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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 19 april 2014

Jannie Lont Reaalstraat 6 1827 GR Alkmaar (Daalmeer NW)
e- m ai l:  i n f o @ ka p sa lo n r eaal. n l
w eb si t e: w w w . ka p sa lo n r eaal. n l

072-5614862

Voor de
kinderen is
er altijd een
leuke verrassing

Dames-
en
herenkapsalon

K a p s alo n

R eaal
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Beste lezers,

Een nieuwe actieve hobby van mij en steeds meer 
Koedijkers is de ‘vlotbrug tot vlotbrug’ loop. Joggend 
of wandelend, al dan niet met hond of in trainings-
pak achter de kinderwagen. Langs de Kanaaldijk 
en aan ‘de overkant’ tussen de weilanden. Wanneer 
je de tunnel onder de N9, direct na de Rekervlot-
brug, achter je laat, waan je je in een andere wereld. 
De schapen kijken je verwonderd met een rustige 
blik na, de paarden doen net alsof ze je niet zien en 
de eendenkoppels hebben het te druk met elkaar en 
het bouwen van hun nesten. Volgende maand zal het 
opeens een stuk drukker zijn in de sloten met moe-
derkloeken en hun piepende pulletjes. Prachtig. Echt 
genieten. Kijkend over het gras en kanaal naar ons 
prachtige lintdorp. De typische dijkhuisjes, de molen 
en de stolpboerderijen zijn stuk voor stuk mooi om 
te zien. Inderdaad als een fraai aaneengesloten lint.  
Daar is een nieuwe, ultramoderne schakel bij geko-
men. Eerst nog verscholen achter bomen, maar inmid-
dels goed zichtbaar. Op ruime afstand kijk ik er zon-
der vooroordeel naar. Ook al schakel ik het gevoel van 
mooi of lelijk uit, want over smaak valt niet te twisten, 
kan ik met de beste wil van de wereld niet anders dan 
concluderen dat deze Dijckhoeve het kenmerken-
de dorpsaanzicht van Koedijk er niet beter op heeft 
gemaakt. Niettemin heet ik de bewoners welkom.  
Zij kunnen daar tenslotte niets aan doen.

Rien Berends   
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De Markante Koedijker
‘Het gewone en boerenvolk komt achterom’
JAN EN TINY LAMMERSCHAAG
Door Rien Berends/ foto’s Cees van Egmond

‘Misschien hebben er voorouders van me al in 1660 in Koedijk gewoond, maar dat is nooit o�cieel vastge-
steld. Van mijn vader heb ik gehoord dat in 1780 Klaas Lammerschaag aan de Rekere een kalverenhandel 
dreef met Amsterdam. Dat wist de familie zeker.’

Aan het woord is Jan Lammerschaag. Een pot lekkere 
thee op de keukentafel, sigaartje onder handbereik en 
met een brede glimlach vertelt hij zijn levensverhaal 
in Koedijk.

‘Als iets ons niet aanstaat dan laten we dat 
meteen merken’ 

Een boeiend verhaal, vooral als het gaat over de tweede 
wereldoorlog. Als twee uur later zoon Nico een bakkie 
komt halen en echtgenote Tiny de koektrommel nog 
maar eens op tafel zet, vliegen de anekdotes over tafel. 

Jan Lammerschaag geniet hoor- en zichtbaar. ‘En dat 
terwijl wij Lammerschagen geen gemakkelijke mensen 
zijn hoor. Als iets ons niet aanstaat dan laten we dat 
meteen merken.’ En dus zijn we door de achterdeur 
binnen gekomen. ‘Alleen bijzondere gasten ontvangen 
we bij de voordeur. Het gewone en boerenvolk komt 
achterom. De voordeur gaat bij ons bijna nooit open.’

GEMENGD BEDRIJF

Terug in de geschiedenis als de al genoemde Klaas 
Lammerschaag in 1813 twee boerenstolpen aan de 
overkant van de achtersloot (huidige Achtergraft) heeft 
laten bouwen. Jan Lammerschaag: ‘Eén van zijn na-
komelingen was mijn opa. Dienst zoon, mijn vader, 
trouwde in 1926 als laatste van de drie kinderen. Opa 
kocht in 1931 een woonhuis met koolbewaarplaats 
aan de Kanaaldijk 81. Daar ben ik in hetzelfde jaar ge-
boren. Toen ik vijf jaar was zijn wij - mijn ouders, mijn 
broer Hillebrand, oudere zus Riet en ik – verhuisd 
naar de boerderij van opa. Die stond precies op deze 
plek. Mijn vader nam de veehouderij van opa over en 
maakte er, omdat hij zelf al een tuinbouwbedrijf was 
begonnen, een gemengd bedrijf van.’ 

LAGERE SCHOOL

Ondertussen had ook Jan de leeftijd bereikt dat hij 
naar de openbare lagere school moest. ‘Of die school 
een naam had, weet ik niet. Hij stond op de plek waar 
nu Het Zonnehof is. Er waren drie lokalen. De eerste 
en tweede klas zaten bij ju�rouw Jansonius, de derde, 
vierde en vijfde klas bij meester Schut en de zesde en 
zeven klas bij bovenmeester Stu�ers. In totaal zaten er 
zo’n honderd kinderen op school. Katholieke kinde-
ren moesten naar Alkmaar, Bergen of Warmenhuizen.’  
Jan Lammerschaag vond die Stu�ers maar een moeilij-
ke man. Hij kon echt niet met hem door één deur en 
liet het na de zesde klas voor gezien. Lammerschaag: 

Jan en Tiny op hun eigen plein
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De Markante Koedijker
‘Op mijn twaalfde ben ik naar de Handelsschool in 
Alkmaar gegaan. 

‘We mochten alles, als we maar hard werk-
ten’

Die stond op de plek waar nu C&A is. Vier jaar la-
ter heb ik twee winters op de Middelbare Landbouw-
school gezeten om als 18-jarige bij mijn vader te gaan 
werken. Daarmee voldeed ik aan een verplichting. Die 
ik met mezelf was aangegaan want van mijn ouders 
moesten we niets. We mochten alles. Als we maar hard 
werkten.’

MECHANISATIE

Het gemengde bedrijf van vader Lammerschaag 
schoof langzaam maar zeker in de richting van de vee-
houderij toen de mechanisatie in de landbouw een 
steeds nadrukkelijker rol ging spelen. Lammerschaag: 
‘Het tuinbouwbedrijf hebben we gelaten zoals het was 
en de veehouderij gemoderniseerd met op de duur 
ook een loopstal.’ Inmiddels zijn we in 1972 aange-
land en schieten we iets te snel door de geschiedenis.  
Nadat in 1813 Klaas Lammerschaag zijn boerenbedrijf 
had opgericht, werd die in 1842 door zijn zoon Jan 
voortgezet en vervolgens in 1868 door zijn kleinzoon 
Hillebrand. Jan, de zoon van Hillebrand en de opa van 
de huidige Jan, nam het bedrijf in 1895 over om het, 
zoals gemeld, in 1936 over te doen aan de vader van 
Jan. Jan Lammerschaag: ‘In 1963 heb ik vervolgens het 
bedrijf van mijn vader overgenomen. Ik werkte toen al 

een poosje op het bedrijf. Mijn broer Hillebrand was 
wegenbouwer en emigreerde naar Zuid-Afrika waar hij 
ook is getrouwd. Hillebrand is inmiddels overleden. 
Zijn zoon en dochter, onze neef en nicht, wonen res-
pectievelijk in Engeland en Zuid-Afrika. Mijn zus Riet 
is ook overleden. Ze was getrouwd met Dirk Glijnis 
uit Assendelft en woonde met haar twee zoons in Scha-
gen. Helaas is ook één van de jongens gestorven. Onze 
andere neef heeft een harttransplantatie ondergaan.’  
Jan en Tiny zijn op 27 januari 1956 getrouwd. Tiny 
Leegwater     was in 1949 vlak bij Koedijk, aan de over-
kant van het kanaal, komen wonen. Recht tegenover 
café de Bonte Koe van Jaap Bloothoofd waar je met 
een bootje kon oversteken. De vermaarde ‘overhaal’ in 
de geschiedenis van Koedijk. Jan raakte bevriend met 
Dirk Leegwater, de broer van Tiny. En zo kwam van 
‘het ien, het aar’.

BRANDBOMMEN

Een belangrijke en ingrijpende periode in het Koedij-
ker leven van Jan Lammerschaag is dan al geweest. We 
gaan dus weer terug in de geschiedenis, bijna zestien 
jaar om precies te zijn: 10 mei 1940. De dag dat de 
tweede oorlog in ons land een feit was. 

‘In totaal zijn vijf boerenstolpen en een 
schuur afgebrand’

Jan Lammerschaag: ‘In het begin merkten we er niet 
zo veel van. Pas in juni kwamen de eerste Duitsers in 
Koedijk. Voornamelijk paardenvolk. Ik hoor nog als 

negenjarig jochie een buurman tegen 
mijn vader zeggen: “Als dat onze bezet-
ters zijn, dan duurt de oorlog niet lang.” 
Eigenlijk hadden wij te maken met ge-
wone, vaak nog jonge soldaten. De eli-
te-troepen van Hitler vochten op heel 
andere plekken in Europa.’ 

Toch ging het in de nacht van 26 op 27 
juni 1943 om half één goed fout aan 
het kanaal. Jan Lammerschaag: ‘Van-
af zeventien vliegvelden in Engeland 
kwamen twaalfhonderd vliegtuigen 
over ons heen richting Bremen om die 
stad te bombarderen. Vlakbij Koedijk 
werden er zestien aangeschoten door Jan Lammerschaag: ‘Ik ben dus nog steeds ondernemer’
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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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De Markante Koedijker
de Duitsers. Eén van 
de Halefax toestellen 
gooide vervolgens de 
hele lading brand-
bommen naar buiten 
waarvan een deel op 
de boerderijen te-
rechtkwam. De be-
manning is er uitge-
sprongen. Behalve de 
piloot. Die is met het 
vliegtuig neergestort 
in de Bergermeer. 
Hij ligt begraven op 
het militaire kerk-
hof in Bergen. Onze 
buurvrouw stond die 
nacht op ons raam te 
bonzen dat hun boer-
derij in brand stond en dat we op moesten staan. Eerst 
sliep vader door. Totdat hij besefte dat het fout ging. 

‘Het was een verloren zaak............’

Hij heeft toen nog heel wat brandbommen naar 
buiten gegooid.’ Toch ging de boerderij ook in 
vlammen op omdat alle rieten daken in vlam vlo-
gen en het behoorlijk waaide die nacht. Jan Lam-
merschaag: ‘Het was een verloren zaak. In totaal 
zijn vijf boerenstolpen en een schuur afgebrand. 
En dat viel achteraf nog mee want het branden-
de riet werd in de Beemster nog teruggevonden.’  
Het vee stond gelukkig in de wei en met steun van het 
fonds ‘Wederopbouw boerderijen’ kon een oud huisje 
op het erf worden opgeknapt en uitgebreid waar het 
gezin Lammerschaag zeven jaar in heeft gewoond. Jan 
Lammerschaag: ‘Het stond op de plek waar nu onze 
garage is. In 1949 konden we in het huis waar we nog 
steeds wonen en die precies op de plek staat waar ooit 
de boerderij zich bevond.’

HONGERWINTER

Een jaar na het incident met de brandbommen kreeg 
de familie te maken met de troepen van Herman 
Goering. Jan Lammerschaag: ‘Die gasten van tus-
sen de zestien en zeventien jaar gebruikten ons land 
voor exercitie oefeningen. Daarna werden ze ingezet 

bij de slag om Arnhem. Van de 423 jongens hebben 
er 23 deze slag overleefd. Een sergeant majoor is nog 
een paar keer terug geweest.’ In hetzelfde jaar 1944 
brak de hongerwinter aan. Lammerschaag: ‘In okto-
ber kwamen er toen veertien mensen bij ons slapen. 
’s Ochtends kregen die een dubbele boterham en elke 
avond hutspot.’   

MAATSCHAP

Na hun huwelijk in 1956 zijn Jan en Tiny gaan wonen 
op Kanaaldijk 113. Jan werkte in loondienst bij zijn 
vader. Het gezin verhuisde met twee kinderen enige 
tijd later naar het huis van de familie Barsingerhorn 
aan de noordkant van Koedijk, waar nog twee kinde-
ren werden geboren. Met drie zonen en één dochter 
verhuisden Jan en Tiny vijftig jaar geleden naar hun 
huidige woning waar Jan in een maatschap met zoon 
Pieter tot 1996 de veehouderij runde. Omdat Pieter 
uiteindelijk het bedrijf niet overnam en de andere kin-
deren hun eigen koers volgden, verkocht Jan Lammer-
schaag op zijn 65e het vee aan een veehandelaar en het 
land aan de provincie voor een toekomstig recreatiege-
bied, het huidige Geestmerambacht. Lammerschaag: 
‘Dat betekende het einde van mijn loopbaan. Ik kon 
met pensioen. Hoewel. Niet helemaal. Het land heb ik 
nog een tijd gehuurd en weer onderverhuurd. En de 
schuren achter ons huis verhuur ik als caravanstalling. 
Dus ik ben nog steeds ondernemer.’
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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%

 Yogalessen de Rietschoot 
Vrijdagochtend 10.15- 11.15u 

Rust en balans voor lichaam & 
geest 

 Lichaams-, adem- en 
ontspannings-oefeningen       

 Ervaren is dé manier om te 
ontdekken of iets bij je past! 

  Gratis proefles 

06-45100918                              
sonja@be-yoga.nl                         
www.be-yoga.nl 

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

De Hertog 14 Koedijk

MOEDERDAG verwenbehandeling
Volledige gezichtsbehandeling van 60 minuten  

voor € 37,50, met gratis voetmassage 
én leuke verrassing! 

Wij beschikken over een duo cabine, waar 
twee personen tegelijk worden behandeld. 

Je kan dan ook gezellig samen komen!

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.
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De moeite waard
Ijsclub Koedijk : stempeltocht voor Zandlopers 
Het wilde maar geen winter worden de afgelopen pe-
riode. En daarom besloot de IJsclub Koedijk om maar 
wat te organiseren op ijsbaan de Meent. Samen met de 
basisschool de Zandloper is er voor de kinderen een 
stempeltocht georganiseerd.

Maar liefst 125 schoolkinderen aangevuld met een 
aantal kinderen van de leden deden er op 5 maart mee. 
Leden van de ijsclub, ouders en docenten hadden het 
heel druk met het turven van de rondjes. Iedereen ge-
noot en de kinderen spoorden elkaar aan om zo veel 
mogelijk rondjes te rijden. Er waren er zelfs die 60 en 
meer rondjes hebben gereden.

De school zorgde voor de koek en zopie en dat smaakte 
goed tijdens de dweilpauze. Er is van 09.30 tot 11.30 
uur geschaatst. Daarna zijn de stempelkaarten mee-
genomen en de rondestreepjes  geteld. Die zijn weer 
omgezet in verreden kilometers. De getallen komt op 
de verdiende medailles te staan die, omdat ze nog ge-
maakt moeten worden, later zullen worden uitgereikt 
op school.

Het was een mooie en gezellige ochtend met veel en-
thousiaste kinderen. De IJsclub Koedijk hoopt dat er 
misschien volgend seizoen een aantal aan een schaats 
trainingsgroep mee wil gaan doen. 

Bewoning  Geestmerambacht voor 1500 
Afgelopen februari heeft de Historische Vereniging 
Koedijk een geslaagde avond georganiseerd met 
een lezing over vliegveld Bergen. Op maandag 14 
april staat om 20.00 uur weer een interessant on-
derwerp op de agenda. Een lezing door Frans Die-
derik, de bekende streekarcheoloog, over ‘De be-
woning in het Geestmerambacht voor 1500’.De 
lezing is voor iedereen toegankelijk. Toegang is gratis. 
Leden van de vereniging krijgen voorrang 
bij verdeling van de beschikbare plaatsen.   
De zaal  van de Molenschuur bij molen De Gouden 
Engel aan de Kanaaldijk 235 is open om 19.30. 

U kunt een plaats reserveren bij: Ruud Schouten, te-
lefoon: 072-5612877 (na 19.00 uur). E-mail: agnitar-
uud@online.nl

Zelf  kleding maken tijdens open atelier 
Ben je beginnend naaister en heb je soms wat advies 
nodig. Of vind je het gewoon gezellig om gezamenlijk 
creatief bezig te zijn? Hiervoor kun je voortaan elke 
woensdag van 10.00  tot 14.00 uur terecht bij het 
Open Atelier van Pure Coverz aan de Bijlestaal 42N 
in Broek op Langedijk. Tijdens het Open Atelier ben 
je welkom om in het atelier van Pure Coverz te werken 
aan je eigen creaties. 

Je mag hiervoor je eigen naaimachine meenemen. Zo 
kun je thuis eenvoudig doorwerken aan je project. 

‘Atelier open voor iedereen die hier behoefte aan heeft’
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De moeite waard
Maar er zijn ook verschillende naaimachines aanwezig 
waar je op kunt werken. Je bent vrij om je eigen stof 
te gebruiken of iets uit de Pure Coverz sto�encollectie 
aan te scha�en voor je creatie. 

PURE COVERZ

Het Open Atelier is een initiatief van Monique Zoon. 
Na de Modevakschool en vele jaren werkervaring, 
heeft zij Pure Coverz opgericht. Pure Coverz is een 
webwinkel met sto�en en textielproducten op biolo-
gische grondslag. Met haar kennis en ervaring helpt 
Monique graag anderen een eindje op weg om zelf ook 
mooie creaties te maken.

Open dag speeltuin de Jeugdhoek  
Speeltuin De Jeugdhoek houdt zondag 21 april haar 
jaarlijkse Open Dag plaats. Vanaf 13.00 uur is de 
speeltuin geopend voor iedereen. Vraag dus aan je 
vriendjes, vriendinnetjes, buurtkinderen, nee�es en 
nichtjes of ze ook meekomen naar de Jeugdhoek.

Op de Open Dag zijn er tal van leuke activiteiten 
gepland in de speeltuin. Dus kom allemaal eens een 
kijkje nemen. De toegang is gratis en de kinderen wor-
den vermaakt met spelletjes, schilderen en ook worden 
ze geschminkt als zij dat willen. Het rad van fortuin 
draait met leuke prijsjes en rond kwart over 4 worden 
er weer ballonnen oplaten en lopen de spelletjes ten 
einde. Natuurlijk kan er dan tot 17.00 uur nog volop 
gespeeld worden. 

Vanaf Eerste Paasdag gaat de speeltuin weer open. 
Voor openingstijden en activiteiten kunt u de website 
raadplegen: www.speeltuindejeugdhoek.nl 

Voor ons klusjesteam hebben zich diverse vrijwil-
lgers aangemeld en er is een nieuwe voorzitter die 
het een jaar wil proberen. Voor het bestuur en di-
verse administratieve werkzaamheden is versterking 
welkom.. Ook oppassers zijn nog steeds schaars.  
Al 60 jaar is speeltuin De Jeugdhoek een begrip 

Eieren zoeken die de paashazen verstopt hebben (foto speeltuinvereniging)
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in Koedijk.  Meldt u  aan als vrijwilliger of loop 
eens binnen in de speeltuin om te kijken hoe leuk 
het is om op te passen op al die spelende kinderen. 
En de Paashazen staan al te trappelen bij de poort van 
de speeltuin. Op Eerste Paasdag, zondag 20 april,  ko-
men ze weer een bezoekje brengen. Van half 11 tot 
ongeveer 12 uur kunnen kinderen per leeftijdsgroep 
op zoek gaan naar eieren die de paashazen verstopt 
hebben in de speeltuin.

Boekenkast in De Rietschoot
Puilt uw boekenkast ook uit van gelezen boeken, beke-
ken DVD’s of CD’s met niet meer beluisterde muziek? 
Zonde om weg te gooien. Daar biedt De Rietschoot 
een alternatief

Er wordt een (boeken)kast ingericht, waar u al uw 
overbodige boeken, CD’s en DVD’s kunt neerleggen. 
Staat er iets in dat u wel wat lijkt? Wees zo vrij het mee 
te nemen.

Wel binnen normale grenzen, dat er niet iemand met 
een aanhanger aan komt rijden om alles eens lekker in 
te laden en te verkopen op een rommelmarkt. Maar 
dat spreekt voor zich! 

Als je het boek uit hebt gewoon weer terugbrengen 
mag ook. Gewoon leuk, je laat iets achter en wie weet 
neem je weer iets mee. Iedereen blij.

Met een reclamebord, op de site en promotiemateriaal

Promoot uw bedrijf in De Rietschoot
Koedijk is een gemeenschap met een groot en bloeiend 
verenigingsleven. Veel mensen uit Koedijk en omlig-
gende wijken komen bij in De Rietschoot sporten of 
beoefenen op een andere manier hun hobby en lief-
hebberij uit. Ook voor kinderen en ouderen wordt 
veel georganiseerd. Het bestuur en de werknemers 
zorgen voor een schoon en goed onderhouden gebouw 
waar het plezierig vertoeven is. 

Er komen veel mensen in De Rietschoot, dus voor 
ondernemers de gelegenheid om met een reclamebord 
in de sportzaal de aandacht  van het publiek op zich 
te vestigen. Het reclamebord komt in de sportzaal die 
door jong en oud dagelijks wordt gebruikt, ook in het 

weekend. Er worden ook evenementen gehouden als 
concerten, presentaties, markten en (bedrijfs)feesten.

Het reclamebord heeft een afmeting van 60/245 cm, 
kosten € 200,-- per jaar (ex. BTW), contractduur 3 
jaar. Bij betaling ineens 10% korting. Het bord wordt 
via De Rietschoot vervaardigd in overleg met de op-
drachtgever, die de tekst digitaal aanlevert. De vervaar-
digingskosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Ook wordt uw naam als sponsor vermeld op de web-
site en onder het ‘Nieuws van De Rietschoot’ in de 
Coedijcker Ban genoemd als nieuwe sponsor. Verder is 
er de gelegenheid reclamemateriaal voor uw bedrijf bij 
ons in de Rietschoot neer te leggen.

Heeft u interesse? Loop de Rietschoot binnen en be-
spreek uw wensen. Een mailtje naar pr@rietschoot.nl 
kan ook.

Kweek uw eigen biologische groenten
Op het complex aan de Achtergraft hoek Nauertogt in 
Koedijk is nog een tuin van 150 m2 te huur voor het 
biologisch kweken van groenten en klein fruit.

Het lidmaatschap kost € 10,-- per jaar en de jaarhuur 
voor 150 m2 is € 22,--. 

Op de website www.atvkoedijk.nl vindt u een invul-
formulier en alle verdere gegevens.
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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

Oo k  vo o r DI AB ET I C I  en REU MAP AT I EN T EN

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 V o et enbo et
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De moeite waard
Koningsdag bij SV Koedijk
Ook dit jaar organiseert s.v. Koedijk weer een ‘konink-
lijk’ feest in april. Op  26 april is er de Koningsdag vie-
ring op sportcomplex aan de Saskerstraat in Koedijk. 

HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT: 

11.00 - 16.30 uur spellencircuit + schminken. 
(Kosten spellencircuit €2,50) 
 
11.00 - 16.30 uur brandweer spelen 
 
13.00 - 16.30  uur vrijmarkt voor de kinderen op 
het oude tennisveld 
 
14.00 uur  nale penalty bokaal voor s.v. Koedijk 
jeugd 
 
11.00 - 18.00 uur buiten terras  
(met vanaf 14.00 uur muziek van de Piccolino’s) 
 
18.00 - 24.00 uur oranjebal in de kantine

Vrouwen van Nu  en het  KVG
locatie De Rietschoot grote zaal aanvang: 20.00 uur 
8 april

Eén keer per jaar organiseren de verenigingen Vrou-
wen van Nu en het KVG een combinatieavond om de 
kosten van een duur optreden te dekken.

Op dinsdag 8 april geeft om 20.00 uur in De Riet-
schoot theatermaker Marijke Kots, die  al eerder voor 
de dames heeft opgetreden, een sketch onder de naam 
“de kleedster” verzorgen Na de pauze zal Trijnie Bak-
ker van de Vrouwen van Nu de aanwezigen vermaken 
met SWINGO. Dat is een muzikale bingo waar ze al 
veel succes mee heeft. Het is niet moeilijk. In plaats 
van cijfers moeten bekende liedjes die worden gespeeld 
worden afgestreept. Meezingen mag maar hoeft niet.
Het zal zeker een gezellige avond worden en ook deze 
keer liggen er leuke prijsjes voor de winnaars.

Geen lid maar wel zin in een gezellige vrouwenavond? 
Komt  gerust. De entree bedraagt voor niet leden € 
5,-- en dit bedrag wordt in mindering gebracht als u 
besluit lid te worden van de vereniging. Voor informa-
tie: Trijnie Bakker, telefoon 072  531 59 34.

Goedkope rijbewijskeuring
Goedkope rijbewijskeuring voor senioren in Alkmaar 
Senioren, chau�eurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij 
Goedkope Keuringen op 19 maart in ‘Huis van de 
Wijk’, De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar. 
Overige data zijn 16 april, 21 mei en 18 juni. 

75 JAAR

Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijd 
waarop de eerste seniorenkeuring plaats moet 
vinden verhoogd naar 75 jaar. Dit geldt ech-
ter niet voor chau�eurs met rijbewijs C/D/E.  
Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid onder de 
senioren over de leeftijdsverhoging m.b.t. de rijbewijs-
keuring. Bent u tussen de 70 en 75 jaar oud en hoeft u 
op het vragenformulier van het CBR geen enkele vraag 
met ‘JA’ te beantwoorden dan is een keuring NIET 
nodig. Een voorbeeld van het vragenformulier staat 
vermeld op www.cbr.nl/11100.pp.

Statieportret koning Willem Alexander (Rijksmuseum A’dam)
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Coedijckertjes

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

Pianostemmen in Koedijk Andre Valkering Sas-
kerstraat 148 tel 072-5612961
Groot bereik. Als u een Coedijckertje plaatst heeft 
u een groot bereik. Er worden 2000 exemplaren ge-
drukt en verspreid. De Coedijcker Ban van maart 
was snel ‘uitverkocht’. 
In de rubriek De Markante Koedijker mogen 
inwoners van Koedijk hun bijzondere verhaal 
vertellen. Dat kan gaan over hun leefstijl, hun 
speciale beroep of dagbesteding, een niet-alle-
daagse hobby, unieke (sport)prestatie, markante 
opstelling binnen de dorpsgemeenschap, unie-
ke relatie met (iets in) Koedijk. Noem maar op.  
Vindt u van zichzelf dat u zo’n markante Koedijker 
bent of weet u iemand die dat is: meldt het de re-
dactie.
Schaakgroep Koedijk speelt iedere dinsdagavond 
vanaf 20.00 uur in de Rietschoot. Na a�oop is er 
volop gelegenheid om onder het genot van wat 
versnaperingen en een drankje de sterke verhalen 
omtrent de gespeelde partijen uit te wisselen aan de 
knusse bar. Ben je na het lezen van dit artikel ge-
interesseerd? Meld je dan aan bij de secretaris Paul 
Roomer, telefoon 072-5629400 of kom eens kijken 
op dinsdagavond.
Doe mee: voordeel voor twee! Om de Bewoner-
sonderneming Koedijk i.o. zo goed mogelijk neer 
te zetten, is het van belang precies te weten wat de 
wijk wil. Alleen op die manier kan het aanbod op de 
vraag worden afgesteld en kan de Bewonersonderne-
ming gedragen worden door de bewoners. 
Om de wensen van de Koedijkers in kaart te bren-
gen, heeft Communicatiebureau DKCOM een vra-
genlijst  opgesteld. Deze vragenlijst wordt op inter-
net gezet en kan vanaf 1 april door u online worden 
ingevuld
De Rietschoot, bewonersonderneming i.o. zoekt 
een  nancieel-administratief medewerker. Je bent 
als  nancieel administratief medewerker verant-
woordelijk voor het correct vastleggen van alle  -
nanciële administratie binnen De Rietschoot. In 
deze rol leg je verantwoording af aan de bedrijfslei-
der en sta je in contact met klanten (huurders van 
zaalruimte) en leveranciers. Zie de grote advertentie 
in dit nummer!
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De moeite waard
EIGEN VERKLARING

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een 
Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag ge-
kocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen 
Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via 
internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
De voorzijde van het formulier vult u alvast tuis in. 
Verder is het van belang om mee te nemen naar de 
keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een 
urinecontainertje en eventuele medicatie. Een be-
zoek aan de opticien voor (gratis) controle van de 
ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laat-
ste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/len-
zen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen.   
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring 
door het CBR kan tot drie maanden in beslag nemen. 
Geadviseerd wordt om ten minste vier maanden voor 
het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een 
afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit 
omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

TARIEVEN

De tarieven voor de goedkope keuringen zijn incl-
clusief BTW): 75+ B/E  € 25,00, medisch € 30,00, 
C/D/E € 45,00 en taxipas € 45,00.

Voor informatie en een afspraak belt u naar het lan-
delijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een 
datum reserveren kan via www.goedkopekeuringen.nl. 

BELANGRIJK

Voorkom een teleurstelling, maak eerst een afspraak 
Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een af-
spraak te maken. 

Kwartet BB Janson in het Koedijks cult’uurtje
Het kwartet “BB Janson”  heeft  een enorme muzikale  
ervaring uit het verleden. Jan, Sonja Ben en Rob  heb-
ben daarbij een nieuw eigen repertoire opgebouwd. 
Zij spelen  jazz, swing , bolero , shu�e en blues.  Ge-
varieerde en overbekende nummers uit de jaren ‘60 , 
’70 en ‘80  zijn onder andere Never the less , It had 
to be you ,Stormy weather, Into each life en Sway. 
  

Het geschiedenisverhaal van BB Janson is een story die 
we tegenwoordig vaker tegen komen in de muziekwe-
reld. Al in de 80-er jaren vormden deze musici, met 
anderen, het dansorkest “�e New Combo” dat jaren-
lang op jazz- en andere festivals heeft opgetreden. In 
de beginjaren van de Zwarte Markt te Beverwijk waren 
ze wekelijks present.

BEGIN

In begin jaren negentig zijn ze elkaar uit het oog ver-
loren. Getrouwd, ander werk, andere interesses, kin-
deren en noem maar op. De instrumenten gingen de 
kast in en er werd niet meer naar omgekeken. Totdat 
ze twintig jaar later elkaar tre�en tijdens een optreden 
in Wijk aan Zee. Zo vonden elkaar en vooral de klik 
met de muziek weer terug. 

ZONDAG 13 APRIL

Het kwartet BB Janson met Jan Vos (leider/promotor,-
gitaar,banjo en zang), Sonja Deena (zang), Ben Wever 
(contrabas, viool en sousafoon) en Bob Rigbers (saxo-
foon en klarinet) treedt zondagmiddag 13 april tijdens 
het Koedijks Cult’uurtje   in De Rietschoot. De zaal 
gaat om 14.30 uur open en het optreden begint om 
15.00 uur.   Voor het komende seizoen is er nog plaats 
voor een optreden in het Cult’uurtje voor info,  stuur 
een e-mail  jan.h.van.dijk@ kpnplanet.nl  of tlf  072 
5403870) 
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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

VRIJ

VRIJ
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Beeldbericht

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

EEN MOOIERE EN BETERE WERELD

Tekst en foto: Cees van Egmond

In de Kleimeer is dit stel zich aan het poetsen. Ze zullen weer grootse plannen hebben. Mij uit het oog verliezen 
doen ze niet. Pas na een minuut of wat houdt hun priemende blik op en word ik verder genegeerd. Tenminste, 
zolang ik niet beweeg. Op geluiden van een fototoestel reageren ze niet. Zwanenpaartjes moeten zich telkens 
weer verzekeren van een territorium en zich laten gelden. Dat gaat ze prima af. Soms gaat het er hevig aan toe 
als andere zwanen, vaak ‘jongelingen’, vrijgezellen, nietsvermoedend een verkeerde sloot of waterplas binnen-
zwemmen.

Zwanen symboliseren van oudsher een mooiere, betere wereld. In de mythologie zijn ze boodschapper van Odin 
(of Wodan, de god van wijsheid en tovenarij) en ver daarvoor al trekken zwanen het hemelschip van de Griekse 
zonnegod Apollo. Ook de Griek Zeus daalt in de gedaante van een zwaan af om zijn geliefde Lena te bezoeken. 
In het Germaanse Nibelungenlied wordt ridder Lohengrin voortgetrokken door een zwaan en redt hij Nijmegen 
(en ook Kleef ) van de ondergang.

En juist deze watervogels hebben de Kleimeer uitgezocht om een gezinnetje te beginnen. Plek zat, gras zat. Ik 
kan bijna niet wachten 
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Ondernemer van de maand
‘Leuk en boeiend maar ook uiterst serieus werk’
PEDICURE MARGREET PANKRAS BLIJ MET HAAR ‘VOETENBOET’
Door Rien Berends / foto’s Cees van Egmond

‘Ons Delftsblauwe bedrijfsnaambord trekt inderdaad veel aandacht. Bij kinderpuzzeltochten door het 
dorp staan we altijd op de vragenlijst. Dan zie ik ze altijd driftig schrijven.’

Wie door de Burgermeester Kooimanstraat wandelt 
kan er niet om heen. Het prachtige ‘uithangbord’ van 
De Voetenboet in de voortuin van nummer 17. Pedi-
cure Margreet Pankras geniet er zelf ook nog steeds 
elke dag van. ‘Het is ook een prachtig geheel. En er 
zit ook een bijzonder verhaal achter. We waren met 
vrienden van ons op vakantie in een park niet ver van 
Baarle-Nassau. Daar woonde een kunstenares die zij 
goed kenden. Daar gingen we op bezoek en ik ver-
telde die vrouw over mijn nieuwe praktijk en dat ik 
op zoek was naar een mooi naambord. Ze kwam met 
een paar voorstellen waaronder het Delftsblauwe bord. 
Deze kunstenares is toen naar een medisch specialist 
gegaan om een goede, anatomisch verantwoorde, af-
beelding van een voet te krijgen. Met als eindresultaat 
deze prachtige blikvanger.’ 

KRAAMVERZORGSTER

Margreet Pankras is een aan de Kanaaldijk geboren 
en getogen Koedijker. Ze groeide op als de middelste 
van de vijf kinderen (twee zoons en drie dochters) van 
Maarten en Bets Pankras. Na de schoolopleiding koos 
Margreet voor de opleiding van kraamverzorgster. ‘Dat 
werk heb ik jarenlang met heel veel plezier gedaan. Tot 
het aantal regeltjes maar bleef toenemen. Toen vond 
ik het steeds minder leuk.’ En dus ging Margreet op 

zoek naar iets anders. Zonder een speci ek doel. Tij-
dens een voorlichtingsavond van de Alkmaar Acade-
mie sprak haar het verhaal van een pedicure het meest 
aan. ‘Ik wilde iets gaan doen in de zorg. 

‘Met het lakken van nagels en het mooi ma-
ken van de voeten heb ik minder.’

Bijvoorbeeld ontspanningsmassage. Het verhaal over 
het pedicurewerk en dan vooral daar waar het gaat om 
het oplossen van problemen en het werken aan medi-
sche klachten boeide me. Met het lakken van nagels en 
het mooi maken van de voeten heb ik minder.’

OPLEIDING

Margreet begin 1998 aan de tweejarige opleiding die 
uiteindelijk toch zwaarder bleek dan ze dacht. ‘Het was 
een avondstudie want overdag werkte ik als kraamver-
zorgster. Ik had het allemaal eerlijk gezegd een beetje 
onderschat. Vooral de anatomie van het onderbeen en 
de voeten met alle Latijnse namen was best moeilijk. 

Dat was me tijdens de voorlichting niet duidelijk 
verteld. Meer cursisten hadden het er moeilijk mee. 
Sommigen haakten zelfs af.’ Margreet niet. Met als re-
sultaat dat ze in 2000 als gediplomeerd pedicure haar 
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Ondernemer van de maand
eigen praktijk kon beginnen. Ook dat bleek niet zo 
eenvoudig. ‘Toen werd er nauwelijks aandacht besteed 
in de opleiding aan de zakelijke kant van het verhaal. 
Hoe begin je zoiets? Wat komt er voor kijken op  nan-
cieel en administratief gebied? Tegenwoordig wordt 
daar meer over verteld bij de opleiding.  Ik heb toen 
de nodige adviezen gehad van mijn zus. De aanstelling 
van een goede boekhouder was heel belangrijk. Die 
helpt me nog steeds want in het administratieve deel 
van het werk blink ik nog steeds niet uit.’

VOORTVAREND

Het ondernemerschap zat bij Margreet Pankras mis-
schien niet per de nitie in het bloed, niettemin ging ze 
voortvarend aan de slag. ‘Er waren en zijn nog steeds 
veel kleine pedicurebedrijven die veel ambulant werk 
doen. Dus bij mensen thuis op bezoek of naar cliënten 
die in tehuizen wonen. Vooral via de mond-op-mond 
reclame groeit dan het klantenbestand geleidelijk. Dat 
was altijd heel gezellig en leuk. Ik haalde veel voldoe-
ning uit het werk.’ Toch besloot Margreet te kiezen 
voor een eigen vaste praktijkruimte en 
het ambulante werk af te bouwen. 
‘Ik ga nu alleen nog één keer in de 
twee weken naar de Oldenburg in 
Oudorp omdat daar de Koedij-
kers naar toe zijn verhuisd toen 
De Zonnehof als bejaardente-
huis werd opgeheven. De keuze 
om een eigen praktijk aan huis 
te beginnen heeft mede te maken 
met de fysieke belasting. Hier heb ik 
de perfecte behandelstoel en alles op de 
juiste plek staan. Dat is bij mensen thuis 
en in de tehuizen niet zo. Dan moet je 
soms in heel moeilijke houdingen 
het werk doen. Wat te belastend 
kan zijn voor de rug.’

OUDE SCHUUR

Na overleg met de wo-
ningbouwvereniging werd 
in 2007 begonnen met de 
verbouwing van een oude 
schuur achter het huis. 
Nadat er eerst een nieu-
we muur was geplaatst 

kon worden begonnen met al het binnenwerk. ‘Dat 
hebben we allemaal zelf gedaan. Vaak zei mijn man 
na het eten dat hij nog even aan de slag ging in de 
voetenboet. Zo is vanzelf ook de bedrijfsnaam ont-
staan.’ Na anderhalf jaar hard werken, was het alle-
maal voor elkaar en werd de pedicurepraktijk De Voe-
tenboet geopend. ‘In de boet waar ik als jong meisje 
nog bollen had gepeld voor de familie Masteling die 
er toen woonden. Dat vind ik nog steeds heel bijzon-
der.’ Omdat Margreet het werken bij mensen thuis en 
in tehuizen wilde afbouwen, legde zij haar cliënten de 
keuze voor. ‘Mensen die zich zonder problemen kon-
den verplaatsen heb ik gezegd dat ze voortaan naar mij 
toe moesten komen of een andere pedicure moesten 
zoeken. Dat heeft wel voor een verschuiving  gezorgd. 
Overigens is het wel zo dat mensen die geen auto meer 
mogen rijden door mij worden gehaald en gebracht. 
Al met al is het klantenbestand van rond de honderd 
de laatste tijd redelijk stabiel gebleven.’

ACCREDITATIE

Hoewel er van vernieuwing in het pedicurewerk niet 
echt sprake is. Moet Margreet voor het behoud 

van haar diploma’s en vergunning regelmatig 
cursussen volgen. ‘Dat heeft dan vooral te 

maken met diabetes en reuma. Eigenlijk 
gaat het om het behalen van accreditatie 
punten en dat doe je via het volgen van 
cursussen.’ Margreet Pankras blijft haar 

werkzaamheden nog wel een tijdje voortzet-
ten. ‘Zolang mijn handen, ogen en rug het 
toelaten zeer zeker. Want het is leuk werk. 

Geen hobby, dat zou iets te ver gaan. 
Het is uiterst serieus werk 

Laat daar geen misver-
stand over bestaan.’ 

 

ning uit het werk.’ Toch besloot Margreet te kiezen 
voor een eigen vaste praktijkruimte en 
het ambulante werk af te bouwen. 
‘Ik ga nu alleen nog één keer in de 
twee weken naar de Oldenburg in 
Oudorp omdat daar de Koedij-
kers naar toe zijn verhuisd toen 
De Zonnehof als bejaardente-
huis werd opgeheven. De keuze 
om een eigen praktijk aan huis 
te beginnen heeft mede te maken 
met de fysieke belasting. Hier heb ik 
de perfecte behandelstoel en alles op de 
juiste plek staan. Dat is bij mensen thuis 
en in de tehuizen niet zo. Dan moet je 
soms in heel moeilijke houdingen 
het werk doen. Wat te belastend 

Na overleg met de wo-
ningbouwvereniging werd 
in 2007 begonnen met de 
verbouwing van een oude 
schuur achter het huis. 
Nadat er eerst een nieu-
we muur was geplaatst 

ACCREDACCREDA ITATIE

Hoewel er van vernieuwing in het pedicurewerk niet 
echt sprake is. Moet Margreet voor het behoud 

van haar diploma’s en vergunning regelmatig 
cursussen volgen. ‘Dat heeft dan vooral te 

maken met diabetes en reuma. Eigenlijk 
gaat het om het behalen van accreditatie 
punten en dat doe je via het volgen van 
cursussen.’ Margreet Pankras blijft haar 

werkzaamheden nog wel een tijdje voortzet
ten. ‘Zolang mijn handen, ogen en rug het 
toelaten zeer zeker. Want het is leuk werk. 

Geen hobby, dat zou iets te ver gaan. 
Het is uiterst serieus werk 

Laat daar geen misver
stand over bestaan.’ 



20

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
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Welzijn
HOLISTIC PULSING BRENGT DIEPE ONTSPANNING

In de wereld van de massagetherapie zijn er veel vormen. Om u enigszins wegwijs te maken in dit vaak 
ondoorzichtige gebied, geeft massagetherapeute Marike Dijkstra van praktijk ‘Heelzaam’in Koedijk een 
toelichting op de massagevorm Holistic Pulsing (HP).

Door Marike Dijkstra, massagetherapeute

Onderga je regelmatig een massage, dan weet je hoe 
ontspannend dit kan werken. Je laat alle stress varen 
en ervaart een compleet gevoel van welzijn. Maar mas-
sage doet nog veel meer dan je alleen maar goed laten 
voelen. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan 
dat massage zowel psychische als lichamelijke gezond-
heidsvoordelen biedt. Zo verandert door massage bij-
voorbeeld de bloedsamenstelling in positieve zin. 

RITME

Holisitic Pulsing is een zachte behandelwijze waarbij 
het lichaam op een speelse, natuurlijke manier in be-
weging wordt gebracht. Het lichaam wordt ‘gepulst’ in 
een op de persoon afgestemd ritme. Kleine en grotere 
pulsen stromen als gol�es door het hele lichaam. De 
pulsen kunnen gecombineerd worden met wiegende, 
rollende en strekkende bewegingen. Men ligt hierbij 
gekleed op een massagetafel. Door de ritmische bewe-
gingen komt het lichaam al snel tot rust. Er ontstaat 
een veilige sfeer en ruimte om te luisteren naar wat het 
lichaam te vertellen heeft. Het is alsof je jezelf op een 
nieuwe manier leert kennen. HP creëert mede door de 
zorgvuldigheid een veilige omgeving waarin je steeds 
dichter bij jezelf kunt komen en je je eigen grenzen 
gaat ervaren. Je wordt uitgenodigd om naar deze gren-
zen te luisteren én ze aan te geven. Door het spelen 
met je grenzen, leer je ze steeds beter kennen en je erop 
af te stemmen, waardoor je ruimte creëert voor nieuwe 
ervaringen. 

HELEND

Tijdens een sessie worden door de stromende en 
golvende bewegingen de vloeisto�en in het li-
chaam in beweging gebracht. Hierdoor wordt 
de doorstroming van de lichaamsvochten gesti-
muleerd en de afvoer van afvalsto�en bevorderd. 
De helende werking van HP houdt niet op als er ge-
stopt wordt met pulsen. De stroming wordt dan vaak 
zelfs intenser gevoeld. Het is dan ook belangrijk om na 

een sessie de tijd te nemen om na te voelen. Sommige 
mensen voelen de nawerking nog enkele dagen.

Spookburgers
Alkmaar heeft 2498 spookburgers. Meldt de 
krant. Dat klinkt spannend. Ik weet wat het be-
tekent. Wordt  in het krantenbericht ook duide-
lijke uitgelegd. Toch blijft  het is heel verleidelijk 
om daar hele andere dingen bij te denken. Wat 
dacht u van een nieuw soort hamburger? Met een 
vleugje scherpe saus en uitjes, om het griezelige 
van spook hamburgers nog eens te benadrukken.

Maar. Is Alkmaar nu een spookstad? Of moet je 
daarvoor nog veel meer spookburgers hebben?  
Alle burgers die inmiddels zijn overleden? Die 
staan nergens meer geregistreerd, sommigen al-
leen nog op het kerkhof. Zijn dat spookburgers?  
Of komen die alleen nog spoken bij volle maan 
om 12 uur nachts op het kerkhof? Waar wonen de 
spookburgers eigenlijk? Op een spookkasteel? Of 
in hogere sferen? Door wie zijn ze dan nog waar te 
nemen? Voor mensen met een zesde zintuig? 

Ik vind het knap dat de mensen (die echt wor-
den bedoeld) het voor elkaar krijgen om ergens 
vandaan een uitkering te krijgen. Begrijp me 
goed, het is tegen de wet en onrechtvaardig en 
onjuist. Laat ik daar duidelijk over zijn bij mijn 
mening. Maar evengoed is het verdraaid knap 
om het zo te regelen dat je alleen nog maar als 
spook bekend bent. Een uniek verschijnsel. Maar 
helaas niet iets om trots op te zijn.  Want als het 
mogelijk is om wel geld te krijgen en toch niet te 
bestaan, dan is er iets behoorlijk mis gegaan. In 
Nederland kan dat allemaal. Dat zie je maar weer. 
Eva van Baar, www.evavanbaar.nl 

Even Van Baar
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Vereniging van de maand
Veelzijdige verenging met veel competities
DE GEZELLIGE SCHAAKCLUB IN NOORD HOLLAND

De schaakclub Koedijk kenmerkt zich als een veelzijdige club, zeker waar het de interne competities be-
treft. Het beleid van het bestuur is erop gericht om iedereen gedurende het seizoen te laten schaken.

Op de jaarvergaderingen is de interne competitieopzet 
een geliefd punt op de agenda, waar ieder clublid zich 
met overgave instort en het uitreiken van de diverse 
prijzen voor de verschillende competities neemt dan 
ook veel tijd in beslag maar is altijd erg gezellig!

Door Joop Sinke / foto’s Arno Vrins

Alle begin is moeilijk. Dat geldt ook voor de Schaak-
groep Koedijk. Tussen de eerste bijeenkomst op 
16 februari 1983 en uiteindelijk de akte van op-
richting ligt een tijdbestek van anderhalf jaarl.  
Het eerste initiatief werd door de stichting ’t Zuy-
doutaerlandt genomen.

Op een schrijven in de krant om een schaakclub op 
te richten, kwamen zes enthousiaste schakers, waaron-
der Jaap Hartog, Cor Hartog, Cees Bregman en Jan 
Piersma, naar ontmoetingscentrum De Rietschoot. 
Naar de mening van het toen zittende bestuur kwam 
stichting ’t Zuydoutaerlandt niet vlug genoeg met geld 
over de brug om te investeren in materiaal. Dus be-
sloot de club op om op eigen kracht verder te gaan. 
Een garantiestelling van duizend gulden van één van 
de leden gaf hiervoor voldoende steun.  Op 23 juli 
1984 werd de akte van oprichting getekend.

MATERIAAL

Geld voor materiaal was er nog niet. Uit de contri-
butieopbrengsten werd hiervoor driftig gespaard. De 
zaalhuur in De Rietschoot vormde in die tijd een groot 
probleem en dat is vandaag de dag nog steeds actueel. 
Er is uitgeweken naar basisschool De Zandloper,  de 
kantine van SV Koedijk om uiteindelijk toch weer te-
rug te keren naar De Rietschoot.  Een locatie die een 
grote kostenpost is op het budget van de schaakclub, 
zeker in vergelijking met andere schaaklocaties. 

Maar De Rietschoot staat bekend als de gezelligste 
locatie na a�oop van de wekelijkse partijen en het 

jaarlijkse ‘Koedijks Rapidtoer-
nooir voor teams. De schaak-
groep is dan ook niet meer 
weg te denken uit Koedijk en 
biedt de 38 leden iedere dins-
dag een gezellige clubavond.

HELE KLUS

De schaakclub Koedijk is dus 
een veelzijdige club met als doelstelling iedereen in  het 
gehele seizoen te laten schaken. Hiervoor is één inter-
ne competitie niet genoeg gebleken. Om die reden is 
de beker- en alternatieve competitie opgezet. Om de 
interne competitie zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
is er veel variatie geweest in de opzet van deze compe-
titie. Grote groepen, veel kleine groepen, keizerpun-
tensysteem, winter- en zomerkampioenschappen en 
het Kerstsnelschaaktoernooi.  Soms met een versterkte 
promotie en degradatie. Al deze veranderingen en de 
competitie-indeling met puntenverdeling, de diver-
se reglementen en tijdsverdeling is elk jaar weer een 
hele klus. Op de jaarvergaderingen is vooral de interne 
competitieopzet een geliefd punt op de agenda. 

‘Maar De Rietschoot staat bekend als de ge-
zelligste locatie na a�oop van de wekelijkse 
partijen en het jaarlijkse ‘Koedijk Rapid-
toernooi voor teams.’

K O E D I J K

SC

HAAKGROEP
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Vereniging van de maand

LADDERCOMPETITIE

De alternatieve competitie, ook wel laddercompetitie 
genoemd onder de kenners, is opgezet om ervoor te 
zorgen dat er iedere week geschaakt kan worden. De 
eerste prijzen bestonden uit een gepolijste dame, overi-
gens nog steeds wisseltrofee, en drie torens. In de daar-
op volgende competities zijn deze prijzen vervangen 
door geldprijzen. De geldprijzen worden uitgereikt 
aan de speler in een groep die het hoogste is geëindigd. 
Wie het vaakst komt kan in deze competitie de meeste 
punten verdienen.

‘Deelname aan de NHSB competitie is goed 
voor de naamsbekendheid voor de club. Het 
kan een aanleiding zijn voor aanwas van 
nieuwe leden.’

Naast de interne competitie doet schaakgroep Koedijk 
ook mee aan de competitie van de Noord-Hollandse 
Schaakbond om de krachtverhoudingen te meten met 
de ander clubs in de regio. Momenteel neemt Koedijk 
deel met drie teams aan de competitie die uitkomen 
in de 1e, 2e en 3e klasse van de NHSB. Sinds de deel-
name aan deze competitie namen de prestaties in de 
loop der jaren toe en resulteerden in diverse kampi-
oenschappen. Het spelen met meer teams heeft een 
positieve invloed op de toename van speelsterkte en 
wedstrijdervaring. 

AMBITIE

In het verleden waren er ook jeugdige schakers lid 
van de club. Door de jaren heen zijn deze vertrokken 
naar de meer prestatiegericht schaakverenigingen in en 
rondom Alkmaar. Om de jongeren te behouden, heb 
je ambitieuze schaakleden nodig die de jeugd willen 

opleiden en ze wegwijs willen maken in de boeiende 
wereld van het schaken. Je hebt daarvoor ook leden 
nodig die a�niteit hebben met de jeugd en daarvoor 
ook tijd willen vrij maken. Voorzitter Arno Vrins geeft 
aan dat op dit moment de mogelijkheden en de puf 
ontbreekt om actief jeugdleden te gaan werven. Vrins: 
‘We zijn een gezellige schaakclub met prestatiedrang’.

KOEDIJK RAPIDTOERNOOI VOOR TEAMS

Hoogtepunt in het schaakseizoen van de verenging is 
het Koedijk Rapidtoernooi. Zaterdag 15 maart werd 
de 30e editie van het NHSB Kampioenschap Rapid 
voor teams gespeeld in De Rietschoot. Het weer door 
UnivéHAL gesponsorde kampioenschap kende 51 
teams die elkaar op de 64 velden bestreden met  teams 
uit Sliedrecht, Almere, Drienerlo (Enschede) en niet te 
vergeten het team van En Passant uit Den Burg (Texel). 
Als overall winnaar en dus voor een jaar “oppasser” van 
de wisselbeker eindigde Koedijk 10, een gelegenheids-
team met spelers uit West-Friesland en Purmerend. 

De titel ging naar Kennemer Combinatie. Zij won-
nen de roemruchte “Wisselkoe” en werden zo algeheel 
NHSB-kampioen Rapid schaken voor teams in de 
A-categorie (KNSB- en promotieklasse. De “Wissel-
koe” voor de B-categorie (1e en 2e klasse NHSB) werd 
een prooi voor Bergen.  De “Wisselkoe”voor de C-ca-
tegorie (3e en 4e klasse NHSB alsmede huisschakers 
en huisschaaksters) was voor Vredeburg uit Limmen.

Schaakgroep Koedijk speelt iedere dinsdagavond vanaf 
20.00 uur in de Rietschoot. Na a�oop is er volop gelegen-
heid om onder het genot van wat versnaperingen en een 
drankje de sterke verhalen omtrent de gespeelde partijen 
uit te wisselen aan de knusse bar. Ben je na het lezen van 
dit artikel geïnteresseerd? Meld je dan aan bij de secretaris 
Paul Roomer, telefoon 072-5629400 of kom eens kijken 
op dinsdagavond.
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Bewonersonderneming Koedijk
Van 5 tot en met 15 april de week van de bewonersondernemingen
KOEDIJK DOET MEE MET EEN BOEIEND PROGRAMMA

In de vorige edities heeft u kennis kunnen maken met het begrip bewonersondernemingen. De Rietschoot 
is op dit moment de bewonersonderneming voor Koedijk.   Op zondag 6 april wordt er een groots evene-
ment georganiseerd waarbij elke vereniging/club in Koedijk de kans krijgt zich te presenteren. Geen pas-
sieve markt met stalletjes waarachter een paar mensen staan, maar een evenement waarin actief meedoen 
centraal staat. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u actief kennis maken met wat er zoal te doen is.’

Tekst Rietje van Luijn,  
illustraties  Anneke Godijn

Het bestuur Rietschoot iedereen op om deel te nemen 
en/of dit groots opgezette evenement te bezoeken. ‘Op 
het moment van schrijven is het programma nog niet 
helemaal rond, maar we kunnen wel al vast een idee 
geven. 

Houd onze website en facebookpagina in de gaten 
voor het totale programma en de tijden waarop de di-
verse activiteiten te doen zijn: 

MUNTJES

De gemeente Alkmaar laat voor de week van de Bewo-
nersonderneming op elk adres een envelop bezorgen 
met daarin 4 muntjes. Deze muntjes kunt u op zondag 

6 april gebruiken om aan 4 activiteiten actief 
deel te nemen. 

Wilt u nergens aan mee doen, dan kunt u 
voor 1 muntje een kopje ko�e of een kopje 
thee nemen. De activiteiten voor kinderen 
zijn gratis, we vragen de muntjes alleen aan 
mensen boven de 18 jaar. Gebruikt u uw 
muntjes niet, omdat u die dag andere dingen 
gaat doen, geef uw muntjes dan aan mensen 
die u kent die wel gaan. Of geef ze af in De 
Rietschoot, dan worden ze verdeeld onder die 
mensen die graag een extra activiteit willen 
doen.

AANBOD

Zomaar een greep uit het aanbod: Yoga, 
Capoeira, hulp en tips van de Fotoclub Koe-
dijk, een open les volksdansen van Gaida, 
een Pilatesles ervaren, stoelgym voor nek en 
schouders meedoen, Koersballen met de Soos, 
schaken, een muziekles volgen, plastic tassen 
haken uitproberen en leuke  guurtjes haken, 
het nieuwe breien op rondbreinaalden uitpro-
beren, aan een bingo meedoen, een bloem 
schilderen op een doek bij de Schilderclub 
Koedijk, Showkoor Heartbeat doet iets, etc. 
etc. Ook het Kluscafé Koedijk voor al uw ka-
potte zaken is aanwezig. 
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zondag 6 april
van10.00-16.00 uur

bewonersonderneming
Koedijk i.o. zet zich
spetterend op de kaart!

in de Rietschoot 
Saskerstraat 22
www.rietschoot.nl
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Bewonersonderneming Koedijk
KINDEREN

Natuurlijk is er aan de kinderen gedacht. Ze kunnen 
apenkooien in de sportzaal, een les Capoeira meedoen, 
een Yogales volgen, knutselen met de Hobbyclub, 
koersballen, een theaterles volgen bij de Jeugdroos. En 
tussen 14.00 en 16.00 uur is de deur van jongeren-
huiskamer �e Mall open om iedereen kennis te laten 
maken met het jongerenwerk. Ook het JOL Timmer-
dorp is van de partij.

MUZIKALE AFSLUITING

De dag wordt afgesloten met een open podium van ’t 
Cult’uurtje.  Daarvoor graag aanmelden via pr@riet-
schoot.nl. Wie weet staan jullie het volgend seizoen op 
het podium van ’t Cult’uurtje.

Natuurlijk is er genoeg eten en te drinken te koop, er 
worden pannekoeken en po�ertjes gebakken, dus alle 

kans om eens lekker met elkaar bij te kletsen en wie 
weet een nieuwe leuke vrijetijdsbesteding te vinden.

OPROEP

Wilt u graag nog meedoen, stuur gelijk een mail naar 
pr@rietschoot.nl en er wordt gekeken of u nog kan 
worden ingepland. Ook is hulp welkom  bij het apen-
kooigebeuren in de sportzaal. Wie weet verzint u er 
nog wat leuke activiteiten voor in de sportzaal bij. Laat 
het weten! Ook als u nog ideeën voor activiteiten hebt: 
er is een ideeënbus. Wie weet…

NADERE INFO

Wilt u meer weten of zich ergens voor opgeven? Mail 
naar pr@rietschoot of bel 072-5624931 (Rietje van 
Luijn)

Geef uw mening en u dingt mee naar de iPad mini
DOE MEE: VOORDEEL VOOR TWEE! 
Om de Bewonersonderneming Koedijk i.o. zo goed mogelijk neer te zetten, is het van belang precies te 
weten wat de wijk wil. Alleen op die manier kan het aanbod op de vraag worden afgesteld en kan de Bewo-
nersonderneming gedragen worden door de bewoners. 

Om de wensen van de Koedijkers in kaart te brengen, 
heeft Communicatiebureau DKCOM een vragenlijst  
opgesteld. Deze vragenlijst wordt op internet gezet en 
kan vanaf 1 april door u online worden ingevuld. 

Een verzoek wordt met de link naar zo veel mogelijk 
gebruikers van De Rietschoot gestuurd en via de face-
bookpagina. 

Bent nu niet uitgenodigd en wilt u graag meedoen? 
Via de website: www.rietschoot.nl kunt nu doorlinken 
naar de vragenlijst en natuurlijk via facebook. AKunt 
u gelijk van de gelegenheid gebruik maken dit te liken 
en op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

Bij de verloting van de iPad mini  zijn bestuursleden 
en medewerkers en hun familie uitgesloten van deel-
name.
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Autobedrijf
De HertogAutobedrijf De Hertog biedt aan:

Gedurende het gehele jaar

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

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autobedrijfdehertog.nl

Wegens enorm succes geprolongeerd

airco controle gratis , vroege vogel korting 
grote onderhoudsbeurt airconditioning van € 100,- 
nu alleen in de maand april  € 75,- 

APK KEURING IN COMBINATIE
MET EEN KLEINE 
ONDERHOUDSBEURT
IN APRIL EN MEI SLECHTS € 100,-
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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 
€ 11.950,-

HYUNDAI IX 35 2.0 i
I-CATCHER 4WD

2011
30101 km
€ 27.995,-

FIAT 500 1.2 LOUNGE
automaat  2009

47.709 km 
€ 9.950,-

Een greep uit ons assortiment

SKODA FABIA 2.0 
ELEGANCE PLUS 2007  

90.145 km 
€ 6950,-   

RENAULT TWINGO 1.2 
HELIOS AIRCO 2002 

155.151 km 
€ 1950,- 

RENAULT MODUS 1.6 16V 
INITIALE 2006 
110.768 KM  

€ 6450,- 
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€ 7,50

dinsdag 29 april 2014
Samen eten in De Rietschoot

Meedoen? Aanmelden in De Rietschoot!

Tomatencrèmesoep

Kip�let in champignonroomsaus

Knapperige frietjes en een frisse salade

Fruitcocktail

Agenda Rietschoot
Zaterdag 5 april: concert 
Accordeana. Aanvang 
20.00 uur. Toegang voor 
niet donateurs € 7,50. 
Na de pauze treedt het 
Emergo Koperkwintet 
op, een ensemble van 5 
mensen die op koperen 
blaasinstrumenten spe-
len. Na a�oop kunnen 
de beentjes van de vloer 
onder leiding van Het 
Salonorkest uit Niedorp

Zondag 6 april: De Bewonersonderneming i.o. zet 
Koedijk op de kaartTussen 10 en 16 uur staat De Riet-
schoot bol van activiteiten in het kader van de Week 
van de Bewonersondernemingen. en groot aantal Koe-
dijker verenigingen laat u op actieve wijze kennisma-
ken met wat er allemaal te doen is. Er is van jong tot 
oud voldoende te beleven. 

Zaterdag 12 april: Aurora in “An Allround Eve-
ning” (van Amadeus tot Anouk) o.l.v. Simon Boerke 
Op deze avond brengt muziekvereniging Aurora een zeer 
gevarieerd muzikaal programma waarin moeiteloos van 
Mozart naar Marco Borsato en van een funky Beetho-
ven naar de Overijsselse Carl Wittrock wordt gespeeld. 
Aanvang: 20.00 uur, toegang: € 8. Kinderen t/m 12 
jaar € 4. Donateurs van Aurora gratis toegang!

Zondag 13 april:Het kwartet BB Janson met Jan Vos 
(leider/promotor,gitaar,banjo en zang), Sonja Deena 
(zang), Ben Wever (contrabas, viool en sousafoon) en 
Bob Rigbers (saxofoon en klarinet) treedt zondagmid-
dag 13 april tijdens het Koedijks Cult’uurtje   in De 
Rietschoot. De zaal gaat om 14.30 uur open en het 
optreden begint om 15.00 uur. 

Kijk regelmatig op de website van De Rietschoot dan 
blijft u op de hoogte van de bijzondere gebeurtenissen 
in De Rietschoot. Op de website vindt u informatie 
over de vaste activiteiten in De Rietschoot.
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Voor Koedijk en omgeving is Ontmoetimgscentrum De Rietschoot de plaats waar sociale en culturele 
activiteiten plaatsvinden en waar allerlei sporten beoefend worden. De Rietschoot is bezig met 
de transitie van ontmoetingscentrum naar bewonersonderneming. 

Je bent als �nancieel administratief medewerker verantwoordelijk voor het correct vastleggen van alle 
�nanciële administratie binnen De Rietschoot. In deze rol leg je verantwoording af aan de bedrijfsleider 
en sta je in contact met klanten (huurders van zaalruimte) en leveranciers. 

Je taken en verantwoordelijkheden
• Administreren gegevens in grootboek en sub administraties
• Debiteuren en crediteurenadministratie
• Voorbereiden betalingen
• Verzorgen BTW aangiften
• Kasadministratie
• Verwerken urenregistraties
• Secretariële en overige taken

Je pro�el
• Je hebt een afgeronde opleiding op MBO-4 niveau (bijv. MBA)
• Je bent vaardig in het omgaan met automatiseringssystemen
• Je hebt gedegen kennis van de software die wordt gebruikt om een boekhouding te verwerken
 (Twinfield)
• Je kunt werken met Word, Excel en Outlook (Microsoft Office)
• Je bent accuraat en weet het overzicht te houden
• Je bent stressbestendig en kunt zelfstandig werken
• Je hebt een proactieve en servicegerichte houding
• Integriteit en betrouwbaarheid zijn voor jou vanzelfsprekend
• Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling

Wat biedt De Rietschoot
• Een salaris op MBO-niveau; de basis van ons salarishuis is de Horeca-cao
• Een uitdagende en dynamische werkomgeving

Een �nancieel-administratief medewerker
Voor 12 uur per week verdeeld over vier dagdelen

Ontmoetingscentrum De Rietschoot zoekt

Ontmoetingscentrum De Rietschoot bewonersonderneming i.o.

Aanvullende informatie 
Indien je interesse hebt in deze functie ontvangen wij graag je sollicitatie voor 25 april met een uitgebreid 
curriculum vitae. Je stuurt je sollicitatie naar De Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk,  
t.a.v. Lars Manten, bedrijfsleider. Je mag je sollictatie brief + CV ook per e-mail sturen: 
lars@rietschoot.nl, onder vermelding van sollicitatie functie financieel administratief medewerker.
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Cultuur
De mogelijke verbanden tussen de vele (1) april verhalen
NARRENDAG
Op 1 april verloor Alva zijn bril. U weet natuurlijk dat er hier herinnerd wordt aan de Spaanse hertog Alva 
die de stad Den Briel op 1 april 1572 verloor. Want een harde Noordwester wind dreef de schepen van de 
watergeuzen de haven van Den Briel in. En onder leiding van admiraal Lumey namen zij de stad zonder 
slag of stoot in.

Door Hans Faddegon

Het lijkt er een beetje op dat onze  1 april ‘grappen’ 
van deze gebeurtenis afstammen, maar dat is niet zo. 
In werkelijkheid kan 1 april zelfs in verband worden 
gebracht  met het Oud-Romeinse narrenfeest Quiri-
nalia. Sommige Romeinen stuurden hun slaven dan 
rond met komische aprilboodschappen. Anderen lie-
ten postduiven met allerlei misleidende boodschappen 
rondvliegen. Kortom, dat komt veel meer overeen met 
onze  1 aprilcultuur. En het is bovendien ook terug 
te vinden in de meeste landen die hun wortels in het 
Romeinse Rijk hebben. 

VERLOSSING

In Frankrijk kent men het bekende 1 april verhaal over 
de prins van Lotharingen die door Lodewijk XIII ge-
vangen was gezet in zijn kasteel van Nancy. Maar een 
prins is natuurlijk veel dynamischer dan een koning 
en dus  ontsnapte hij door op 1 april in de slotgracht 
te duiken en als een vis door de Maas naar de vrijheid  
te zwemmen. Men noemde hem later: Poisson d’Avril  
(Aprilvis). 

Sommige geschiedkundigen denken dat het oorspron-
kelijke woord niet Poisson d’Avril was, maar Passion 
d’Avril, het Paasverhaal  van april. Een herinnering 
aan het lijdensverhaal van Christus. Er wordt dan ook 
op gewezen dat deze vis wijst op het oorspronkelijk 
christelijke vissymbool. Deze vis, die de weg van de 
mens naar het levensdoel, naar de Verlossing symboli-
seert. Het begrip Verlossing kan beschreven worden als 
het herkennen dat het leven verder gaat dan alleen het 
aardse bestaan. En dat werd dan vaak voorgesteld als 
een vis, die uit het water gevist zou worden. Degenen 
onder u, die bekend zijn met de Bijbelverhalen, her-
kennen dit symbool wel.

‘Wie de ander het beste kon beetnemen, zou 
drie bekers goudstukken ontvangen.’

WEDDENSCHAP

In Duitsland heet 1 april nog steeds Narrentag.  De 
Koning sloot daar een weddenschap af met zijn hof-
nar. Wie de ander het beste kon beetnemen, zou drie 
bekers goudstukken ontvangen.De koning veroordeel-
de zijn hofnar direct wegens hoogverraad. Het leek 
werkelijk een drama.Maar de beul liet uiteindelijk, 
in plaats van zijn bijl, een grote worst op de nek van 
de hofnar neer komen. De hofnar, zo slim als narren 
zijn, deed net alsof hij van schrik een hartverlamming 
kreeg. De koning trapte er in. 

De Spaanse hertog Alva (Wikepedia)
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Hij barstte in snikken uit. Oh, oh, waarom ben je niet 
blijven leven, dan had ik je toch graag meer dan drie 
bekers goudstukken gegeven! Snik!  Vrolijk lachend 
sprong de hofnar op: ‘Daar houd ik u aan!’

‘De oorspronkelijke betekenis van het 
woordje nar is: de opgewekte, de wakkere 
mens.’

WAKKERE MENS

Wat is een nar? De oorspronkelijke betekenis van het 
woordje nar is: de opgewekte, de wakkere mens. Oor-
spronkelijk werd daar de mens mee bedoeld, die zich 
bewust was van het levensdoel. Deze naam komt in 
diverse bijbelverhalen voor, maar wordt dan meestal 
vertaald met: de ‘jongeling’. Want de jonge mens is 
een beeld van de echte mens. Nog niet beïnvloed door 
allerlei onnodige a�eidingen en misleidingen is hij nog 
‘wakker’. Hij is nog echt zichzelf, zoals gelukkig bijna 
ieder kind dat nog is. In dat geval speelt de humor nog 
de hoofdrol in het leven. De humor is tweezijdig: Een 
lach en een traan. Want daar bestaat het echte leven 
uit. Aan de ene kant  jn, grappig, leuk, gelukkig en 
aan de andere kant begrenst, verdrietig, en eindig. U 
ziet: het leven heeft twee zijden. Het is niet eenzijdig 
‘lollig’. 

VERHALEN

Veel oude middeleeuwse verhalen gaan over koningen 
en narren. Dat heeft te maken met de vroeger meer 
algemeen bekende levenssymboliek. Kennis, die in de 
latere  eeuwen helaas wat op de achtergrond is geraakt. 
In die verhalen symboliseert de koning onze innerlij-
ke wens en neiging om zelf te willen regeren over het 
leven. Daartegenover staat de (hof )nar als beeld van 
ons innerlijk facet, dat we kunnen herkennen en be-
grijpen, dat er veel meer in het leven aan de hand is. 
Meer dan alleen maar bezig zijn met het invullen van 
het dagelijkse bestaan. Deze nar in ons relativeert het 
leven. Aan de ene kant vinden we dat de moeite waard: 
de koning luistert naar zijn hofnar. Aan de andere kant 
relativeert dat ons ‘eigen baas’ zijn. Dat kan irriteren: 
de koning vermoordt de hofnar.

Het ‘kwartje’ begint een beetje op zijn plaats te vallen.  
April is oorspronkelijk de tweede maand. Een uitdruk-
king van de tweezijdigheid van het leven: Goed en 

Slecht. Een aangenaam leven, maar ook het aanwezige 
lijden. Humor. Waarschijnlijk is de naam april ver-
want met het Latijnse woord Apricatio. Dat betekent: 
‘het zich koesteren in de zon’. De lente is begonnen. 
De verloste mens. En zo stelde het vroege christendom 
de zon voor als het symbool van de uit de dood opge-
stane Christus.  Je herkent gemakkelijk de mogelijke 
verbanden tussen de vele (1) april verhalen. 

‘Waarschijnlijk is de naam april verwant 
met het Latijnse woord Apricatio. Dat be-
tekent: ‘het zich koesteren in de zon’

SPIEGELBEELD

In  het volgende verhaaltje kun  je bovendien een 
spiegelbeeld herkennen van ons eigen innerlijk.De 
koning kreeg uiteindelijk genoeg van zijn hofnar. In 
oude tijden betekende dat ook het levenseinde van 
iemand uit de hofhouding. De taak van de beul. 
Maar omdat hij hem toch ook vaak gewaardeerd 
had, bracht hij enigszins zijn Koninklijke dank tot 
uitdrukking: ‘Als dank voor alle grappen die je ons 
hebt doen beleven’,  - sprak hij plechtig in aanwezig-
heid van de beul en de voltallige hofhouding - , ‘sta ik 
je toe dat je zelf kiest op welke wijze je het leven nu 
zult verlaten’. ‘Oh edele Majesteit’, -  antwoordde de 
hofnar - , ‘ als het u niet uitmaakt, kies ik graag voor 
de dood door ouderdom’.

Vrolijk Pasen!

‘Als het u niet uitmaakt..’
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ENGEL VAN KOEDIJK

23, 24, 25, 27 EN 
28 MEI 2014

KAARTEN VIA WEBSITE

TOEGANGSPRIJS 10 EURO

OPENLUCHTVOORSTELLING 

LOCATIE: MOLEN 
DE GOUDEN ENGEL KOEDIJK

AANVANG 20.30 UUR

MEER INFO: WWW.WTMEER.NL

TEKST EN REGIE 
EDWIN WOONS

PRESENTEERT

EEN UNIEKE OPENLUCHTVOORSTELLING
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Unieke buitenvoorstellingen voor molen De Gouden Engel 
ENGEL VAN KOEDIJK UITDAGING WIJKTHEATERGROEP MEER!
‘Laat je horen en zien. Kom naar voren. Zing. Dans. Het is feest. Jullie hebben niets meer te verliezen. Laat 
je gaan. Emotie wil ik zien.’

Op een woensdagavond in de grote zaal van De Riet-
schoot gaat een grote groep toneelspelers helemaal uit 
hun dak. Ze zingen, juichen en dansen. Edwin Woons, 
schrijver/regisseur en drijvende kracht achter de Wijk-
theatergroep Meer!, blijft ze aanmoedigen. De open-
luchtvoorstelling ‘Engel van Koedijk’ moet eind mei 
hoe dan ook een groots spektakel worden.

OMVANGRIJKE SHOW

Meelopend aan de zijde van Woons tijdens een repe-
titie-avond voor de ‘Engel’ wordt al snel duidelijk dat 
hier sprake is van een omvangrijke show. Terwijl de 
toneelspelers en alle  guranten van een korte pauze ge-
nieten, voert de bedenker van dit alles overleg met di-
verse andere betrokkenen in het ontmoetingscentrum. 
Er wordt onder andere gesproken over de kleding, de 
rekwisieten en de techniek. In een andere ruimte van 
De Rietschoot oefent de balletgroep om later op de 
avond met de toneelspelers samen een scene door te 
nemen. En in weer een andere ruimte zijn de muzi-
kanten druk bezig de zelf geschreven melodieën met 
zangers en zangeressen te repeteren. HISTORIE

In de ‘Engel van Koedijk’ wordt de historie van het 
Noordhollands dorp aan de hand van toneel, zang, 
muziek en dans in vogelvlucht voor het voetlicht 
gebracht. Woons: ‘Een engel neemt hierbij een cen-
trale positie in, terwijl de verschillende onderde-
len aan de hand van liederen en door een verteller 
voor het publiek aan elkaar worden gekoppeld.’ 
Het spektakel begint bij het ontstaan van Koedijk 
in 1297 als de overlevenden na de slag bij Vrone op-
dracht krijgen van Graaf Willem III om zich aan de 
Coedijck langs de rivier de Rekere te vestigen. Woons: 
‘Dat gaat er allemaal nogal heftig aan toe. Toch lukt 
het om in 1324 het Gouden Engelfeest te vieren. Een 
leuk schouwspel voor het publiek.’ Daarna wordt 
er een sprong in de geschiedenis gemaakt en stil ge-
staan bij het feit dat in 1573 Koedijk is verwoest door 
de Spanjaarden. De victorie bij Alkmaar ten spijt. 

MOEILIJKE TIJD

De volgende scene speelt zich af in 1821 als het ruwe 
werkvolk in de omgeving van Koedijk 
met schop en kruiwagen 
werkt aan de realise-
ring van het Noord-
hollands Kanaal. En 
moeilijke tijd vol 
geweld en onrust. 
Woons: ‘Leuk 
voor veel oude-
re inwoners 
van Koedijk, 
maar zeker 
ook voor de 
jongere ge-
neratie is een 
dagje Koe-
dijk aan het 
begin van de 
vorige eeuw. 
Met de mo-
lenaar Johannes Bos en zijn vrouw Johanna, het ge-
steggel tussen de uitbaters van De Bonte Koe en 
Het Vergulde Paard of al het gedoe over de aanleg 
van een trambaan.’ Wat de meeste mensen zich nog 
heel goed zullen herinneren is 1972, het jaar van 
de annexatie met Alkmaar en het verzet hiertegen. 

Kortom, de ‘Engel van Koedijk’ is een theaterstuk dat 
in elk geval iedere Koedijker moet bezoeken. Vanwege 
de inhoud van het stuk en vanwege de prachtige am-
biance waar het wordt opgevoerd. Voor de molen wor-
den tribunes gebouwd zodat iedereen alles goed kan 
volgen. En ook voor niet-Koedijkers is de ‘Engel van 
Koedijk’ een absolute aanrader. Een totaaltheater van 
een dergelijke allure mag niemand missen. 

met schop en kruiwagen 
werkt aan de realise-
ring van het Noord-
hollands Kanaal. En 
moeilijke tijd vol 
geweld en onrust. 
Woons: ‘Leuk 
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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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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 TToToT m van der Kolk
Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar. T: 0772 - 76 76 103

072 - 76 76 103
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Gezondheid
Niet gevaarlijk wel hinderlijk
HOOIKOORTS 
Door Martin Frijters, klassiek homeopaaat

Geschat wordt dat 10 tot 15 pct van de Nederlanders geplaagd wordt door hooikoorts. Deze naam  dekt 
niet helemaal de lading. Er is geen sprake van koorts en de aandoening wordt niet veroorzaakt door hooi, 
maar door pollen van bomen en grassen.  

In het voorjaar  verstuiven de bomen en grassen de 
pollen uit hun zaadhulzen als onderdeel van  de voort-
planting van de soort. De wind voert de pollen mee, 
zodat die elders  neerkomen en kunnen kiemen en 
wortel schieten. Op hun reis door de lucht echter ko-
men zij ook neer op onze slijmvliezen, met name van 
ogen, neus, mond, keel en luchtwegen.

‘Pollen zijn op zich niet schadelijk’ 

IRRITATIE

Pollen zijn op zich niet schadelijk voor ons, maar bij 

een grote groep mensen geeft het irritatie, ontsteking 
en zwelling van de slijmvliezen van ogen, neus, mond, 
en keel. Dit wordt veroorzaakt doordat onder invloed 
van de pollen een overgevoeligheidsreactie optreedt.  
Bepaalde cellen in de slijmvliezen scheiden histamine 
af waardoor er zwelling van het slijmvlies optreedt met 
roodheid, jeuk, branderig gevoel en verhoogde slijm- 
of traanproductie.  Per individu kunnen de klachten 
erg verschillen en ook de ernst ervan. Zo blijft bij de 
een de schade voornamelijk beperkt tot wat rood, jeu-
kende ogen, gevoeligheid voor licht en tranen. Iemand 
anders heeft veel neusloop en niezen, anderen ervaren 

Foto Shutterstock
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daarnaast een jeukend brandend gevoel aan het gehe-
melte,  in de keel of diep in de neus. De neus kan ver-
stopt zijn, volle bijholtes en verstopte buizen van Eus-
tachius komt ook voor. Op zonnige, droge dagen met 
wind, dus die dagen dat iedereen graag buiten vertoeft 
hebben mensen met hooikoorts de meeste klachten. 
Bewolkte regenachtige dagen hebben ze vaak weinig of 
helemaal geen last. 

VOORJAAR

Hooikoorts kan zich al vroeg in het voorjaar manifes-
teren. In februari beginnen met name de hazelaars al 
te verstuiven, gevolgd door de elzen en de berken in 
maart. De grassen verstuiven zo ongeveer vanaf eind 
april tot eind juni meestal. Sommige mensen reageren 
alleen op boompollen, anderen alleen op graspollen en 
weer anderen op allebei,  de laatste categorie kan dus 
klachten hebben al vanaf februari tot ver in de zomer. 
Hooikoorts kan op zich staan, maar gaat ook wel 
vaak gepaard met andere allergieën op de lucht-
wegen, zoals voor huisstofmijt  en dierenharen. 

‘Ik richt me op wat mensen zelf kunnen 
doen’

VERMINDEREN

In deze rubriek probeer ik me altijd zoveel mogelijk 
te richten op wat mensen zelf kunnen doen om de 
klachten te verminderen of hun gezondheid te ver-
beteren. Met hooikoorts is er niet zo heel veel wat 
je zelf kunt doen om het te voorkomen en te gene-
zen.  Binnen blijven op zonnige droge dagen zou het 
optreden van hooikoorts kunnen voorkomen, maar 
is voor de meeste mensen niet echt een optie. Voor 
de ogen scheelt het als  je naar buiten gaat een bril 
of zonnebril draagt, de oogslijmvliezen komen daar-
door met aanmerkelijk minder pollen in aanraking.  
Regulier kan het behandeld worden met zogenaamde 
antihistamica. Dit zijn medicijnen die de overmatige 
reacties van de cellen in de slijmvliezen onderdrukken. 
Of behandeling met neusspray, meestal op basis van 
corticosteroiden ( bijnierschorshormoon ). Dit werkt 
ontstekingsremmend. Bij drogist en reformhuis zijn 
ook druppels en sprays te koop, die eventueel  kunnen 
helpen in de mildere gevallen. Als de klachten vooral 
de ogen betre�en, kunnen druppels verlichting geven.  

Het im-
muun-
systeem 
kalmeren kan 
met een supplement van blauwe bosbes ( vaccinum 
myrtillus ) en/of drinken van edelsteenwater  van 
aquamarijn.  De edelsteen aquamarijn kalmeert het 
immuunsysteem en heeft a�niteit met de ogen, 
luchtwegen, keel en neus. Doe een aquamarijn-
steen in een glas spa blauw en zet dit in een zonnige 
vensterbank. Hiervan een paar keer per dag een 
slokje nemen. Tevens kun je dit water gebruiken voor 
compressen voor de ogen,  dit kalmeert en verfrist de 
ogen meteen.  Regelmatig aanvullen met vers water.

BALANS

Complementaire geneeswijzen zoals acupunctuur, 
naet, bioresonantie en homeopathie helpen vaak goed 
bij hooikoortsklachten. Zij  spreken het zelfgenezend 
vermogen van het lichaam aan en brengen  het weer 
in balans. Bioresonantie werkt met trillingsfrequenties. 
Wat verstoord is in het lichaam wordt met het bioreso-
nantie-apparaat uitgetest en vervolgens behandeld met 
trillingsfrequenties. Acupunctuur zorgt voor betere 
energiedoorstroming in de meridianen en brengt zo de 
verschillende orgaansystemen met elkaar in harmonie 
en de balans tussen yin en yang, de ontvangende en de 
activerende energie. In geval van allergie is deze laatste 
overactief. Klassieke homeopathie behandelt zowel de 
hooikoortsklachten als de onderliggende constitutie. 
Gezocht wordt altijd naar het middel dat qua sympto-
menbeeld het meest past bij de klachten van de betref-
fende patiënt en dan met name ook de meest opval-
lende, kenmerkende klachten. Individueel maatwerk 
dus. Daarnaast wordt dan tevens  soms gelijktijdig, 
soms erna een constitutionele behandeling ingezet. 
Dat houdt in dat op basis van doorgemaakte ziektes 
uit het verleden, familiaire aanleg voor bepaalde klach-
ten, reactiepatronen op omstandigheden van buitenaf, 
het weer, voeding, emotionele factoren, allergieën  een 
homeopatisch middel gekozen wordt dat het lichaam 
een prikkel geeft, waardoor dit zelf aan het werk gaat 
om de klachten,  gevoeligheden en zwakheden in het 
systeem op te lossen. Er zullen ongetwijfeld nog wel 
meer therapieën zijn die hooikoorts genezen, maar dit 
zijn zo de meest bekende.    

Foto Shutterstock
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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

a atie edrij a ij
Fluorietweg 19 d
1812 RR Alkmaar
Tel: 072 - 515 87 17

ra ij u
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

k e ec iek
a i air

e e er ie

d ie er erk
e ad ec iek

e ti atie

ce ra e er ar i
airc diti i

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

17-03-2014: BHV (herhaling), 20-03-2014: Basisveiligheid (VCA), 
20-03-2014: Leidinggevenden (VCA),  21-03-2013: MVO, kennismaking ISO-26000, 
25-03-2014: DLP (verontreinigde grond) 27-03-2014: Herhaling VCA (1 dag)

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 

Cursussen in maart

HÈT ADRES VOOR
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Koken

ADVOCAATTAART
Door Janny van Straten

Nu eens een taart en met het oog op de komende 
Paasdagen een Advocaat-taart. Echt niet moeilijk en 
erg lekker.

INGREDIËNTEN

6 eieren, 1 zakje vanillesuiker, 150 g. basterdsuiker, 
60 g. bloem, 40 g. maïzena, 7 el.cacao, 6 blaadjes 
gelatine, ½ ltr. advocaat, ½ ltr. slagroom, el. suiker, 4 
el. chocolade hagelslag

BEREIDEN

Splits de eieren. Klop de dooiers met vanillesuiker, 
100 g. basterdsuiker en 2 el. lauw water schuimig.
Vermeng de bloem met de maïzena en de cacao. 

Klop het eiwit stijf met de rest van de suiker en schep het op de dooiermassa. Zeef het bloemmengsel er boven. 
Schep alles voorzichtig door elkaar tot een glad beslag.

Bekleed een springvorm (26cm.) met bakpapier en schep het deeg erin. Laat het in de tot 175gr. voorverwarmde 
oven 30 minuten bakken en daarna afkoelen in de vorm.Week de gelatine in koud water en laat het met het 
aanhangende water in een pannetje oplossen. 

Roer er de helft van de advocaat door en zet het koud weg om stevig te worden. Klop ¼ ltr. slagroom stijf met 2 
el. suiker. Schep dit door de gelerende advocaat. Haal de taartbodem uit de vorm en snijd hem overlangs door. 
Zet de onderste helft op een taartschotel en leg de rand van de springvorm er weer overheen. 

Smeer er de advocaatmassa over. Leg de bovenste helft van het gebak erop en zet 1 uur in de koelkast.Klop de 
rest van de slagroom stijf met 4 el. suiker. Verwijder de rand van de springvorm. Besmeer de rand van de taart 
met de helft van de room. 

Doe de rest van de room in de spuitzak en spuit toe�es langs de rand van de taart. Schep de rest van de advocaat-
massa in het midden van de taart. Strooi hagelslag over de slagroomtoe�es. 

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
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Jeugdpagina
Jeugdpagina

Van links naar rechts

1 Samen naar school f.....  
8  Een koning heeft een ... op zijn hoofd 
10  Getij 
12  Met Arabische ... kun je plakken 
13  Persoonlijk voornaamwoord  
14  Van de vacht van een schaap maak je ... 
16 Van hard werken word je m.. 

17 Een ander woord voor voedsel is e... 
18 Een ander woord voor klap is p... 
19 Een ander woord voor raar is g.. 
21 Ergens met de p.. naar gooien 
22 Voegwoord 
23 Inwoner van Lapland 
25 Muzieknoot 
26 Een edel dier 
28 Daar teken je mee

Van boven naar beneden 
 
2 Persoonlijk voornaamwoord 
3 Als je een onvoldoende krijgt vind je dat e.. 
4 Jongensnaam en een muziekterm 
5 In de rekenles maak je een s.. 
6 Zelfde voegwoord als bij 22 
7  Als je stil moet zitten mag je niet b... 
9 Als je jarig bent ga je f..... 
11 Die varen op de zee b... 
13 Zit in een auto 
15 Rivier in Nederland 
16 Ander woord voor klap 
20 Kun je in klimmen 
23 Een plat stuk hout 
24 Een ander woord voor ‘voor’ 
26 Een peuter doet zijn plasje op de .. 
27 Muzieknoot

zoek de vijf verschillen

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

14 15

17 18

19 20 21

22 23 25

26 27

28

24

16

13

puzzel

De oplossingen staan op bladzijde 47
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Jeugdpagina

Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijven?

Do 3 apr Jongensmall & Meidenmall 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 4 apr Inloop 13+ 13 t/m 18 19:00/21:30 Nee
Ma 7 apr Activiteit 13 t/m 18 19:30/22:00 Nee
Do 10 apr Zaalvoetbal /Meidenmall  10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 11 apr Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Ma 14 apr Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Do 17 apr Jongensmall & Meidenmall 12+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 18 apr Gesloten  Goede Vrijdag
Ma 21 apr Gesloten: Tweede Paasdag
Do 24 apr Zaalvoetbal/Meidenmall 10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 25 apr Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Ma 27 apr Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Do 1 mei Jongensmall & Meidenmall 12+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 2 mei Activiteit 13 t/m 18 19.00/22.00 Nee
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

Isolatieglas/HR++ glas
Alle soorten figuurglas 
Hardglazen deuren
Glazen douchedeuren/wanden
Spiegels op maat
Ventilatieroosters
Geslepen glas

Voorzetramen
Beglazingsartikelen
Drywood verf
Veiligheidsglas volgens 
politie-keurmerk
Brandvertragend glas
Glas in lood (ook in isolatieglas)

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

Voor bedrijven en particulieren
Madame Curiestraat 9
1821 BM Alkmaar
Bedrijventerrein “Oudorp”

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

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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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
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Molen De Gouden Engel
Historisch volledig verantwoorde opvolger van de oude maalstenen. 
MAALSTOEL IN DE MAALDERIJ GEPLAATST

Tekst en foto’s Vincent Kraan 

Hoe wisselend kan het weer van jaar tot jaar zijn. Wilde het voorjaar vorig jaar maar niet op gang komen, 
nu hebben we er al weer een tal fraaie lentedagen opzitten en zijn er al weer de nodige warmte records 
gebroken.

Was het vorig jaar bijna juni voordat het terras goed 
bevolkt werd, nu konden vele zich al weer koesteren in 
het voorjaarszonnetje en genieten van de ontluikende 
tuin. De sneeuwklokjes zijn al weer ruim uitgebloeid, 
maar de rest van het hele scala aan bloeiende bolge-
wassen dient zich aan. Krokussen, narcissen en tulpen 
zorgen voor een kleurrijke aanblik en kondigen een 
nieuw tuin seizoen aan. 

BLOEMENBORDER

Om ons terrein weer een stukje aantrekkelijker te ma-
ken komt er achter de molen naast het tuinhekje met 
de buren een nieuwe bloemenborder. Na een paar jaar 
tuinieren hebben we inmiddels een aardige verzame-
ling tuinplanten, die steeds meer ruimte vragen. Ook 
zijn er nog wat wensen om meer snijbloemen te kwe-
ken die we, vers uit eigen tuin, kunnen gebruiken voor 
de aankleding van de molenschuur. Nu we sinds kort 
een nieuwe vrijwilligster hebben die zich helemaal met 
de tuin gaat bezighouden, leek ons dit een goed mo-
ment om de nieuwe border aan te leggen. 

VOORTGANG MAALDERIJ

Inmiddels is de maalstoel in de maalderij geplaatst sa-
men met het aandrijfwerk. Aan de aandrijfas onder de 
maalstoel zijn aan de zijkant twee grote vliegwielen ge-
plaatst. Deze zijn straks met een band verbonden aan 
een elektro motor die voor de aandrijving zorgt. 

‘Inmiddels is de maalstoel in de maalderij 
geplaatst samen met het aandrijfwerk.’

De elektromotor komt nog uit de maalderij van Bos 
en gaat op deze wijze een tweede leven beginnen. Wat 
ook duidelijk werd, is dat het hele aandrijfwerk bij-
na identiek is aan de wielen die nog aanwezig zijn en 
die destijds in de maalderij van Bos hebben gefunc-
tioneerd. Daarmee krijgen we een historisch volledig 
verantwoorde opvolger van de oude maalstenen. Niet 
alle onderdelen van de aangekochte maalstoel waren 
nog bruikbaar. De steenkraan is volledig nieuw ge-
maakt. Deze moet het gewicht van de molenstenen 
van ruim een ton kunnen dragen dus daar moet je wel 
op kunnen vertrouwen. De molenstenen zijn inmid-
dels geplaatst (op de foto alleen nog onderste stenen, 
de zogenaamde liggers, de bovenste stenen heten de 
lopers) en als de kuipen zijn geplaatst, is het plaatje 
al aardig compleet. Het duurt waarschijnlijk niet lang 
meer voor de eerste keer proef gedraaid kan worden. 
Wordt vervolgd!

GOUDEN ENGEL GEBAK 
Vanaf 1 maart versterkt Karlijns dochter Judith ons 
team. Judith is bijna gediplomeerd banketbakker en 
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Molen De Gouden Engel
gaat voor ons taarten bakken: Gouden Engel Gebak. 
Omdat onze ruimte niet helemaal geschikt is, huren 
we één dag in de week  bij een bakker ruimte die zij 

volledig mag gebruiken om haar creativiteit de vrije 
loop te laten. We beginnen met een assortiment van 
vijf taarten: appeltaart, aardbeienkwarktaart, chocola-
detaart, worteltaart en een kokostaart zonder suiker. 

De ingrediënten van de taarten zijn, zoals u van ons 
gewend bent, allemaal biologisch. Voor het appel-
taartdeeg is speltbloem de basis.  Echter omdat we 
ze niet op ons eigen terrein produceren maar bij een 
niet biologische bakker kunnen de taarten niet zonder 
hoge keuringskosten voor certi cering in aanmerking 
komen. We willen daarom eerst kijken hoe de taarten 
aanslaan en daarna alsnog tot certi cering overgaan. 
De hemels (h)heerlijke taarten kunt u per punt bestel-
len bij de ko�e of in bij ons in de winkel. Naast haar 
activiteiten als banketbakker werkt Judith twee dagen 
per week in de winkel.  U kunt ook verjaardagstaarten 
bij haar bestellen.

NATUURLIJKE VOEDING:
Zoals beloofd meer informatie over de lezing/work-
shop van 22 april op  basis van de boeken van Rineke 
Dijkinga over de orthomoluculaire voedingsleer. In al-
les wat we eten zitten voedingswaarden als eiwitten en 
vetten. Maar er zijn veel meer delen te onderscheiden 
zoals  omega 3, 6 en 9. Door kennis op te doen van 
deze materie kun je je voedingspatroon nog meer op 
je eigen gezondheid aanpassen. Wat voor de een goed 
is, kan voor een ander helemaal niet werken. In de le-
zing wordt deel 1 samengevat en is er gelegenheid  om 
vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Daar-
na is er een workshop waarin u zelf een aantal kleine 

gerechten maakt om de theorie ook in de praktijk te 
kunnen brengen. De avond begint om 19.30 uur en 
kost € 25,00 per persoon. Vooraf graag opgeven in de 
winkel of via de email: info@molen-degoudenengel.
nl (De boeken “Weten over (h)eerlijk eten” van Rine-
ke Dijkinga (deel 1 en 2) zijn bij ons in de winkel te 
bestellen.)

ETEN WAT DE POT SCHAFT

 Op vrijdag 25 april  is er weer “Eten Wat de Pot schaft”. 
Ook deze keer staan er weer allerlei heerlijke warme ge-
rechten op tafel. Vegetarisch en met vlees of vis en veel 
groenten dus voor iedereen is er van alles te proeven. 
De aanvangstijd  is �exibel. Er kan tussen 18.30 en 
19.30 uur aangeschoven worden voor het  eten en vanaf 
19.30 uur kan er een nagerecht geserveerd worden. De 
prijs van het maaltijdbu�et en het nagerecht is € 18,50. 
Eventuele drankjes en ko�e 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:
Vanaf de paasdagen zijn we weer vaker open, van 
woensdag tot en met zondag. 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.

Wilt u ons volgen kijk dan op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/pages/Maalderij-De-Gouden-En-
gel/329105670476207
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Kom langs:

Kanaaldijk 171

Bel: 072-8446167

Mob: 06-50579572

youwellness.nl
wellness just for you

Wellness - Geuren, Accessoires en Onderhoud.

ZONDAGOCHTENDGELUIDEN

Aan alle Koedijkers,

De zondagochtendgeluiden in Koedijk zijn betover-
end.Stel je voor, je doet ‘s morgens je buitendeur open, 
net als de zon opkomt  om te genieten van een concert 
van vogelgeluiden. Elk vogeltje �uit het hoogste lied. 
Koedijk heeft heel veel vogeltjes en dat is prachtig.

Maar als op diezelfde zondagochtend een aantal 
Koedijkers de schuurdeur opent, zo rond 10.00 uur 
en de geluidsbarrières doorbreekt met compressors, 
grasmaaiers, boor, zaag, slijp- en schuurmachines, al-
les met een snoer en veel geluid, dan is het gedaan 
met de rust. Vaak  gaan die geluiden de hele zondag 
door, terwijl je heerlijk buiten wilt zitten op een van 
die schaarse zonnige achtertuindagen.Wij bepleiten 
dan ook voor de komende lente- en zomer, geruisloze 
zondagen. Apparaten op zaterdag -- Vogels op zondag. 

Doet u mee? Alvast dank  Marion Walta en Annemarie 
Kuster 

KOOKRUBRIEK

Ik vind het erg leuk te lezen dat mijn recepten  na-
gemaakt  worden en nog wel met eigen aanvulling! 
Bedankt voor de reactie.
Janny van Straten  Redactie

VIJF VERSCHILLEN:
• Kleur van een van 

de punten van de 
muts

• Traan onder oog
• Belletje
• Wenkbrauw
• Oor

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: Hans Petit, E: info@studiopetit.nl 
Oplage: 2000 Druk: Stichting MEO. 
Inlevertermijn kopij  voor het meinummer  sluit 
op 9 april 2014 . Aanleveren in MS Word per 
e-mail: redactie@coedijckerban.nl De Coedijcker 
Ban wordt op 2, 3 of 4 april bezorgd 
De redactie behoudt zich het recht voor inge-
zonden kopij zonder opgave van reden niet te 
plaatsen. Tekst kan worden ingekort. 

F I E E

E

E E

E
E

E
E

E
E

E

T

T
T

T

T
A A

A

O O O

O

O O
O

O

B
B

S

S
P

P
P

P
P

P

N
N

N
N

N
N

N

K R

R
R

L

L

L

F

D
D

G

G

M
M

M

K

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

14 15

17 18

19 20 21

22 23 25

26 27

28

24

16

13

W



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

*Vraag naar de voorwaarden. 

NU METGRATIS* SPORTTAS!

 
 
 

FITNESSCLUB VAN 2012 EN 2013

in de gemeente Alkmaar! 

HERHALING MEGA ACTIEHERHALING MEGA ACTIEHERHALING MEGA ACTIEKOM LANGS OP

 
NU METMETGRATIS

GRATIS
GRATIS*SPORTTAS!
SPORTTAS!

aag naar de voorwaarden.

SPORTTAS!

NU METGRATISSPORTTAS!

Nieuw Nieuw Nieuw NieuwNi  

Voor iedereen die hard wil trainen

Dames en heren

Voor scholieren 

voor scholen

Voor verenigingen

1 week gratis proberen




