
zochte receptie afscheid te nemen van hun huisartsen. 
Ruim voor drie uur stonden er al mensen te wachten. 
Als afscheidscadeau vroegen André en Sytske de gasten 
een geldbedrag te schenken voor een nog te bepalen 
leuk doel voor de bewoners van Koedijk. En dus kwam 
de familie Groothuis met een heuse melkbus. 

scanarts

André Groothuis blijft overigens binnen zijn vakge-
bied bezig in Noord-Holland als ‘scanarts’. Samen met 
Sytske kijkt hij uit naar het aanstaande grootouder-
schap. 

praChtpLeK vOOr Debby’s bLOemeN  
iN hartje KOeDijK

Na het dijkijsmeisje bij de Rekervlotbrug is Koedijk 
nu ook een bloemenvrouwtje rijker. Vlak bij de Lidl, 
pal naast JD Mode op de hoek van de Blaer aan de 
Saskerstraat staat sinds 11 november Debby met haar 
bloemenkraam op donderdag, vrijdag en zaterdag. 

Debby’s Bloemen mag met recht een verrijking in het 
hart van Koedijk worden genoemd.  Debby werkt on-
der het motto: ‘Altijd vers, kwaliteit en geen vermogen 
kwijt’. En mocht u voor gezellige of minder gezellige 
tijden bloemen nodig hebben op een onverwacht mo-
ment, kijk dan op de site debbysbloemen.nl. 

zOeK het avONtuur iN KLimCeNtrum aLKmaar

Mede-initiatief van Koedijker Wim Kingma

Maar liefst 75 klimroutes in alle moeilijkheidsgraden 
verdeeld over een totaal klimoppervlak van 750 m² en 
variërend in hoogte van 7 tot maar liefst 16 meter. 

Dat is wat het gloednieuwe Klimcentrum Alkmaar 
te bieden heeft. Klimcentrum Alkmaar ging op ini-
tiatief van Frank Brand en de Koedijker Wim King-
ma op 2 januari van start. De prachtige klimhal 
ligt aan de Kees Boekestraat 2, naast Dynamic Fit.  
Klimmen in Klimcentrum Alkmaar is geschikt voor 
jong en oud en zowel voor beginners als voor experts. 
Kingma: ‘Veiligheid en een ongedwongen sfeer staan 
bij ons voorop. En klimmen is goed voor het zelfver-
trouwen. Je leert niet bang te zijn voor hoogte. Je leert 
door te zetten. Je leert al je spieren kennen. Klimmen 
is spannend. Uitdagend. En vooral heel leuk. 

cb_2.indd   9 25-1-2014   10:48:58
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Als je valt, geen paniek, een touw vangt je op en even 
later sta je weer veilig op de grond.’

introductie

Beginnende klimmers zijn van harte welkom, zo legt 
Wim Kingma uit. ‘Er zijn altijd instructeurs aanwe-
zig die je graag op weg helpen. Klimmen is een zeer 
gevarieerde sport waarbij je al je spieren gebruikt en 
ook een zeer veilige sport. Als je tenminste een paar 
veiligheidsregels in acht neemt. De eerste keer dat je 
komt klimmen neem je een  introductieles . Deze les 
is gericht op veiligheid en het gebruik van klimmate-
rialen. Daarna kun je lekker je gang gaan en al onze 
routes uitproberen.’

deskundige Begeleiding

De hal beschikt over veel faciliteiten en er is deskundi-
ge begeleiding. Tevens is er in de hal een gezellige bar 
waar de klimmers weer  een beetje op adem kunnen 
komen. Op die manier is klimmen niet alleen  een 
sportieve bezigheid maar ook tot een gezellig avondje 
uit.  Alle informatie is terug te lezen op de website van 
Klimcentrum Alkmaar.

sChOONrijDeN bij KOeDijKer vrOuweN giLDe 
Schaatsen, of nog beter gezegd, schoonrijden op de 
schaats, is het zwierende onderwerp dat dinsdag 11 
februari tijdens de maandelijke bijeenkomst van het 
Koedijker Vrouwen Gilde voor het voetlicht wordt 
gebracht door mevrouw Hille.Zij komt die avond de 
dames van het KVG alles vertellen over de geschiede-
nis van de schaats. En mevrouw Hille komt niet alleen, 
maar samen met de leden van de Landelijke Vereni-
ging van Schoonrijders. Dus belooft het een kleurrij-
ke en historisch boeiende bijeenkomst te worden met  
klederdracht uit verschillende delen van het land. 

Naast een lezing  staan ook een soort modeshow en 
demonstratie op het programma. De bijeenkomst  in 
de Rietschoot begint om 20.00 uur. Introducees  be-
talen € 4,00

vrOuweN vaN Nu Over uiLeN

Uilen spreken niet voor niets tot de verbeelding van 
kunstenaars, dichters en verhalenvertellers.Je ziet deze 
nachtdieren zelden. Hooguit als een vage schim bij het 
vallen van de avond. ‘s Avonds horen we soms wel hun 
doordringende schreeuw of lage “oe”.

Nieuws

cb_2.indd   10 25-1-2014   10:48:59



11

Wat weten we eigenlijk van deze vogels? En hoe kun-
nen we in één oogopslag het verschil tussen een ker-
kuil, steenuil en ransuil zien? Uilendeskundige Douwe 
Tadema, regiocoördinator van de kerk- en steenuilen-
werkgroep Noord-Holland, zal op dinsdag 18 februari 
om 20.00 uur in de Rietschoot met beelden en verha-
len die Vrouwen van Nu inwijden in de fascinerende 
wereld van de uilen.

inforMatie

Bent u nog geen lid van de vereniging, maar wilt u wel 
komen kijken en luisteren, dan betaalt u € 5,-- entree. 
Op de ledenavond zijn flyers met informatie over het 
jaarprogramma beschikbaar. Voor informatie kunt u 
op deze avond terecht bij één van de bestuursleden. 
Dus kom een langs om een flyer te halen of spreek 
een bestuurslid  de vereniging als u daar behoefte aan 
heeft. 

OuD papier, gOuDmijN aurOra eN sv KOeDijK 
Voor  muziekvereniging Aurora en sportvereniging 
Koedijk  vormt de opbrengst van het oud papier een 
wezenlijke bron van inkomsten. 

Sportvereniging Koedijk en muziekvereniging Aurora 
halen al sinds jaar en dag op de derde zaterdag van ie-
der maand het oud papier op in Koedijk en de straten 
vlak ten oosten daarvan. Het is om die reden dan ook 
dat hier geen gemeentelijke blauwe papiercontainers 
zijn uitgereikt. De opbrengst van de vele tonnen oud 
papier, die jaarlijks in Koedijk en omgeving worden 
opgehaald is een zeer welkome, om niet te zeggen in-
middels onmisbare bron van inkomsten voor Aurora 
en de SV Koedijk. 

Het kost misschien enige moeite om uw papier en kar-
ton een maand thuis te bewaren, maar aan de andere 
kant bespaart u menig loopje naar de milieustraat met 
uw oud papier. Zet het iedere derde zaterdag van de 
maand voor 09:00 uur in een doos, papieren zak of 
gebonden aan de weg en het wordt gratis bij u wegge-
haald! De beide verenigingen bewijst u met deze kleine 
moeite een enorme financiële dienst. Sportvereniging 
Koedijk en muziekvereniging Aurora Koedijk. zijn u 
er dankbaar voor!

jaarvergaDeriNg ‘Laatste eer’
De jaarlijkse ledenvergadering van De Laatste Eer 
wordt dit jaar gehouden op woensdag 19 februari en 
vindt plaats in De Rietschoot. De Laatste Eer roept de 
leden op deze vergadering bij te wonen. De jaarverga-
dering begint om 20.00 uur. De agenda en het verslag 
van de jaarvergadering in 2013 kunt u vinden op de 
website: www.uitvaartverenigingkoedijk.nl/ onder het 
kopje ACTUEEL. 

vergaDerData 2014 
Dagelijks bestuur 1 7 f e -
bruari. Algemeen bestuur 

24 februari 2014. Locatie De Rietschoot Saskerstraat 
22  Koedijk Contact: Chris Ufkes (secretaris) secreta-
ris.zuydoutaerlandt@gmail.com

bijeeNKOmst ‘wie is mijN buur’ weer suCCes

Op oudejaarsdag was het weer gezellig bij ons in de 
schuur aan de Kanaaldijk 108. Een evenement dat 
voor het elfde jaar buren bij elkaar brengt  tussen de 
Nauertocht en de Landman. Even een praatje ma-
ken met de buren onder het genot van een oliebol, 
appelflap, glühwein, koffie, thee of een biertje. Sinds 
de tsunamiramp hebben we ieder jaar een goed doel. 
Het goede doel dit jaar was hetzelfde als vorig jaar:  
B.A.C.A. of te wel Bikers Against Child Abuse. Anders 
gezegd: ”Bikers helpen kinderen die beschadigd zijn .“  
Er zat 144,05 euro in de pot. Langs deze weg wil ik 
ook aandacht vragen voor een buurmeisje van 15 jaar. 
Ze heeft afgelopen jaar een hele zware heupoperatie 
gehad waarbij ook nog complicaties zijn opgetreden.  
Ze is nu aan het revalideren en kon daardoor niet aan-
wezig zijn op ons evenement. Ze is heel blij met elk 
kaartje wat binnenkomt. Haar adres is Brechje Brave, 
Jeugd revalidatie, Hoofdstraat 3,  9244 Beetsterzwaag.

Nieuws
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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
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Beeldbericht

mOOi iN mODeL geKLOpt eN gesChOreN

Foto en tekst Cees van Egmond

Koedijk. De naam zegt het al. We wonen hier achter en langs een dijk. De waterkering langs het Noord-Hollands 
kanaal. De meeste huizen staan in een polder. Dat betekent onder zeewaterniveau. Goed dat de Kanaaldijk er is. 
Dat er duinen zijn, een Zeedijk en gemalen.  Vanaf de overkant is Koedijk maar voor de helft te zien. Prachtige 
stolpen, riet gedekt. De rieten kapbedekking is mooi in model geklopt en geschoren. De boeren van weleer, die 
wat beter in hun slappe was zaten, lieten dat zien. Door naast riet ook geglazuurde dakpannen te laten leggen. 
Dakpannen waren luxe, riet gewoon. Nu is dat precies andersom. Veel van dit riet komt vlak achter de dijk 
vandaan. Uit de Kleimeer, de achtertuin van Koedijk. Riet wordt, nadat er vorst overheen is gegaan en het blad 
eraf gevallen is, gesneden. Gras gemaaid. Riet maai je niet. Dus zeggen we dat dan ook niet. Uit respect voor het 
ambacht van de rietdekker. Woont nog op het dorp ook.

Adverteren in de Coedijcker Ban
Elke maand optimale aandacht van Koedijk en omgeving
Geheel in full-color
Groter formaat
Verhoogde oplage
Aantrekkelijke voorwaarden

Informatie: verkoop@coedijkcerban.nl / www.coedijckerban.nl

cb_2.indd   13 25-1-2014   10:49:02



14

Ondernemer van de maand
‘Veel plezier tijdens het werken in eigen zaak’
jD mODe eNige eChte wiNKeL iN KOeDijK

‘In de eerste weken na de opening was het opvallend druk. Ik kon goed merken dat er geen echte winkels 
in Koedijk waren. Die zijn er eigenlijk nog niet. Iedereen was toen extra nieuwsgierig.’

De belangstelling voor JD Mode op de hoek van de 
Blaer en de Saskerstraat, direct na de start, was voor 
eigenaresse Gonda Dik een prettige verrassing. Dat 
de Koedijkers meteen een kijkje kwamen nemen, had 
ongetwijfeld ook te maken met het feit dat de winkel 
is gehuisvest in het voormalige Rabo bankkantoor 
met pinautomaat. Een vertrouwde stek die verdween 
en waarvoor geheel iets anders in de plaats kwam.

Door Rien Berends / fotografie Cees van Egmond

LeKKer

Gonda en haar echtgenoot Jan Dik kwamen in 1995 
boven de winkel wonen. Voor de mode-verkoopster 

in hart en nieren was het haar tweede kledingzaak. 
Gonda: ‘Samen met een compagnon runde ik in het 
hartje van Schoorl, aan de voet van het klimduin, 
de damesmodezaak JaDi Mode, net als JD Mode 
vernoemt naar mijn man. De zaak in Koedijk deed ik 
er bij als een outlet-winkel. Dat liep allemaal meteen 
best lekker, dus besloot ik na een paar maanden te 
stoppen in Schoorl om hier alleen verder te gaan. 
Langzamerhand schakelde ik om en verdween de 
outlet. Dat zorgde voor een deel ook voor een veran-
dering binnen de vaste klantenkring.’ 
Het feit dat kort na haar komst ook de Lidl een 
vestiging in Koedijk opende, was voor Gonda een 
merkbaar prettige bijkomstigheid. ‘Het zorgde merk-
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Ondernemer van de maand
baar voor meer aanloop. Veel dames komen bij me 
kijken als ze hun boodschappen bij de Lidl hebben 
gedaan. Nu Debby met haar bloemenstalletje naast 
me is komen staan, wordt het er allemaal alleen maar 
gezelliger op.’

vaste KLaNteNKriNg

JD Mode bouwde vanaf de opening een vaste klan-
tenkring in Koedijk op. Gonda: ‘Maar opvallend ge-
noeg is er ook wel sprake van een seizoensinvloed. In 
de zomer krijg ik behoorlijk wat toeristen uit andere 
delen van het land in de winkel. Dat is best verras-
send.’ De winkel is vanaf het eerste begin geopend 
van donderdag tot en met zaterdag. Gonda: ‘Ik heb 
nog een tijdje de woensdag er bij gedaan, maar dat 
beviel me toch niet zo. Debby staat nu op dezelfde 
drie dagen – donderdag, vrijdag, zaterdag- naast me. 
Wel zo gezellig.’ 

Diversiteit

Hoewel de winkel niet echt groot is, valt de diversiteit 
aan kleding en accessoires meteen op. Gonda: ‘JD 
Mode richt zich voornamelijk op de dertig-plus da-
mes, hoewel ik af en toe ook wel kleding in huis heb 
die een jongere doelgroep tot de verbeelding spreekt. 
Vooral de Suzy-Q lijn is lekker vlot. De merken Joëll 
en Aimée zijn wat chiquer en behoren tot de categorie 
mooiere mode. Maar tegelijk eigentijds en leuk voor 
de vrouw op leeftijd. Al met al een breed assortiment 
aangevuld met tassen, riemen en armbanden. De 
kleding presenteer ik in de maten 38 tot en met 48 
en bewust in kleinere aantallen om het allemaal wat 

exclusiever te houden.’ Gonda is zich al weer aan 
het voorbereiden wat betreft de komende zomer-
collectie: ‘Die kenmerkt zich door heel veel vrolijke 
kleuren. Niet echt een specifieke kleur. Van alles wat 
met onder andere zalm- en oranje-achtige kleuren. 
Overigens blijven strakke broeken ook deze zomer het 
modebeeld bepalen.’

KLeiNere meubeLs

Hoewel de beschikbare ruimte het niet echt toelaat, 
zou Gonda haar aanbod best nog wel iets willen uit-

breiden met kleine woonaccessoires. 
Gonda: ‘Ik kijk daar wel eens naar. Sta 
open voor alles. Vaak komt het toeval-
lig op mijn pad, dan vind ik het leuk 
en koop ik het in. Van die grappige, 
kleinere meubels spreken me erg aan.’ 
Gonda houdt van gezelligheid. Ze geniet 
er van als leuke mensen bij haar binnen 
komen. 

Gonda: ‘Dan heb ik echt plezier in mijn 
werk, in mijn eigen winkeltje. Iedereen is 
welkom. De koffie staat altijd klaar.’  
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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!*

* A
lle

en
 in

 c
om

bi
na

tie
 m

et
 d

e 
O

ve
rs

ta
ps

er
vi

ce
. V

ra
ag

 n
aa

r d
e 

vo
or

w
aa

rd
en

.

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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Nieuws
Marcel Beumers, Gerben Koersen en André Bijster.

KONiNKLijKe ONDersCheiDiNg eN iNsigNes KOeDijKer braNDweermaNNeN 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Brandweer Alkmaar op maandag 6 januari  reikte burgemeester Piet 
Bruinooge drie Koninklijke Onderscheidingen uit. Daarnaast ontvingen veertien  jubilarissen een insigne 
van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) vanwege hun lang-
durig dienstverband. Ook werd afscheid genomen van een aantal brandweerlieden die de dienst verlaten.

De Koninklijke Onderscheidingen,  Lid in de orde van Oranje Nassau, werden uitgereikt aan  Max Delissen, Jeffrey Coret en de 
Koedijker  Marcel Beumkes vanwege hun 20-jarig dienstverband bij de Brandweer. Onder het gezelschap dat een insigne ontving, 
bevonden zich naast Beumkes ook de Koedijkers Gerben Koersen en André Bijster. Marcel Beumkes, André Bijster en Koos Riet-
broek namen tijdens de nieuwjaarsreceptie afscheid.
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Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen

Kinderopvang
Broer Konijn
Van 0 - 12 jaar

Een plek waar iedereen
zich prettig, veilig

en welkom voelt.

Broe
r Kon

ijn: D
e ple

k 

waar
 spee

lplezi
er

en kw
alitei

t op 
één s

taan!

Kanaaldijk 196
1831 BD Koedijk
Tel: 072-5600214
www.kdv-broerkonijn.nl

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
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Nieuws
“geweLDige japaN ervariNg”  juDOKa’s tOm vaN Der KOLK

Tom van der Kolk heeft vorig jaar samen met elf judoka’s van het sportinstituut,  zijn judoleerkracht 
Eveline Boersma en karateleerkracht Johan Roos van 10 tot en met 23 december een boeiende en uiterst 
leerzame training/educatieve stage naar Japan gemaakt. 

De trainingen werden gevolgd op een sportuniversiteit 
in Tsukuba. Je kunt dit complex het beste vergelijken 
met een CIOS-Universiteit voor allerlei sportrichtin-
gen. Het was dan ook  mega groot. Daar hebben de 
judoka’s diverse Randorie (wedstrijd) trainingen gekre-
gen. Daarnaast werd er les gegeven door privé trainers. 
Die demonstreerden een zeer gedetailleerde uitvoering 
van de judoworp Uchi-mata.

kodokan

Na een korte week op deze universiteit te hebben ge-
traind,  verhuisde de groep naar de kodokan in Tokyo. 
De kodokan is een vier verdiepingen tellend hostel 
voor judoka’s en waar diverse  judozalen aanwezig zijn. 
Hier is het judo ontstaan door de grondlegger Jigiro 
Okano. Tussen judotrainingen door werd ook aan 
sightseeing gedaan en met de metro naar verschillende 
wijken in Tokyo gereisd waaronder de Akiabara.  Een 
elektronische wijk waar alles dat maar met elektra te 
maken heeft wordt  verkocht. De nieuwste Iphone 5 
vloog daar als warme broodjes over de toonbank. Ook 

Japanse musea en tempels werden bezocht. Ook in 
Tokyo had Tom van der Kolk lessen geregeld door pri-
vé trainers. Zo gaf de voormalige dames bondscoach 
van Japan een geweldige grond technieken training. 
De judoka’s konden het respect en de discipline die er 
heerst bij de Japanse bevolking van dichtbij zelf erva-
ren. Zo constateerden ze dat er nergens afval op straat 
ligt. Dat de mensen altijd zeer vriendelijk en behulp-
zaam zijn. Zij namen zich direct voor dit zelf mee te 
nemen naar Nederland. De trip was een geweldige er-
varing en er is op veel terreinen van alles geleerd. 

Bedrijfsleven

Doelstelling van Tom van der Kolk is dat deze trip elk 
twee jaar herhaald gaat worden en wellicht dat het ook 
zeer interessant kan zijn voor het bedrijfsleven om hier 
op in te spelen. Er zijn veel foto’s gemaakt en er wordt 
nog gewerkt aan een filmpresentatie.  De trip werd 
mede mogelijk gemaakt door Stichting Topsport Tom 
van der Kolk.
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‘2014 wordt nog gigantischer!’
De geweLDige gigaNteN vaN sv KOeDijK

Door Joop Sinke

‘Iedereen mag en moet met heel veel plezier kunnen sporten’ 2014 belooft nu al een gigantisch jaar te wor-
den voor de Giganten van SV Koedijk. Er staan twee grote toernooien voor onze handballers, handbalsters 
en voetballers op de agenda. In juni zijn dat de Nationale Special Olympics Spelen in de Friese steden 
Heerenveen en Sneek. En in augustus het International Thijs Gennissen Tournament hier in Koedijk.

busje

En dan te bedenken dat 2013 voor de Giganten van 
SV Koedijk al een bijzonder jaar was. Zo kon de ver-
eniging, door een bijdrage van het Fonds verstandelijk 
gehandicapten, een eigen busje voor het vervoer van 

de sporters aanschaffen. Voorheen waren er nog wel 
eens problemen met de uitwedstrijden en konden de 
teams niet altijd hun wedstrijden spelen. Maar door de 
komst van het busje zijn deze problemen nu groten-
deels opgelost. Daarmee ook de teleurstellingen van 
de enthousiaste sporters. Met recht een geschenk uit 
hemel.

beDrijFsLOgO’s
Om de kosten voor brandstof, verzekeringen, wegen-
belasting en onderhoud in balans te houden, proberen 
de Giganten hun bus vol te krijgen met logo’s van be-
drijven zodat ze budgetneutraal kunnen rijden in 2014 
en dus geen extra geld moeten vragen aan de vereni-
ging. Je kunt al vanaf € 100,00 per jaar uw bedrijfslogo 
op de bus kopen en hiervoor krijgt u dan de eeuwige 
dank en een mooie foto van de bus met uw sticker van 

de Giganten terug. U steunt de ‘Geweldige Giganten’ 
van SV Koedijk. Interesse?, stuur dan een berichtje 
naar Fellensiek@live.nl 

KNOOp gaLa 
Ook hebben de Giganten deelgenomen met een bij-
drage aan het Knoop Gala 2013. Misschien heeft u 
het gezien op de televisie. Het Knoop Gala is één van 
de grootste evenementen die het Fonds verstandelijk 
gehandicapten in samenwerking met NTR organiseert 
om mensen met een verstandelijke beperking in hun 
kracht te laten zien. Het Knoop Gala toont aan dat zij 
van betekenis zijn en op hun eigen unieke manier met 
hun talenten een bijdrage leveren aan onze maatschap-
pij. Heeft u de uitzending gemist? Kijk dan op: http://
www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1386336. 
Rond de 25e minuut kunt u de bijdrage van de Gigan-
ten van SV Koedijk terugkijken.

NatiONaLe speLeN

Op 13, 14 en 15 juni zijn de Nationale Special Olym-
pics Spelen in Heerenveen en Sneek. Tijdens dit spor-
tieve festijn strijden de sporters tegen elkaar in 17 wed-
strijdsporten. Ook zijn er zeven demonstratiesporten, 
die de bezoekers laten kennismaken met sporten waar 
Friesland bekend om staat zoals het zeilen. Het belooft 
een groots sportfeest te worden waarbij natuurlijk ook 
de Olympische tradities en de nodige feestelijkheden 

Internationaal
Thijs
Gennissen
Tournament
22 t/m 24 augustus 2014

Vereniging van de maand
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Internationaal
Thijs
Gennissen
Tournament
22 t/m 24 augustus 2014

niet ontbreken. De Giganten zijn ingeschreven en 
doen met drie teams mee aan het voetbaltoernooi en 
met één team aan het handbaltoernooi. We hopen met 
veel Special Olympische medailles terug te keren naar 
Koedijk.

iNterNatiONaaL tOurNameNt

Het tweede grote toernooi dit jaar is het jaarlijks te-
rugkerende G-toernooi dat wordt georganiseerd met 
enorm veel inzet en passie door de vrijwilligers van de 
Giganten. Het belooft een bijzonder evenement te wor-
den. Het International Thijs Gennissen Tournament 
vindt plaats op 22, 23 en 24 augustus. Dit toernooi 
draagt de naam van de oprichter van de verstandelijk 
gehandicapten sport bij SV Koedijk, die alle spelers 
en vrijwilligers nog steeds een warm hart toe draagt. 
Het bestuur van de Giganten is er trots dat het toer-
nooi naar hem vernoemd mag worden. Het toernooi 
is een driedaags evenement met een G-voetbal-  en een 
G-handbaltoernooi. Naast deze toernooien is het de 
bedoeling om een sportzeskamp te organiseren voor 

mensen met een beperking uit verzorgings- en woon-
huizen in de regio. De Giganten willen deze mensen 
een dag aanbieden die zij niet snel zullen vergeten en 
ze tevens kennis laten maken met de Gigantensport bij 
SV Koedijk. Om deze zeskamp mogelijk te maken is 
een financiële bijdrage gevraagd aan Alkmaar Actief. 

Tijdens dit weekend zullen er nog veel 
meer leuke, gezellige, muzikale en sportie-
ve momenten plaatsvinden, waarbij de spor-
ters verblijven op het complex van SV Koedijk.  
Noteer deze dagen in uw agenda en kom vooral om sa-
men met alle sporters veel plezier te hebben, Dat staat 
namelijk boven aan bij alle activiteiten.

De Giganten van SV Koedijk volgen? Dat kan via 
www.facebook.com/gigantenSvKoedijk. Voor meer 
informatie over het lidmaatschap en sponsoring kunt 
u een bericht sturen naar gsport@svkoedijk.nl of be-
zoek onze website www.svkoedijk.nl

Vereniging van de maand
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Autobedrijf
De HertogAutobedrijf De Hertog biedt aan:

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,00
INCLUSIEF : BTW, Afmeldkosten, Viergastest

APK KEURING IN COMBINATIE
MET EEN KLEINE ONDERHOUDSBEURT
IN FEBRUARI: € 100,00

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autobedrijfdehertog.nl

Gratis
accu- en airco-

controle
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Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)

Autobedrijf
De Hertog

OPEL MERIVA COSMO 1.6 16 v  
2010

35.804 km 
zeer luxe 
€ 12.950,-

RENAULT MODUS1.6 16 v 
Dynamique, luxe ecc

2005  
93.073 km 
€ 5.950,-,-

CITROEN C3  DIFFERENCE
1.4 16 v

2004
107.144 km 

 € 4.950.-

FORD KA 1.3
CULTURE

2006
123.457 KM

€ 3.450,-

HYUNDAI IX 35 2.0 i
I-CATCHER 4WD

2011
28.500 km
€ 27.995,-

FIAT 500 1.2 LOUNG
automaat  2009

47.709 km 
€ 9.950,-

Een greep uit ons assortiment

cb_2.indd   23 25-1-2014   10:49:17



24

Vul de vragenlijst vandaag nog in: www.rietschoot.nl
hOe DeNKt u Over KOeDijK?
In het januarinummer van  de Coedijcker Ban vroeg ik  uw aandacht voor de rol van de moderne burger. Onder de 
titel “Van de moderne burger wordt veel verwacht” heb  ik het idee achter de bewonersonderneming uitgelegd. 
Tussen de  regels door werd aandacht gevraagd voor een enquête die u via internet of op papier kunt invullen.  
Negen reacties (waaronder één van mezelf ) is het resultaat tot nu toe.

Door Hans Petit - Voorzitter De Rietschoot 

Nieuwe OpDraCht vOOr het bestuur

De gemeente Alkmaar heeft de verantwoording voor 
het eigen dorp / de eigen wijk dichter bij de bewo-
ners gelegd met de  invoering van het begrip bewoner-
sonderneming. Vanaf 1 januari is het bestuur van De 
Rietschoot verantwoordelijk voor het leggen van een 
goed fundament onder die bewonersonderneming. De 
Rietschoot heeft zich de afgelopen jaren beziggehou-
den met het verhuren van ruimte aan verenigingen en 
individuele huurders. De zorg voor de wijk was geen 
onderdeel van de bestuurstaak. Daar is dus verande-
ring in gekomen sinds 1 januari 2014.

ONDerNemiNgspLaN

Om bewonersonderneming te kunnen worden heeft 
het bestuur van De Rietschoot een (voorlopig) on-
dernemingsplan ingediend. U kunt dat onderne-
mingsplan inzien (downloaden) op de website van 
De Rietschoot (www.rietschoot.nl/downloads.html). 
In het ondernemingsplan is één van de belangrijkste 
onderdelen het verkrijgen van voldoende draagvlak in 
de Koedijker gemeenschap. Een deel van het budget 
dat beschikbaar is gesteld zal gaan naar het  vergroten 
van een solide draagvlak (fundament) voor de bewo-
nersonderneming. Een verantwoord fundament kan 
beter gelegd worden als de “bouwers” weten hoe de 
inwoners van Koedijk hun woonomgeving ervaren.

hOe beOOrDeeLt u uw wijK

Er is een korte vragenlijst samengesteld die u op inter-
net (www.rietschoot.nl) kunt vinden. Die lijst vraagt u 
naar hoe u uw woonomgeving beleeft en (belangrijk!) 
waar u prioriteiten zou leggen voor het verbeteren van 
de woonomgeving. Voor Koedijkers die het lastig vin-
den om de vragenlijst via internet in te vullen, ligt er 
een papieren vragenlijst klaar. Als er voldoende men-

sen reageren dan kan de bewonersonderneming Koe-
dijk, op basis van de antwoorden, de koers uitzetten. 
Als u niet reageert dan wordt de koers uitgezet door 
een bestuur dat bestaat uit zes inwoners van Koedijk.. 
Doe mee... het kost u maar een paar minuten. Vraag 
ook uw huisgenoten om de lijst in te vullen, want in 
een gezin kunnen verschillende opvattingen over de 
woonomgeving bestaan. Draag uw steentje bij aan het 
welslagen van de bewonersonderneming Koedijk.

Die lijst vraagt u naar hoe u uw woonomgeving beleeft 
en (belangrijk!) waar u prioriteiten zou leggen voor het 
verbeteren van de woonomgeving.

De eerste Fase

De eerste fase is van start. Het bestuur heeft in ja-
nuari een contract gesloten met Wim van Veen (oud 
wethouder van de gemeente Alkmaar). Wim gaat ons 
helpen bij het leggen van een goede basis. Daarnaast 

De  bewonersonderneming gaat verder dan het organiseren van activiteiten in De Rietschoot. 

Bewonersonderneming Koedijk
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De  bewonersonderneming gaat verder dan het organiseren van activiteiten in De Rietschoot. 

Bewonersonderneming Koedijk
wordt er gewerkt aan een contract met een commu-
nicatieadvisdeur die een bijdrage gaat leveren aan de 
wijze waarop de bewonersonderneming de Koedijker 
beter kan betrekken bij de bewonersonderneming. Nu 
al is duidelijk dat het belangrijk is om meer vrijwilli-
gers bij de bewonersonderneming te betrekken.

zOmaar eeN vOOrbeeLD

Vrijwilliger worden bij de bewonersonderneming. Wat 
moet u zich daar bij voorstellen? Vrijwilliger voor de 
bewonersonderneming Koedijk betekent niet alleen 
iets doen in of voor De Rietschoot. 

Staat u me toe mijn gedachten de vrije loop te laten. 
Stel dat een aantal Koedijkers een passie heeft voor ko-
ken en bedenk daarbij dat er misschien ook een aantal 
mensen in Koedijk woont dat niet zo goed meer voor 
zichzelf kan zorgen, laat staan een lekkere maaltijd be-
reiden. Zou het dan niet prachtig zijn als de mensen 
die het fijn vinden om iets lekkers te bereiden dat doen 
voor de mensen die het zelf niet meer kunnen of niet 
meer doen? Zo’n dienst zou een bewonersonderne-
ming in de toekomst kunnen gaan leveren. Wat is de 
rol van de onderneming in dit voorbeeld? De onder-
neming zorgt voor keuken en ingrediënten. Vraagt een 
vergoeding aan de mensen die van de dienst gebruik 
maken en het geld dat verdiend wordt, wordt weer 

geïnvesteerd in de bewonersonderneming. Zo kun je 
iets doen wat je leuk vindt, je helpt een dorpsgenoot 
en zorgt er voor dat de bewonersonderneming weer 
kan investeren in belangrijke zaken voor het dorp. Zo 
zijn er tal van voorbeelden te bedenken. Het Koedij-
ker kluscafé is ook een goed voorbeeld van hoe je op 
vrijwillige basis iets voor een ander kunt doen. Je zet je 
kennis belangeloos in. Je repareert spullen of wijst de 
weg in het land van de social media. Bezoekers hoeven 
daar niets voor te betalen, maar het mag wel. Als er 
geld wordt verdiend, dan komt dat geld weer ten goe-
de van het kluscafé.

vrijwiLLigers

Het welslagen van de bewonersonderneming staat of 
valt met mensen die zich belangeloos willen inzetten 
voor de gemeenschap. Er zijn vrijwilligers op verschil-
lende niveaus nodig: van besturen tot praktisch wer-
ken. Op de website van De Rietschoot kunt u aange-
ven waar uw belangstelling voor heeft. Er is altijd wat 
te doen.

Op zOeK Naar jONge meNseN

De bewonersonderneming echt tot een succes maken 
heeft tijd nodig. Dat lukt niet met alleen het invoeren 
van de naam ‘bewonersonderneming’ en het schuiven 
met gemeenschapsgeld (van Kern 8 naar de bewoner-
sondernemingen). Het zou mooi zijn als -op korte ter-
mijn- met name jonge mensen zich verantwoordelijk 
gaan voelen voor Koedijk en het bestuurlijke stokje 
overnemen. 

ONDerNemers iN KOeDijK

Koedijk telt veel zelfstandige ondernemers. Mensen 
die gewend zijn aan het nemen van initiatieven en die 
vaak weten hoe ze ingewikkelde vraagstukken moe-
ten aanpakken. Die groep zou een denktank voor de 
beginnende bewonersonderneming Koedijk kunnen 
zijn. Denk mee over de kansen de uitdagingen en wie 
weet ontstaat er wel een win win situatie. 

COeDijCKer baN beLaNgrijK

De Coedijcker Ban is erg belangrijk voor de bewoner-
sonderneming Iedere maand kunnen we u op de hoog-
te houden van wat er allemaal is gebeurd en hopelijk 
wordt u op den duur zo enthousiast dat u zelf mee wil 
gaan doen.
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Agenda Rietschoot
CuLt’uurtje met baNgers & mash 
De -voor een deel uit  Koedijkers bestaande-  Ierse 
folkformatie Bangers & Mash staat  geprogrammeerd  
voor het   Cult’uurtje van deze maand in ontmoetings-
centrum De Rietschoot. Het optreden begint op zon-
dag 9 februari om 15.00 uur.

Een show van Bangers & Mash  betekent altijd weer 
veel plezier voor zowel de band als het publiek. De 
muzikanten hebben er enorm veel zin in en willen er 
uiteindelijk voor iedereen een gezellig feest van  ma-
ken. Daarbij is deelname door het publiek altijd een 
integraal onderdeel van het concert. Ook verzoeknum-
mers worden, na de pauze, zoveel mogelijk gehono-
reerd. De zaal krijgt een concertindeling waardoor er 
een intiem gevoel ontstaat en vooral de gevoelige balla-
des tot hun recht komen. Jong en oud kunnen de Ierse 
klanken optimaal tot zich laten komen.

Wees op tijd, want vol-is- vol. De zaal gaat om 14.30 
uur open. De toegang is 2 euro, kinderen tot 12 jaar 
onder begeleiding gratis.

biNgO iN De rietsChOOt.
Zondagmiddag 23 februari is het weer Bingo in De 
Rietschoot. Onder leiding van bingomaster Joost 
Riekwel gaan van 14.00 uur de balletjes weer rollen 
tijdens de gezellige familiebingo.  De bingo duurt tot 
17.00 uur. Het kost  10,00 om de hele middag bingo 
te spelen. Voor dat geld krijgt u zes bingokaartjes en 
vijf lootjes voor de verloting. 

Wilt u meer kans maken op een prijs? Dat kan. Extra 
lootjes voor de verloting kosten  2,00 per vijf stuks en 
extra bingokaartjes per ronde kosten  2,00 per stuk.  
U kunt ook per ronde een kaartje kopen als zes keer 
mee spelen voor u te veel is. 

wOrKshOp het Nieuwe eurOpese breieN

Breien met de rondbreinaald, het nieuwe Europese 
breien, is het thema van een workshop/cursus onder 
leiding van Adriana van Hameren.  De cursus, die 
begint op vrijdag 14 maart, is ook voor mensen die 
verknocht zijn aan de naalden een geheel nieuwe er-
varing. Op deze cursus, van 9.30 tot 11.00 uur in De 
Rietschoot, wordt u geleerd met een rondbreinaald te 
werken. Het breien met de rondbreinaald is praktisch 
en vooral voor mensen die nekklachten krijgen bij 
breien een oplossing. 

De eerste les is voor mensen die nog niet zo handig zijn 
met breien en het weer even op willen halen. Ook voor 
wie moeite heeft met de rondbreinaald. U neemt mee 
een rondbreinaald nummer 3 met een lengte tussen 
de 40 en 50 cm. Heeft u nog restjes wol thuis, neem 
ze mee. Voor wie dat niet heeft, er zijn restjes genoeg 
aanwezig om mee te oefenen.

De workshop kost voor 5 x € 15,-  voor wie de eerste 
les kan missen wordt het € 12,-. Heeft u zin om mee te 
doen, stuur dan een mail naar vrijwilligers@rietschoot.
nl of loop even binnen bij De Rietschoot.

DisCO vOOr meNseN met eeN beperKiNg

De ‘Disco’ voor mensen met een beperking wordt za-
terdagavond 22 februari verzorgd door de  dj’s Djesse 
en Kenneth. De disco is van 19:00 tot 22:30 uur in De 
Rietschoot en bijna elke maand is er wel een extra op-
treden of iets anders leuks. Surf kort voor 22 februari 
naar www.rietschoot.nl om het laatste nieuws te lezen.  
Wil je up to date informatie ontvangen over de disco’s 
in De Rietschoot, mail dan naar pr@rietschoot.nl, zo-
dat je emailadres kan worden toegevoegd aan het be-
stand discogangers. Je krijgt dan op tijd een berichtje 
met alle gegevens.
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vaLeNtijNsDag
Valentijnsdag, 14 februari, kent een lange historie. Die gaat veel verder dan de (her)ontdekking in de 
twintigste eeuw in onze omgeving. Zo goed als zeker zal daarbij  commercieel belang een rol van betekenis 
hebben gespeeld. Maar hoe het ook zij, het blijft een mooie, liefdevolle dag. Zeker als we wat meer weten 
over de verhalen die er achter zitten.   

Door Hans Faddegon

De Griekse God Pan waakte over de vruchtbaarheid 
van het vee. Het spreekt vanzelf dat hij dan ook een 
wellustige godheid was. Er was geen vrouw  veilig voor 
hem. Hij wist zelfs de maangodin, Selene, te verleiden! 
Tussen alle vrijages door mocht hij overigens verder 
graag wat luieren. Een werklastnormering was in die 
tijden nog onbekend.

Natuur

Dat luieren deed hij in de vrije natuur. Uitein-
delijk was hij niet voor niets ook een natuurgod. 
Maar dan wilde hij ook beslist niet gestoord wor-

den. Wee degene die het waagde hem dan wakker 
te maken. In dat geval ontstak Pan in grote woede 
en joeg de arme drommel een Pan-ische schrik aan! 
Zo wist de kuise nimf Syrinx ter nauwernood aan zijn 
avances te ontsnappen. Om haar voor Pan te verber-
gen waren de riviernimfen zo vriendelijk Syrinx in een 
rietveld te veranderen. Kom daar vandaag nog maar 
eens om!

‘Eén van de feestelijke rituelen bestond uit 
het ‘slaan’ van de vrouwen met vellen gei-
tenleer om ze symbolisch vruchtbaar te ma-
ken.’

En Pan? Er bleef hem niets anders over dan aan de 
oever naar het riet te turen. Ondertussen maakte hij 
fluitjes van de rietstengels. Pan-fluitjes.

FauNus

De Romeinen namen de Griekse cultuur voor een 
groot deel over, maar gaven eigen namen aan de go-
den. Zo gaven zij aan Pan de naam Faunus. Een naam 
waarin nog gemakkelijk ons woord fauna (de dieren-
wereld) te herkennen is. Ter ere van Faunus, ter ere van 
de vruchtbaarheid, vierden zij op 15 februari een feest: 
Lupercalia. Eén van de feestelijke rituelen bestond uit 
het ‘slaan’ van de vrouwen met vellen geitenleer om 
ze symbolisch vruchtbaar te maken. Zo’n vel heette 
een Februa. ‘Rare jongens, die Romeinen’, zou Obelix 
prompt zeggen.

Voor we nu concluderen dat dit heel erg moet zijn ge-
weest voor ‘die arme onderdrukte vrouw’, weten we 
natuurlijk dat zo’n geitenvelletje best lekker zacht kan 
zijn. Denk maar eens aan een ongebruikte échte zeem-
lap van geitenvel waar we ooit de ramen mee lapten. 
En bovendien, anders zou het nog wel even kunnen 
duren voor het arme mens weer aan ‘vruchtbaarheid’ 

Rare jongens die Romeinen  (foto Shutterstock.com)

Cultuur
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zou kunnen denken… Op het hetzelfde feest werden 
liefdespaartjes gevormd door het werpen van een lot. 
En de aangewezen geliefde werd met bloemen verblijd. 
Herkent u al iets?

OmmeKeer

In die tijd was Februa-ri de laatste maand van het jaar. 
Een jaar dat met de maand Mars (maart) in de lente 
begon. Februa-ri was een maand van 28 dagen. Op de 
vijftiende dag begon de tweede helft van de maand. 
Dat wees op een punt van ‘ommekeer’. Een moment 
om terug te kijken wat het afgelopen jaar aan vruchten 
had opgeleverd. En wat het komende jaar zou moeten 
opleveren: Vrucht dragen, vruchtbaar zijn. Het woord-
je ‘vrucht’ stamt van het Latijnse woord ‘fructus’. Dat 
betekent: Ongeboren kind, oogst, opbrengst, doel van 
het leven. Het feest heeft te maken met bewustwor-
ding van het levensdoel.

Dat ritueel met het geitenvel stamt uit een zeer oude 
overlevering. Het is het verhaal van twee geitenbokjes. 
De ene geit is het symbool van ons bezig zijn in het da-
gelijkse leven. Met al zijn goede en slechte zijden. Zo-
als we dat terug kunnen zien in het afgelopen jaar. Een 
jaar dat wordt gesymboliseerd door het ‘slaan van de 
vrouw met het geitenvel’. Denk maar aan ons woordje 
‘tegenslag’. De andere geit drukt de hoop op de toe-
komst uit. Op een vrucht. Op het bestaan van een le-
vensdoel. Want de tegenslagen in het leven kunnen de 

mens bewust maken dat het leven een doel heeft.

Dat er sprake is van een ‘geit’ is het gevolg van keu-
zen die bij vertalingen gemaakt moeten worden. Zo 
is deze geit bij ons beter bekend als Steenbok. Het 
tiende teken van de dierenriem. Maar het oorspron-
kelijke woord betekent niet alleen geit (of steenbok), 
maar ook: ‘voltooiing’. Als we daar nog aan toevoegen 
dat in de getallensymboliek het getal tien een symbool 
is van voltooiing, is goed te herkennen waar het feest 
oorspronkelijk naar wijst.

siNt vaLeNtijN

Dit oude Romeinse feest leeft voort in Valentijnsdag. 
Nu op 14 februari. Sint Valentijn was een Romeins 
bisschop in de derde eeuw na Christus. Veel is er niet 
over hem bekend, maar wel dat hij in het klooster 
in Temi (Italië) een prachtige tuin onderhield. Ieder 
paartje dat hij in zijn kerkelijke ambt ontmoette, kreeg 
van hem een roos als teken van liefde en vruchtbaar-
heid. De oorspronkelijke kerk met haar Joodsreligieu-
ze oorsprong  hield als feestdagen de Joodse feestdagen 
aan. Maar in de eerste eeuwen van het christendom, 
toen het aantal niet-joodse christenen overweldigend  
toenam, werden veel feestdagen veranderd, verplaatst, 
of extra toegevoegd. Ook verbond de vroege kerk, on-
geveer vanaf de derde eeuw, allerlei niet-christelijke 
feesten met christelijke feesten.  Zo ook bijvoorbeeld 
Valentijnsdag en Kerst.

Vanaf  de veertiende eeuw begonnen de Britse jonge-
mannen op Valentijnsdag hun geliefden te verwennen 
met cadeautjes en bloemen. Dat vrolijke gebruik kwam 
via Vlaanderen in Frankrijk terecht. Daar verzonden 
de geliefden ‘postillons d’amour’. Liefdesbriefjes waar 
een rood hartje op was getekend. Zo kregen de wat 
verlegen jongens op deze dag toch een buitenkansje. 
Ze mochten zelf hun geliefde, hun ‘Valentine’, kiezen. 
Want uiteindelijk moe(s)ten  de meisjes op deze dag 
áltijd vriendelijk zijn…

In onze streken is Valentijnsdag dus pas in de twintig-
ste eeuw herontdekt. Daar hebben, zoals gezegd, de 
winkels vast aan bij gedragen denk ik. En…, onder 
jongeren is het natuurlijk bijzonder populair. Wie wil 
er nu niet zijn geliefde, al dan niet anoniem, aange-
naam verrassen? Met een knuffel…

Cultuur

Faunus (foto Shutterstock.com)
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‘De Gouden Engel’ unieke  buitenlocatie voor Wijktheatergroep Meer
gesChieDeNis vaN KOeDijK  vOOr  vOetLiCht iN OpeNLuChttheater

‘De Engel van Koedijk’ van Wijktheatergroep Meer 
wordt in vele opzichten een bijzondere voorstelling.  
Het stuk,  geschreven en geregisseerd door Edwin 
Woons,  vertelt de geschiedenis van Koedijk vanaf haar 
prilste begin tot en met de annexatie  door Alkmaar. 

Wijktheatergroep Meer is inmiddels  gestart met de 
voorbereidingen van haar nieuwe voorstelling. ‘De 
Engel van Koedijk’ wordt iets heel speciaals  omdat het 
een openluchtvoorstelling betreft en omdat het  ge-
speeld zal worden in en om de molen ‘De Gouden En-
gel’ aan de Kanaaldijk. In totaal zullen  ruim zeventig 
mensen, volwassenen en kinderen,  aan deze productie 
mee gaan doen.

COeDijCK

‘De Engel van Koe-
dijk’ begint omstreeks 
1300 als Graaf Wil-
lem de Derde de over-
levenden van de strijd 
tussen de Hollanders 
en de Friezen beveelt 
zich te vestigen aan 
de Coedijck, een dijk 
die het achterland 
beschermde tegen 
de Rekere. Vanaf dat 
moment ontstaat het 
dorp Koedijk.

In een mix van toneel, zang, dans en muziek  vertelt 
‘De Engel van Koedijk’ de verdere geschiedenis van 
het dorp tot en met de annexatie in 1972. Een aantal 
markante dorpsfiguren en opmerkelijke gebeurtenis-
sen uit het (verre) verleden passeren tijdens de voor-
stelling  de revue.

De Engel van Koedijk wordt uitgevoerd op vrijdag 23 mei, 
zaterdag 24 mei, zondag 25 mei, dinsdag 26  mei en woens-
dag 27 mei. De kaartverkoop start begin maart

assisteNtie

Voor de productie is de theatergroep nog op zoek naar 
mensen die vooral achter de schermen de nodige assis-
tentie  willen verlenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
een aantal mensen dat na afloop van de voorstellingen 
de licht- en geluidsapparatuur van het terrein verwij-
dert zodat het veilig achter slot en grendel gedurende 
de nacht wordt opgeborgen. Ook voor het opbouwen 
van de apparatuur is de nodige extra hulp welkom. Of 
mensen die willen helpen op het gebied van grime en 
kleding. Ook is er behoefte aan iemand die het leuk 
vindt als rekwisiteur aan het stuk verbonden te zijn. 
Dit betekent dat diegene zorg draagt dat alle rekwisie-
ten die nodig zijn tijdens de voorstelling er ook daad-
werkelijk op het juiste moment zijn.

En er wordt gezocht naar figuranten die deel uit gaan 
maken van het volk van Koedijk. Ook kinderen zijn 
welkom. Voor de allerkleinsten is dit minder geschikt 
om dat de voorstellingen allemaal in de avond zijn 
gepland. Daarnaast kan de dansgroep ook nog eni-
ge versterking gebruiken. Er wordt getraind onder 
leiding van een deskundige danslerares Aanmeldin-
gen zijn welkom op de website www.wtmeer.nl. Een 
mailtje kan ook naar: info@wtmeer.nl . Telefonische 
informatie kan worden opgevraagd  via nummer: 072-
5622308 

Kerkje Koedijk (met dank aan het Regionaal Archief )

Graaf Willem III (Wikepedia)

Cultuur
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Zaterdag 8 februari laatste kans om voorstelling bij te wonen
De rOOs sterK iN ‘aaNraDers’
Is de aandelenbeurs theater of is het andersom? Na twee succesvolle voorstellingen presenteert toneelve-
renging De Roos zich nog één keer met Aanraders van Christa Warmendam. Degenen die het nog niet 
hebben gezien hebben in de Rietschoot krijgen zaterdag 8 februari een laatste kans om het stuk vol humor 
en hilariteit bij te wonen. 

Vera en Mark is een populair stel uit een zeer ge-
wilde buurt. Vera is een gevierd en populair actrice. 
Daarnaast heeft zij de wereld van opties en aandelen 
ontdekt. Zij is geslaagd in het leven. Zij  heeft succes 
en dat weet zij zelf heel goed. Mark is een filmpro-
ducent, maar eigenlijk heeft niemand interesse in zijn 
films. Het maakt Mark niets uit, geld interesseert hem 
niet…….. Zolang er maar genoeg is. Voor de buiten-
wereld spelen zij mooi weer maar binnen de muren 
van hun huis is hun huwelijk een drama!

CyNisme

Vera bereikt zo langzamerhand de middelbare leeftijd, 
regisseurs beginnen naar jongere actrices te kijken. Zij 

wordt te oud en dat doet zeer en om dit te verbloemen 
legt zij het aan met een veel jongere man. Mark wordt 
steeds onverschilliger en gooit bij alles zijn kont tegen 
de krib. “We maken er een gezellige avond van”, roept 
hij keer op keer vol cynisme  Paula, het vreselijke depri 
vriendinnetje van Vera zit al bijna een jaar bij hun in 
huis. Een mooie afleiding want zo komen ze tenmin-
ste niet aan hun eigen problemen toe. Dan komt het 
moment dat de beurs crasht. Vera en haar beleggings-
club raken volledig in paniek. Vanaf dat moment is de 
mooie schil van hun relatie volkomen weg. Mark gaat 
helemaal los tegen de beleggingsclub en Vera toont 
haar ware gezicht. Komt dit nog wel goed?

absurDiteit

U leest het al! Deze drie bijzondere personages en nog 
een aantal verschillende mensen met uiteenlopende 
karakters zorgen voor een toneelavond vol met humor 
en absurditeit. De Roos op haar sterkst. Dat mag u 
niet missen. Grijp die laatste kans zaterdag. En na af-
loop is er natuurlijk weer  muziek en volop gezellig-
heid. De voorstelling begint om 20.00 uur (zaal open 
om 19.30 uur). De toegangskosten zijn 10 euro.  Kaar-
ten zijn verkrijgbaar (in de voorverkoop)  aan de bar in 
de Rietschoot of via nummer 072 5617052.
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 Vrijdag 31 januari 2014 om 20.00 uur 
Zaterdag 1 februari 2014 om 20.00 uur 
Zaterdag 8 februari 2014 om 20.00 uur 
Zaal open om 19.30 uur  

entree  10 euro  -  Kaarten in de voorverkoop vanaf 12 januari  
aan de bar in De Rietschoot of op nummer 072 5617052 

THEATER 

Is de aandelenbeurs  
theater of  is het  

andersom? 
De Ingrediënten  

voor humor  
en hilariteit.  
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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!
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Maakt u voor de eerste keer ONLINE een afspraak,
dan trakteren wij u eenmalig op 25% kOrtINg  

op al onze kappersbehandelingen.

Afspraak maken via de computer kan op
www.palazzo.salonware.nl

Afspraak maken via mobiele telefoon?
Download dan de gratIs app  

‘kapsalon palazzo’ in de AppStore
*Vraag naar de voorwaarden

 

  

Waar we zitten? Inpandig bij sportinstituut tom van der kolk
klaas Bootpad 2, 1827 CX  alkmaar. t: 072 - 76 76 103

072 - 76 76 103
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Bel : 072-8442357
of boek online in 

drie simpele stappen

SCHIPHOL TAXI LAND

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.
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Coedijckertjes
15% KORTING OP EEN SHOOT BIJ ONS IN 
DE STUDIO! Wat als jarenlange hobby is begon-
nen hebben we sinds oktober 2013 de stap gemaakt 
om er ons werk van te maken.We hebben een fo-
tostudio aan huis maar we werken ook op locatie. 
We specialiseren ons op het gebied van New-born,-
bruiloft en portret en tevens willen we ons ook gaan 
richten op het geven van workshops. Voor meer 
informatie kunt u altijd contact met ons opnemen 
via bovenstaande telefoonnnummer en email adres. 
Kijk op onze website www.fotogalaxy.nlEn we heb-
ben een Fotogalaxy Facebookpagina.

Cursus MANDALATEKENEN in de Braspen-
ningstraat, ontspannen en creatief bezig zijn. 9 bij-
eenkomsten, 1 keer per maand. Begint binnenkort, 
er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor mensen die al 
ervaring hebben met Mandala’s is er nog plek bij de 
gevorderdencursus met een Geboortemandala ma-
ken  of bij de cursus Symboolkaarten maken. Meer 
informatie : www.pacha-mama.nl of je kunt bellen: 
Henriëtte Maas: tel. 072-5626617

Sportzaal in De Rietschoot  te huur Na jarenlang 
nee te hebben moeten verkopen,  bestaat momenteel 
weer de ruimte om de sportzaal in De Rietschoot te 
huren. Overdag zijn verschillende uren vrij en op 
de donderdagavond is de zaal beschikbaar. Op de 
website www.rietschoot.nl vindt u alle informatie 
over de sportzaal en onze andere ruimten. Klik op 
verhuur en op de sportzaal en u krijgt alle informatie 
over afmetingen e.d. Achter de Rietschoot kunt u 
vrij parkeren en daar stoppen ook de bussen 2, 3 en 
4. Erg praktisch dus.Wilt u de sportzaal gebruiken, 
neem dan even contact op met de administratie. 

Samen eten in De Rietschoot dinsdag 25 februari 
Gezellig samen eten met mensen van verschillen-
de leeftijden. U krijgt een vers bereid driegangen-
menu (exclusief drankjes) voor € 7,50 per per-
soon. Het wordt dit keer een echt wintermaal.:  
Uiensoep, hutspot met rundrlapje, IJs. Graag vooraf 
opgeven aan de bar of via info@rietschoot.nl. 

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

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

Studio Petit
Fotogra�e - Websites
Drukwerk - Restauratie

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

Een Coedijckertje plaatsen? 
Drie regels voor Є 2,50 / extra regels Є 0,50 per regel

Informatie www.coedijckerban.nl / verkoop@coedijckerban.nl
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Boeiend boek van bevlogen en zeer ervaren huisarts 
‘u KuNt veeL meer DaN u DeNKt’
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Deze maand  wil ik aandacht schenken aan een boek dat  vorig jaar november is uitgebracht en uiteraard  
met gezondheid te maken heeft.  ‘U kunt veel meer  dan U denkt’  is geschreven door Hans  Moolenburgh 
sr.,  een bekende huisarts die van 1952 tot 2007 zijn praktijk in Haarlem had.

Moolenburgh sr  is inmiddels 88 jaar en nog zeer vi-
taal. Hij heeft meer boeken geschreven  over onder 
andere non-toxische kankertherapie en  over engelen-
ontmoetingen.  Hij dankt zijn bekendheid ook aan 
zijn strijd tegen de fluoridering van het drinkwater in 
Nederland. Een gevecht dat  hij samen met een klei-
ne groep medestanders in de jaren ‘70 van de vorige 
eeuw won. In en rond Haarlem werden een tijd lang 
proeven gedaan met fluoridering van het drinkwater 
in kleinere gebieden. Al snel  bleek dat bij vooral jonge 
kinderen er plotseling zeer ernstige ziektebeelden op-
traden die in gebieden met ongefluorideerd water niet  
of veel minder vaak voorkwamen.  

bevLOgeN

Moolenburgh sr specialiseerde zich ook in het behan-
delen van vaccinatieschade en allergieën bij kinderen.  
Hij is  een zeer bevlogen man en boeiend verteller, ei-
genzinnig,  neemt  geen blad voor de mond. In het 
verleden  en soms nog weleens schopt hij tegen de 
medische heilige huisjes aan. Iets wat hem vaak niet 
in dank werd afgenomen. Ik was in oktober vorig jaar 
bij een lezing die hij gaf in Bergen bij de presentatie  
van zijn nieuwe boek.  Omdat hij als arts een prak-
tijkervaring heeft  van 55 jaar, beschikt Moolenburgh 
sr over een bijzonder overzicht als het gaat om de ver-
schuivingen die er in zo’n lange periode hebben plaats 
gevonden in de gezondheid van  kinderen.  Iets wat 
de meeste kinderartsen tegenwoordig gewoon niet  
hebben omdat zij  veel jonger zijn en later opgeleid. 

Gezondheid

Hans Moolenburgh inmiddels 88 jaar ...
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Het grote verschil tussen de kinderen toen en nu be-
staat vooral uit het feit, dat men vroeger voornamelijk 
acute ziektes zag. Meestal infecties zoals de bekende 
kinderziekten die vrijwel altijd genazen zonder verdere 
behandeling. Gewoon  laten uitzieken.  Tegenwoordig 
zie je bij  kinderen meer chronische- en semichroni-
sche aandoeningen,  zoals allergieën en intoleranties, 
auto-immuunziekten, aandoeningen van het centrale 
zenuwstelsel, zoals de aandachtsstoornissen ADHD, 
ADD, PDD-NOS en ook autistische-  en andere psy-
chische stoornissen. Zelfs komen ouderdoms- en de-
generatieve ziekten al voor op  jongere leeftijd. Denk 
bijvoorbeeld aan diabetes, obesitas en dergelijke. 

OOrzaaK

De oorzaak van deze ver-
schuiving wijt Moolen-
burgh sr aan het feit dat 
sinds de tweede wereld-
oorlog er  diverse ernstige 
gifstromen op gang zijn 
gekomen. Verschijnselen 
die er voorheen niet wa-
ren.  In de vorige eeuw zijn 
er ongeveer 150 chemische 
stoffen  geïntroduceerd in 
ons leefmilieu. Dan moeten 
we denken aan  kunstmest 
en pesticiden in de land- en  

tuinbouw, plastics, langdurig en overvloedig medicijn-
gebruik,  vaccinatiecocktails met daarin kwik, alumi-
nium en formaldehyde, medicijnen in het drinkwater,  
de pil, uitlaatgassen en andere luchtverontreiniging, 
verontreiniging van het grondwater, fluoriden, zware 
metalen zoals kwik en lood, fabrieksafval, kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen in het voedsel e.d.  De lucht-
kwaliteit is sterk verminderd door luchtverontreini-
ging, positieve ionisatie. De elektrische lading van de 
lucht hoort negatief te zijn, dat geeft  meer vitaliteit en 
reinigt. Bij positieve ionisatie voornamelijk binnens-
huis als gevolg van elektrische  apparatuur en verkeer-
de lampen worden we sneller moe. Het is  ook slecht 
voor onze weerstand en energie. Een andere belastende 
factor is de straling , die is extreem toegenomen sinds 
de tweede  wereldoorlog door elektrische apparatuur, 
gsm, draadloze communicatiesystemen, , umts en ook 
radio-actieve straling . Dit is nog eens versterkt door 

de ramp in Fukishima die wereldwijd de radio-actieve 
straling heeft doen toenemen.  

Daarnaast is er de toename van steeds meer gedenatu-
reerd, bewerkt voedsel. Voeding die arm is aan essen-
tiële voedingstoffen en vitaliserende bestanddelen  ten 
gunste van voedsel met een lange plankwaarde wat vol 
zit met smaak-kleur- en conserveringsmiddelen, vaak 
ook klaargemaakt in de magnetron, waardoor het  ie-
dere nog aanwezige voedingswaarde helemaal verliest 
en zelfs schadelijk wordt.  

‘Het is zaak dat wij zoveel mogelijk zon-
licht tot ons nemen. Dat doen we  door ons 
bloot te stellen aan het daglicht.....’

speLeN

Een andere verschijnsel is  dat kinderen steeds minder 
actief spelen en ontdekken.  Ze bewegen minder in de 
buitenlucht. Al op jonge leeftijd brengen ze veel tijd 
door voor het beeldscherm in de virtuele wereld en met 
het mobieltje. Dit alles komt naast de stralingsbelasting 
ook de motorische, creatieve  en intelligentieontwik-
keling niet ten goede. Hans Moolenburgh gaat in zijn 
nieuwe boek ook uitgebreid in op de gevolgen voor de 
geestelijke ontwikkeling van dit alles voor kinderen.  
Het boek zal de lezer zo nu en dan wel shockeren.  Veel 
zaken die wij eigenlijk heel gewoon zijn gaan vinden, 
blijken dat in feite niet te zijn. Sterker nog, ze  zijn 
eigenlijk heel schadelijk voor onszelf en nog meer voor 
onze kinderen.  Het is er geleidelijk ingeslopen alle-
maal. 

Gezondheid
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Nancy’s Beauty Room

Cadeautip voor
jouw Valentijn
Ontspanningsmassage 30 minuten.
Nù van € 25,00 voor € 22,50.

Stijlvol ingepakte cadeaubonnen verkrijgbaar.
De actie geldig: hele maand februari.

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

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

E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl
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Gezondheid

Zelf ben ik ook al wat ouder en inmiddels opa. Ik kan  
het alleen maar onderschrijven wat Hans  Moolen-
burgh sr met zijn boek voor het voetlicht brengt. Ik 
bezocht de lagere school eind jaren 50 begin jaren zes-
tig. Zieke kinderen kwamen eigenlijk niet voor. Behal-
ve de kinderziektes die iedereen  kreeg en griep, keel-, 
neus- of oorklachten. Van allergieën had niemand nog  
gehoord. Nu behandel ik dagelijks kinderen met bo-
vengenoemde klachten in mijn eigen praktijk. Bij het 
lezen van ‘U kunt veel meer dan u denkt’ was er veel 
herkenning van wat ik zo dagelijks  mee maak.  Moo-
lenburgh sr geeft namelijk in een beeldende verteltrant  
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Ook bevat het 
boek  veel humor waardoor het ondanks het onder-
werp toch ook heel licht is en makkelijk leest  en goed 
te begrijpen is  voor zowel de leek als de professional.  
Hij maakt spaarzaam  gebruik van medische termino-
logie.

haNDvatteN

Waarom ik het boek  ook belicht, is het feit dat  je 
ook daadwerkelijk veel handvatten krijgt aangereikt 
hoe je zelf zoveel mogelijk kwalijke invloeden kunt eli-
mineren. Het voert te ver in het kader van dit artikel 
om die allemaal te bespreken, maar een paar wil ik er 
wel noemen. Allereerst komt alle leven van de zon. In 
het woord gezondheid komt het woord zon ook weer 

terug. Vitaliteit, dus letterlijk vertaald levenskracht, 
komt dus van de zon.  Het is zaak dat wij zoveel mo-
gelijk zonlicht tot ons nemen. Dat doen we  door ons 
bloot te stellen aan het daglicht, maar ook indirect 
door het eten van vers plantaardig voedsel en in min-
dere mate door dierlijk voedsel. 

‘Het maakt dus veel verschil of we verse na-
tuurlijk gerijpte gewassen eten of kant en 
klaar producten.’

Dieren hebben ook weer plantaardig voedsel nodig om 
zonnekracht op te nemen. Vers plantaardcig voedsel 
bevat veel lichtkracht of te wel biofotonen. Dat is te 
meten met Kirlianfotografie. Wij nemen die licht-
kracht uit de planten op tijdens de vertering en dat 
geeft ons vitaliteit en stimuleert ons immuunsysteem. 
Het maakt dus veel verschil of we verse natuurlijk ge-
rijpte gewassen eten of kant en klaar producten. Daar-
naast zijn er praktische adviezen hoe de luchtkwaliteit 
te verbeteren in de woon- en werkomgeving en hoe 
je de effecten van stralingsbronnen kunt verminderen. 
Niet in de allerlaatste plaats, zeer belangrijk, hoe je de 
geestgelijke ontwikkeling van je kind kunt bevorderen.   
Het boek ‘U kunt veel meer dan u denkt’ is uitgegeven 
bij Lemniscaat, ISBN 9789047706069. 
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Koken

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

Deze keer een heerlijke, makkelijk te maken,  wintersoep!  Nog lekkerder als hij van te voren gemaakt wordt. Ga 
daarna een vlotbruggen wandeling doen en als je koud weer binnenkomt smaakt hij verrukkelijk!

bruiNe bONeNsOep met shOarmavLees

iNgreDiëNteN

1 ui, olie, 250 gr. shoarmavlees, 150 gr. schoongemaakte 
grof gesneden soepgroenten, 1 teentje knoflook, 1 grote pot 
bruine bonen, 1 blikje tomatenblokjes, 1 bouillontablet, 
cayennepeper, 6 takjes pepeterselie.

Door Janny van Straten

bereiDeN:
Ui pellen en snipperen. In een pan de olie verhitten. Hierin 
ui en vlees al roerende in ca. 3 minuten lichtbruin bakken. 
Soepgroenten ca. 1 minuut meebakken. Toevoegen: uitge-
perst teentje knoflook, bruine bonen met vocht, tomaten 
met vocht, ¼ liter water en bouillontablet. Aan de kook 
brengen en ca. 20 minuten zachtjes laten koken. Op smaak 
brengen met cayennepeper. Peterselie erboven fijn knippen.  
Lekker met stokbrood en boter.

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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COOLe website

Hou jij van dieren en vind je het leuk om de wereld 
om je heen te verkennen? Neem dan eens een kijkje op 
deze website. Je vind er mooie foto’s en leuke games. 
Maar ook puzzels en grappige video’s. Ga achter je 
computer op wereldreis en bezoek de gaafste landen! 
Onderweg kom je bijzondere plaatsen, dieren en men-
sen tegen. http://kids.nationalgeographic.com/kids

Door Erica van Stralen

KNutseLeN 
Lijkt het je leuk om een beeldje te 
maken wat net echt brons of goud 
lijkt? En er uitziet, alsof het echt an-
tiek is? Dit kun je doen met ijzer-
draad en papier! Kijk maar eens op 
de site: leuk om op een regenachti-
ge, koude zaterdagmiddag te maken. 
www.knutselidee.nl/ideeen/beeld-
jes.htm

mOpjes

Hoe ver kun je een tunnel inlopen? Tot de helft want 
daarna loop je er weer uit.

Een man stapt de bus in en vraagt aan de buschauffeur: 
“Gaat u naar Artis?” -Nee zegt de buschauffeur, “ik 
moet gewoon werken” 

Jeugdpagina

Houd je van dieren en vind je het leuk om de wereld om je heen te verkennen? 
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Jeugdpagina
Welkee plant is dodelijk als je er 
te lang onder zit? Een waterlelie.

Wat kun je wel serveren, maar 
niet eten? Een tennisbal. 

Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijven?

Ma. 3 feb. Inloop 13+ 13 t/m 18 19:00/21:30 Nee
Di 4 feb. Inloop 10+ 10 t/m 16 15:30/17:30 Nee
Do 9 6 feb Jongensmall & Meidenmall 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 17 feb. Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Ma. 10 feb. Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Di 11 feb. Activiteit: Pimp your stuff! 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Do 13 feb. Zaalvoetbal /Meidenmall  10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij. 14 feb Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Ma. 17 feb. Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Di 18 feb. Inloop 10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Do 20 feb Jongensmall & Meidenmall 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 21 feb. Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Ma. 24 feb. Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Di. 25 feb. Inloop 10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Do. 27 feb. Zaalvoetbal/Meidenmall 10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij. 28 feb. Activiteit 13+ 13 t/m 18 15.30/17.30 Nee

Kleurplaat
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Molen De Gouden Engel

Nieuw jaar, Nieuwe ONtwiKKeLiNgeN!
Het jaar is warm begonnen. De winter laat nog op zich wachten. Hult Amerika zich in een extreem koude 
winter, hier zijn het vooralsnog hoge temperaturen, overvloedige regenval en gelukkig voor mij als mole-
naar veel wind. 

Want kopte de vorige Coedijcker Ban dat de molen 
niet meer van wind afhankelijk is, niets is minder waar. 
Met de elektrisch aangedreven stenen die binnenkort 
aangebracht worden in de maalderij kan ik in tijden 
van te weinig wind vooruit maar voor het malen met 
de molen , wat natuurlijk het leukste van het hele be-
drijf is, moet ik wel degelijk een goede wind hebben. 
Dat betekent windkracht 4 of meer. Nu zag ik onlangs 
op internet in het jaaroverzicht wind dat windkracht 4 
of meer maar 17 pct van de tijd aanwezig is. Terwijl je 
soms zou denken dat het in Koedijk altijd waait. 

Door Vincent Kraan

Met al die wind heb ik in 2013 overigens  784.701 
omwentelingen gedraaid. Minder dan vorig jaar, maar 
er waren een paar windstille periodes in maart.  De 
molen is geschilderd waardoor hij meer stil heeft 
gestaan en er is meer gemalen en dan draait de mo-
len ook minder hard.  Er is dan meer energie no-
dig om de wrijving van de stenen te overwinnen en 
dat gaat ten koste van het aantal omwentelingen.  
Een ander cijfer wat u overigens nog van ons tegoed 
had, is het aantal gebakken oliebollen: 2800 stuks, 
weer 700 meer dan vorig jaar. Met onze nieuwe fri-
tuurbak en de routine die we er inmiddels met zijn 
allen in krijgen, is dat allemaal goed verlopen. 

De gOuDeN eNgeL aFhaaLpuNt wiLDruNDvLees

 In dit nieuwe jaar zijn we gestart als ophaalpunt voor 
Wildrundvlees. Daarmee is één van onze wensen in 
vervulling gegaan. Wildrundvlees is vlees van runderen 
die in diverse natuurgebieden in Nederland door hun 
graasgedrag bijdragen aan de biodiversiteit van die ter-
reinen. Het vee loopt het hele jaar rond in die terreinen 

rond. U kunt dat zelf zien in het Geestmerambacht, 
waar een kleine kudde schotse Hooglanders loopt. Of 
in de PWN duinen tussen Egmond en Bergen waar 

naast Schotse Hooglanders ook Koniks rondlopen, 
een oud paardenras. Het vee is gehard door de weers-
omstandigheden, maar door de afwisseling in voedsel, 
van sappig kruidenrijk gras tot bladeren en boombast 
is het kerngezond en is het vlees duidelijk anders van 
structuur en smaak. Door dat goede leven gedijen de 
kuddes en op een bepaald moment zit je aan het maxi-
mum wat een terrein kan herbergen. Het overschot 
wordt op dat moment gevangen en uitgezet in nieuwe 
terreinen of naar de slager gebracht die er mooie vlees-
pakketten van maakt. Hoe u deze pakketten kunt be-
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Molen De Gouden Engel
stellen leest u op de website www.wildrundvlees.nl De 
pakketten, met diepgevroren vlees, worden één maal 
per maand in Koedijk bezorgd, waarna u het bij ons 
kunt komen afhalen.

De mOLeNwiNKeL

In onze winkel hebben we al weer enige tijd “De 
Groente van de Week”: een biologische groente met 
een aantrekkelijke prijs en een eigen recept van Kar-
lijn er bij. Daarnaast hebben we ook “het Fruit van de 
Week”. Zo kunt u voordelig kennis maken met diverse 
biologische groente- en fruitsoorten. 

Een nieuwe rubriek in de winkelkoeling is “Vers uit ei-
gen keuken”. We maken in de wintermaanden diverse 

producten zelf klaar in 
de keuken van de Mo-
lenschuur, natuurlijk  
met de producten uit 
de winkel, dus uitslui-
tend biologische. Ook 
in de diepvries ligt het 
een en ander dat we 
zelf hebben bereid.

De molenschuur heeft 
ondertussen een ander 
aanzicht gekregen. De 
indeling van de tafels 
is gewijzigd. Door het 
plaatsen van een paar 
plantenbakken zijn er 
iets beslotener zitjes 
ontstaan. We hebben 
de aparte hoek voor 
de kinderen verplaatst 

en groter gemaakt. Anke van de Bosch uit Alkmaar 
exposeert schilderijen met bloemen.  

Dit jaar vervolgt Karlijn een aantal lezingen en work-
shops over voeding. Voor de komende periode staan 
de volgende activiteiten op de agenda.  
Donderdag  20 februari:  
Lezing over Groenten als basis voor je eetpatroon. 
Op deze avond vertelt Karlijn de theorie achter de 
groenten, over voedingswaarden, de seizoenskalender 
en de bereidingsmogelijkheden. Kosten zijn € 15,00 

per persoon, inclusief koffie of thee, een informatie 
map en de proeverij.  Aanvang 19.30 uur.  
Donderdag 13 maart: 
Kookworkshop. Een verantwoordde snelle maaltijd.   
In deze drukke tijden is het wel eens moeilijk om elke 
dag iets gezonds op tafel te zetten. Op deze avond 
wil ik een aantal handvatten aanreiken waardoor u 
zelf nog tijdens het boodschappen doen een gezon-
de maaltijd kunt bedenken en die thuis klaar kunt 
maken. Kosten zijn € 35,00 per persoon, inclusief  
ingrediënten , informatiemap en koffie of thee.   
Aanvang 19.30 uur. Voor  beide avonden graag van 
tevoren aanmelden bij Karlijn: 06-26086705 of 
info@molen-degoudenengel.nl

eteN wat De pOt sChaFt

In vier jaar hebben we een heleboel lekkere recep-
ten verzameld die we graag nog eens voor jullie wil-
len koken. We hebben het oude thema losgelaten 
en dat geeft de mogelijkheid om veel meer verschil-
lende gerechten op tafel te zetten. Wat blijft is dat 
er genoeg te proeven zal zijn voor iedereen, vegeta-
risch en met vlees of vis en nog steeds veel groenten.  
De aanvangstijd wordt flexibel, er komen meer warm-
houdplaten zodat er tussen 18.30 en 19.30 gestart kan 
worden met eten en vanaf 19.30 zal er een nagerecht-
buffet klaargezet worden. De prijs splitsen we ook op, 
dan kunt u meer zelf bepalen hoeveel u wilt besteden. 
Het buffet kost € 14,50. Het nagerechtbuffet kost € 
4,50. Eventuele drankjes komen er dan nog bij. Re-
serveren vooraf is handig voor ons en voor uzelf, maar 
niet strikt nodig! We hebben plaats voor 30 gasten per 
keer. De volgende data voor ‘Eten wat de pot schaft’ 
zijn 28 februari en 28 maart.

OpeNiNgstijDeN

Tot de Pasen  zijn wij open op woensdag, vrijdag en 
zaterdag . Van 11.00 tot 17.00 uur bent u bij ons dan 
van harte welkom. Zaterdags zelfs een uurtje eerder , 
dan zijn we zoals gebruikelijk om 10.00 uur al open.  
Voor groepen zijn we op afspraak ook open buiten de 
openingstijden, de maandag blijft onze vrije dag.

FaCebOOK

Wilt u ons volgen kijk dan op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/pages/Maalderij-De-Gouden-En-
gel/329105670476207
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extra vrijwiLLigers eN Nieuwe bestuursLeDeN

Het Rietschootbestuur is erg blij met de reacties op   
hun oproep voor vrijwilligers. Een aantal mensen heeft 
hier positief op gereageerd en inmiddels is met de ge-
gadigden een gesprek gevoerd. Nu wordt gekeken hoe 
de beschikbare vrijwilligers het beste in de organisatie 
ingepast kunnen worden. Een goed begin van 2014.

Toch is er nog behoefte aan extra vrijwilligers. Bijvoor-
beeld iemand die  kan helpen bij het uitbouwen en 
versterken van de “Disco” voor mensen met een beper-
king. Er is een subsidie toegekend om deze activiteit 
te starten, maar nu dient de noodzaak zich aan om 
te zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen. Er is 
behoefte aan iemand die affiniteit met de doelgroep 
heeft en  sponsors wil gaan werven of fondsen  bena-
deren voor ondersteuning. Lijkt dat u iets, stuur dan 
een mail naar vrijwilligers@rietschoot.nl.

Door Rietje van Luijn

Creatieve vrijwiLLiger

Ook voor de tweewekelijkse creatieve zaterdagmidda-
ginstuif voor mensen met en zonder beperking wordt 
gezocht naar een vrijwilliger. Er is een vaste groep 
mensen met een beperking die onder begeleiding leu-
ke dingen maakt, daarnaast mogen ook mensen zon-
der beperking meedoen, graag zelfs. Er is een kast vol 
materiaal aanwezig en ook de Hobbyclub Koedijk stelt 
materiaal beschikbaar en wil assisteren bij het figuur-
zagen etc. Ook hier wordt gezocht naar iemand die 
affiniteit met de doelgroep heeft en voldoende fantasie 
heeft om steeds weer opnieuw iets leuks te bedenken 
om te gaan maken. Iets voor u?

bestuursLeDeN

Voor wat de oproep voor bestuursleden betreft is er 
een welkom aanbod voor ondersteuning, maar er is 
nog steeds dringend behoefte aan nieuwe bestuursle-
den. Het bestuur is al te lang onderbezet. Heeft u een 
bouwtechnische achtergrond? Meld u aan als bestuurs-
lid met als portefeuille Beheer en onderhoud pand. 
Daarnaast is een bestuurslid met kennis van en liefst 
een netwerk in de WMO is welkom, evenals  een al-
gemeen bestuurslid. Het bestuur heeft momenteel vijf 

actieve bestuursleden. Te weinig om de uitdagingen 
waar het bestuur voor staat aan te kunnen gaan. (mail 
naar info@rietschoot.nl.) 

vijF KLusCaFés ONDer ééN rietsChOOt DaK

Het Kluscafé in De Rietschoot  bestaat uit een 
cluster van  vijf verschillende cafés. Een Tabletcafé  
voor uw tablet, smartphone, laptop, social media 
en advies bij aanschaf, een Houtcafé   voor uw ka-
potte houten voorwerpen of kleine meubels en voor 
advies hoe iets op te knappen of te repareren, een 
Naaicafé   voor hulp bij het zelf naaien van kleding 
en het aanpassen van patronen. Ook voor verstel-
werk en een Fietscafé   voor reparatie van uw fiets of 
advies hoe u het zelf kunt repareren. 

De spelregels in alle cafés zijn hetzelfde. U meldt 
zich en wordt doorverwezen. Nadat u de huisregels 
hebt doorgenomen en getekend, wordt gekeken of 
reparatie mogelijk is. Niet alles is meer te repareren, 
soms zijn dingen echt stuk. Zijn voor de repara-
ties onderdelen nodig, dan schaft u deze zelf in een 
winkel aan en komt terug voor de reparatie. Bij het 
tabletcafé krijgt u antwoord op uw vragen en wordt 
u iets geadviseerd. U installeert zelf programma’s of 
apps en u moet er zelf op letten of dat geld kost. 

Ook bij het naaicafé krijgt u advies, maar u blijft 
verantwoordelijk voor wat er gebeurt. De deskun-
digen zijn er om u weer verder te helpen, maar het 
blijft uw project. Wilt u ter plekke iets naaien waar 
u moeite mee heeft en hulp bij wilt, neem dan uw 
eigen naaimachine mee. We werken allemaal met 
eigen materiaal en gereedschap en lenen dat niet 
uit.  Het kluscafé is laagdrempelig en heeft een 
gezellige sfeer. Mensen die even moeten wachten, 
raken met elkaar in gesprek. 

Het gaat niet alleen om reparaties en adviezen, maar 
ook om het ontmoeten van elkaar en het uitwisselen 
van ideeën. Steeds meer mensen weten de weg naar het 
kluscafé in De Rietschoot te vinden. U  ook, zaterdag 
8 februari van 14 tot 16 uur?

Bewonersonderneming Koedijk
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Bewonersonderneming Koedijk

Op een druilerige 2e januari, net de hond uitgelaten 
en met warme koffie ( met laatste oliebol!) voor ons 
neus, lezen we toch wel zo’n prachtige nieuwe stijl 
Coedijcker Ban! Wat een ontzettend mooi blad ge-
worden! Met foto’s in kleur bij interessante verhalen. 
Wij lazen het blad altijd al met veel plezier, echter dit 
heet geen blad meer, maar een “magazine”. Proficiat! 
Joop en Edith v. Tiel.

Het blad ziet er geweldig uit grote klasse, een punt-
je van opmerking wanneer worden de oude kranten 
opgehaald, kunnen jullie de datum daarin vermelden  
Familie Masteling

In de vorige Coedijcker Ban stond dat we ons moes-
ten aanmelden, als we de Coedijcker Ban wilden 
blijven ontvangen. Dat willen wij graag! Onze com-
plimenten voor de “oude” medewerkers en voor de 
“nieuwe”! De nieuwe Coedijcker Ban ziet er gewel-
dig uit! Ga zo door! We horen of lezen graag wat 
de kosten gaan bedragen. Alvast hartelijk bedankt!  
Bart en Henny Slooten-Veldman,

De “nieuwe” Coedijcker Ban ziet er goed uit. Mooi 
de gedetailleerde kleuren foto’s. De lay-out met de 
gekleurde bovenbalk met het onderwerp is mooi ont-
worpen. Het ontbreken van een scheiding dmv een 
streep of zoiets maken het lezen van de advertenties 
op blz. 44 en 45 wat verwarrend. De letters van de 
gekozen tekststijl zijn wat dun, als ik deze naast het 

nhd leg dan heeft het nhd net wat vettere tekst en is 
voor mij hierdoor prettiger te lezen. Leuk de artike-
len ondernemer van de maand en vereniging van de 
maand. Gelukkig had ik de nieuwe ophaalkalender 
bewaard, deze heb ik nu nodig voor de oudpapier 
ophaal dagen. Succes, ik vind dit een prima start.  
Kees Timmer

Om te beginnen wil ik even melden dat ik heel blij 
ben dat de Coedijcker Ban gezellig iedere maand op 
de mat valt. Ik mis alleen een paar mededelingen, 
maar misschien is dat bewust of heeft een reden. 
Namelijk de telefoonnummers van de fysio en de 
tandarts staan niet meer op de pagina van belang-
rijke telefoonnummers en ook de datum van oud 
papier ophalen mis ik. Verder wens ik jullie veel 
succes met de voortzetting van dit blad. Groeten.  
Gerda Masteling

Allereerst een hele grote dank aan Rietje, Jan en Ton 
maar ook aan alle inzenders, speciaal Hans Faddegon 
voor zijn prachtige verhalen................. Wat een inzet 
als vrijwilligers hebben jullie getoond in de afgelopen 
25 jaar, mijn grote complimenten daarvoor. Ook de 
bezorgers verdienen een lichtje in deze, door weer 
en wind, zij brachten het maar rond. Aan het geheel 
nieuwe team kan en wil ik maar zeggen; good luck 
Rien, Hans, Joop en Wim wat een prachtige voort-
zetting en vooral heel professioneel!!!   Mijn bijdrage 
verhoog ik bij deze naar 24 euro per jaar, wat is nu 
2 euro per maand voor dit geweldige blad voor ons 
Coedijckers, kom op zeg en steun dit initiatief...........   
Hans van der Wijst

Het team van de Coedijcker Ban is blij met de reacties 
die u we van u kregen. Het bevestigt de gedachte dat 
de Coedijcker Ban een vaste plaats in de Koedijker ge-
meenschap heeft verworven.

€ 7,50

25 februari 2014
Samen eten in De Rietschoot

Meedoen? Aanmelden in De Rietchoot!

Uiensoep
Hutspot met 
runderlapje
IJs

Vrijwillige bijdrage 2014

NL77 INGB 0000 091754
tnv De Rietschoot

onder vermelding van
Bijdrage CB 2014
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**

GezelligheidKwaliteit Vernieuwend TopsportSporten van 3,5 tot 80 jaarRespect Persoonlijkheid

*Vraag naar de voorwaarden. 

NU METGRATIS* SPORTTAS!

1 MAAND 

GRATIS SPORTEN 

EN bETAAL GEEN 

INSChRIjfGELD!

1 MAAND 

GRATIS SPORTEN 

EN bETAAL GEEN 

INSChRIjfGELD!

Fitnessclub van 2012 en 2013

in de gemeente alkmaar! 

*

HERHALING MEGA ACTIEHERHALING MEGA ACTIEHERHALING MEGA ACTIEKOM LANGS OP

HERHALING MEGA ACTIE

KOM LANGS OP

12.00    -  14.00 UUR
ZONDAG 9 FEBRUARI
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