
1



2 3

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
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Beste Koedijkers,

‘Koedijk heeft zijn eigen klossie. Prachtig man.’ De 
geboren en getogen Koedijker op leeftijd sloeg me on-
langs met deze woorden op mijn van een breuk her-
stellende schouder. De pijnscheut verbijtend keek ik 
hem met een glimlach na terwijl hij enthousiast, na 
een middag klaverjassen, de Rietschoot uitliep. Inder-
daad prachtig, want dat soort mooie momenten, daar 
doen wij – Hans, Wim, Joop en ik - het voor. 

Na een half jaar en zes uitgaven Coedijcker Ban ‘nieu-
we stijl’ weten we nu ook wel zo’n beetje waar we vorig 
jaar ‘ja’ tegen zeiden. Samen met een team enthousias-
te columnisten en een groep adverteerders die geluk-
kig nog steeds groeit, lukt het ons om u aan het begin 
van de maand een soort ‘Donald Duck-gevoel’ van 
vroeger te geven. Een herinnering uit de tijd dat je op 
woensdag thuis kwam uit school en aan moeder vroeg 
of de Donald Duck er al was. Een fijn en goed gevoel. 
De Coedijcker Ban heeft inmiddels haar bladritme in 
grote lijnen gevonden. Veel rubrieken hebben hun ei-
gen, herkenbare plek. 

Toch kunnen we ons voorstellen dat u iets mist of een 
leuke tip voor ons heeft. Uiteraard blijven we zelf zoe-
ken naar het nieuws dat soms letterlijk op straat ligt, 
maar er is ook vaak veel interessante informatie die 
best gepubliceerd mag worden, maar waar wij het be-
staan niet van afweten. Aarzel niet en meldt het aan de 
redactie. De Coedijcker Ban is er voor u. Wij maken 
er alleen maar iets moois van.

Het gehele CB-team wenst alle Koedijkers een mooie, 
zonnige zomervakantie.

Rien Berends
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De Markante Koedijker
‘Ik bepaalde wat de pot schafte in De Zonnehof ’
ArIe BAkker
Door Rien Berends/fotografie Cees van Egmond

‘Tijdens een storm ergens in de jaren negentig vloog het dak van de aanleunwoningen er af. Ik hielp mee 
de bewoners te evacueren en kwam bij mevrouw De Koning op de kamer. Die zat rustig televisie te kijken. 
Zonder dak boven haar hoofd. Ze had niets gemerkt. Alleen dat het wel wat kouder in haar kamer werd.’

Arie Bakker (74) moet nog lachen als hij aan dat voor-
val terugdenkt. Jaren lang was hij de baas in de keuken 
van het bejaardentehuis De Zonnehof. 

‘Totdat de overheid besloot dat het tehuis 
niet meer van deze tijd was...’

Totdat de overheid besloot dat het tehuis niet 
meer van deze tijd was en werd gesloten. Ooit 
kookte hij voor honderd mensen, in de laat-
ste maanden van de afvloeiingsperiode nog 
maar voor tien bewoners. Daarna ging de 
keukendeur dicht en stond Arie op straat. 
Vlak voor zijn vut-periode en dus be-
landde hij in de ww. ‘Dat was geen leuke 
afsluiting van het werkzame leven.’

WAndelIng

Elke dag maakt hij zijn wandeling door 
Koedijk en de omliggende (natuur)ge-
bieden. Tot twee jaar geleden met zijn 
trouwe viervoeter, herdershond Wodan. 
Bakker: ‘Die is overleden. Ik heb vijf her-
dershonden gehad en opgevoed vanaf dat ze 
acht weken oud waren. Zelf had ik er nog wel 
weer eentje gewild maar Martha vond het ge-
noeg. Misschien is het ook beter zo. Een her-
dershond wordt toch al gauw tien jaar en het 
is maar de vraag of ik er op mijn 84e nog ben.’ 
Arie heeft geen vaste rondjes als hij gaat wan-
delen. Soms loopt hij naar Alkmaar om een 
pakje shag te halen. Vaak staat hij op de hoek 
van de Zonneweid en de Kanaaldijk een 
poosje over het kanaal te kijken. Vlak voor 
het huidige Zonnehof dat is gebouwd nadat 
het bejaardentehuis was gesloopt. Hij bracht 
er een belangrijk deel van zijn leven door.

koksvAk

Arie Bakker begon zijn loop-
baan in het koksvak in 1965 
toen hij ging werken in de keu-
ken van een bejaardentehuis 

in Beverwijk. Bakker: ‘De lange 
dagen die ik moest werken, vooral 

ook in de weekends begonnen me 
te vervelen. Ik woonde toen in 

Alkmaar en was dus ook aar-
dig wat reistijd kwijt. Bij mij 
in de buurt woonden drie 
postbezorgers en die advi-
seerden me om ook voor 
de PTT te gaan werken. 
Dat ben ik gaan doen. Ik 
werd overal ingezet: Lim-
men, Castricum, Heiloo, 
Langedijk, Sint Pancras 
en Koedijk. Zo kwam ik 
ook regelmatig bij het 
bejaardentehuis waar 
op een zaterdag de di-
rectrice echt het heen 

en weer had. De kookster 
was weer eens ziek en ze 

wist niet wat ze moest doen. 
Ik heb toen snel mijn rondje 
gedaan en ben gaan helpen. 
Nadat ik eerst had uitgelegd 
dat ik jarenlang in het koksvak 
voor een bejaardentehuis actief 
was geweest.’ De aanpak van de 
kokende postbode viel erg in de 
smaak bij de leiding en de be-
woners van De Zonnehof. Om-
dat hij in de aansluitende week 

nachtdienst had, bleef er tijd over om nog  langer het 
post bestellen en koken te combineren. Bakker: ‘Nou 
was Piet Koedijker directeur van het postagentschap 
Bergen en bestuurslid van De Zonnehof. Hij stelde 
voor om in Koedijk te blijven koken en kon dat wel 
regelen met zijn collega in Alkmaar. De andere be-
stuursleden Willem Jonker, Klaas Ramaker en vrouw 
Laan zagen dat ook wel zitten. Ik had alleen net een 
huis gekocht in Sint Pancras en een goed salaris bij de 
PTT vanwege de onregelmatigheidstoeslag. Uiteinde-
lijk zijn we er uitgekomen en werd ik hoofd van de 
keuken.’

eetschemA

Er woonden in die tijd zo’n zeventig bejaarden in het 
tehuis en er moesten dertig uitbrengmaaltijden worden 
gemaakt. Bakker: ‘Dat was een soort tafeltje-dek-je. In 
totaal kookten we met zijn vijven voor honderd perso-
nen. Samen met een collega kookte ik, twee anderen 
verzorgden de koude keuken zoals ontbijt, lunch, kof-
fie en thee en een stagiaire was verantwoordelijk voor 
de afwas. 

‘In totaal kookten we met zijn vijven voor 
honderd personen.’

Ik begon om 7 uur pap te maken, thee te zetten en re-
gelde zo’n 15 dieetjes. Om kwart voor acht kwamen de 
anderen en dan begonnen we met aardappelen schil-
len, groente schoonmaken, vlees braden, soep maken. 
Na ongeveer twee jaar had ik het eetschema van dag tot 
dag helemaal klaar. Ik bepaalde dus wat de pot schafte 
en hield rekening met de vier jaargetijden. Soms moest 
ik wel eens afwijken van de cyclus wanneer een be-
paalde oogst was mislukt. Dan kostte de bloemkool 
bijvoorbeeld vier gulden per stuk. Schakelde ik over 
op andijvie of spinazie. Ik had een inkoopbudget van 
165.000 gulden per jaar wat neerkwam op 7,50 per per-
soon per dag voor ontbijt, lunch en avondeten en twee  
of drie keer per week iets extra’s zoals een kroket of 
bitterballen. Met dat bedrag kwam ik goed weg. Dat 
was best te doen.’

rolstoelers

Jarenlang ging het op dezelfde voet verder in de keuken 
van De Zonnehof waar Aries echtgenote Martha ook 
werkte. Totdat het bejaardentehuis in de problemen 

terechtkwam. Bakker: ‘Eigenlijk kwam het er op neer 
dat het bestuur te goed was voor rolstoelers. In andere 
tehuizen werden die mensen zoveel mogelijk buiten 
de deur gehouden omdat ze extra aandacht vragen en 
meer ruimte nodig hebben. In De Zonnehof waren ze 
welkom terwijl ook dat, in de jaren zeventig gebouw-
de, tehuis er niet op ingesteld was. Rolstoelen konden 
elkaar niet passeren in de gangen en konden lang niet 
door alle deuren omdat die te smal waren. Later ont-
stonden er ook de problemen met de speciale hoog/
laag bedden. Die moesten helemaal uit elkaar voor-
dat ze in een kamer geplaatst konden worden. Soms 
overleed een bewoner een week later, moest alles weer 
worden afgebroken. Al met al kwam de overheid tot de 
conclusie dat De Zonnehof niet meer geschikt was als 
bejaardentehuis volgens de nieuwe normen en voor-
waarden. Zo’n twintig jaar geleden ging de stekker er 
uit en werden bewoners gedurende twee jaar successie-
velijk overgeplaatst naar andere tehuizen. In de laatste 
weken stond ik nog alleen in de keuken voor niet meer 
dan tien mensen te komen. In de wetenschap dat het 
bijna voorbij was. Een half jaar voordat ik gebruik had 
kunnen maken van een speciale financiële regeling be-
landde ik in de ww.’

sv koedIjk

Naast zijn werk in De Zonnehof was Arie Bakker ook 
actief in het Koedijker verenigingsleven. Eind jaren ’70 
verhuisde het gezin naar Koedijk en verruilde Arie van 
voetbalclub: Vrone werd SV Koedijk.  Bakker: ‘Ik heb 
nog een paar wedstrijden op het oude veld gespeeld. 
Het nieuwe complex werd toen aangelegd. Henk Vis-
ser had casco het clubgebouw geplaatst en dat werd 
door een grote groep vrijwilligers in de weekends af-

vlak voor Zonnehof
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Dé adviseur
voor al uw

verzekeringen

www.otterlo-advies.nl

BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212
1831 BE Koedijk

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

De Markante Koedijker
gebouwd. Ik zorgde in die tijd altijd voor de soep en 
broodjes. Vervolgens draaide ik volop kantinediensten. 
Toen ik geen werk meer had, nam ik het hele kantine-
verhaal op me, van schoonmaak tot inkoop. 

‘Toen ik 65 werd is ze er mee gestopt’

Tot mijn vijftigste heb ik gevoetbald en daarna ben 
ik coach van het veteranen zaalvoetbalteam geworden. 
Dat speelde in de hoofdklasse met allemaal oud-eer-
ste elftalspelers waaronder Jan Piersma, Han Slikker, 
Jannes Nijholt, Kees Bregman, Peter Klomp en Bob 
Schuit. Er was er eentje die niet bij Koedijk had ge-
voetbald. Dat weet jij ook nog wel . . . .’

hoogtevrees

Omdat Arie Bakker geen gebruik kon maken van een 
speciale afvloeiingsregeling betekende de sluiting van 
De Zonnehof financieel een fikse terugval. Bakker: 
‘Martha is toen nog heel wat jaren voor Taxi Schoorl 
gaan werken om kinderen en mensen met een beper-
king te vervoeren. Toen ik 65 werd is ze daar mee ge-
stopt.’ Tijdens het gesprek schiet Arie diverse keren in 

de lach als er oude herinneringen bij hem naar boven 
komen. Bakker: ‘Na verloop van tijd kwam je er ach-
ter van welke Koedijkers er ouders in De Zonnehof 
zaten. De meesten kwamen op zondag zo rond half 
twaalf op bezoek. Ze wisten dat er om 12 uur werd 
gegeten. Hoefden ze niet zo lang te blijven. Daar zal 
ik wat grappen over hebben gemaakt.’ En hoe zat 
het met de hoogtevrees? Bakker: ‘Hou maar op. Sa-
men met Piet Klos, onze klusjesman, hing ik altijd 
rond Gondelvaart de snoeren met priklichtjes op 
het dak. Ik ben toen een keer naar beneden gegle-
den en bleef nog net aan de dakgoot hangen. Eerst 
heb ik die lampjes naar beneden gegooid en daar-
na langs de goot naar de trap gekropen. Dat was de 
laatste keer. Klos mocht op zoek naar een ander.’ 
Nu loopt Arie Bakker elke dag, weer of geen weer, 
zijn rondjes: naar het Geestmerambacht, de Mare, van 
vlotbrug naar vlotbrug en het centrum van Alkmaar. 
Altijd maar zwaaien naar alle bekenden. Bakker: ‘Be-
halve eind mei. Dan wordt Martha 65 en gaan we met 
de kinderen en kleinkinderen naar een vakantiehuis in 
Brabant. 
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Gun 
uw spaargeld een 

mooie rente

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. 

Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

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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De moeite waard

c.B.tIlAnuspennIng voor cor mooIj
Bij zijn afscheid als secretaris van het bestuur van de 
EHBO-vereniging in Koedijk is Cor Mooij tijdens de 
jaarvergadering op 14 april onderscheiden. Vanwege 
zijn vele werkzaamheden en langdurige lidmaatschap 
van de vereniging heeft het bestuur in Koedijk Cor 
Mooij daartoe voorgedragen aan het hoofdbestuur van 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO. 
Die stemde met de voordracht in. 

Cor Mooij is onderscheiden met de zilveren dr. C.B. 
Tilanuspenning die hem tijdens de jaarvergadering 
werd uitgereikt door Henk Bleeker, voorzitter van het 
Districtsbestuur. 

ZomerspAArWeken BIj regIoBAnk
Veel mensen willen graag een bank in de buurt. Om 
gewoon even binnen te kunnen lopen voor een vraag 
of een goed advies. Een kantoor om de hoek, met een 
bekend gezicht, waar ze hun geldzaken regelen zoals 
zij dat willen. 

RegioBank is een bank waarbij dit kan. Wilt u ook een 
bank die dichtbij u staat? Dan is RegioBank een aan-
rader. Nu helemaal, want u krijgt tijdens de Zomer-
spaarweken een unieke set zomerse mokken cadeau als 
u € 750 spaart*. 

Klanten Kiezen hoe ze hun geldzaKen regelen

‘Iedereen kan bij RegioBank binnenlopen. Wij zijn 
het kantoor om de hoek. Bij ons kunnen klanten hun 
geldzaken regelen zoals zij dat willen. Op kantoor, 
thuis via internet of onderweg via onze Mobiele App. 
En dat kost de klant niets extra’s. Ook niet voor pa-
pieren bankafschriften of overschrijfkaarten. Klanten 
kunnen bij ons terecht voor betalen, sparen, alles. We 
nemen de tijd voor persoonlijke aandacht. Gewoon, 
een goed gesprek met een kop koffie. Op deze manier 
kunnen we echt advies op maat geven.’ Zegt Kasper 
van Otterlo, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in 
Koedijk.

Spaar € 750 en Krijg een unieKe Set moKKen cadeau

Tijdens de Zomerspaarweken is het extra aantrekke-
lijk om bij RegioBank te sparen. Cock Honig: ‘Als een 
klant nu € 750 bij ons spaart, krijgt hij een unieke 
set zomerse mokken cadeau. En natuurlijk altijd een 
mooie rente.’ 

gewoon binnenlopen

Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijke bank bij u in 
de buurt en wilt u meer weten of vrijblijvend kennis-
maken? Loop dan binnen bij Otterlo Financieel Ad-
vies, Kanaaldijk 212 in Koedijk. U kunt natuurlijk ook 
bellen via (072) 5 61 4000. 

Kasper van Otterlo is als Zelfstandig Adviseur van Re-
gioBank een onafhankelijke tussenpersoon. Naast de pro-
ducten van RegioBank adviseren en bemiddelen zij ook 
in producten van andere aanbieders. Behalve voor spaar- 
en betaalproducten; daarin bemiddelen zij exclusief voor 
RegioBank.

* Deze actie loopt van 12 mei t/m 18 juli 2014. Vraag 
naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. 
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De moeite waard

Koninklijke Onderscheiding Voor Ruud Slikker

ruud slIkker konInklIjk onderscheIden

Samen met vijf andere Alkmaarders is Ruud Slikker de dag voor Koningsdag door burgemees-
ter Piet Bruinooge Koninklijk Onderscheiden. De 55-jarige Koedijker is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet op het gebied van cultuur en sport. In de volgende 
Coedijcker Ban een interview met Ruud Slikker als Markante Koedijker van de maand juli.(RB) 

konIngsdAg In koedIjk groot feest

De eerste Koningsdag op het sportcomplex van de SV Koedijk groeide uit tot een groot 
feest. De belangstelling was zo groot dat niet alleen automobilisten moeite hadden om een parkeerplek 
te vinden, maar ook fietsers op den duur goed moesten zoeken naar een vrije plak om hun fiets te stallen. 
De twee grote kunstgras voetbalvelden bleven de hele dag leeg op een paar fanatieke voetballertjes na. Op 
de handbalvelden was het echter een enorme drukte van belang. Een stampvolle kleedjesmarkt voor kinderen 
leverde prachtige taferelen op en de (jeugd)brandweer was weer op volle watersterkte aanwezig. Alle kinde-
ren mochten spuiten tegen een kerkgevel, op reuze sjoelstenen en kleine brandweermannetjes op een rijtje.  
Het derde grote voetbalveld was het kloppend hart van Koningsdag in Koedijk boordevol opblaas-attracties voor 
de kinderen. En de ouders, opa’s en oma’s? Die vermaakten zich in het zonnetje prima op het grote terras waar 
de koffie, thee en vooral wijn en bier prima smaakten.  
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PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

Voor informatie of een afspraak kunt u 
bellen of mailen naar:
Margreet Pankras
B.W. Kooimanstraat 17
1831 CA  Koedijk
072-562 82 99
06- 128 99 229
E-mail: mcm.pankras@xs4all.nl
Website: www.devoetenboet.nl

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

De moeite waard
mAAIen met tWee mAten
Net op het moment dat de bewoners aan de Kanaaldijk 
vanaf nummer 156 en verder zich vertwijfeld afvroegen 
wanneer hun deel van de ‘groenstrook’ gemaaid zou 
worden, was het medio mei eindelijk zo ver. Waar-
mee echter het verschil tussen maaien en maaien wel 
heel pijnlijk zichtbaar is geworden. Daar waar één van 
de bewoners met een uiterste precies de strook langs 
de witte brugleuning tussen de nummers 157 en 162 
met grote regelmaat millimetert, dendert een keer per 
half jaar een groffe gemeentemaaier over de rest van 
de onkruid- en grasstrook. Alles dat te dicht onder de 
brugleuning groeit blijft gewoon staan om nog maar 
te zwijgen over het metershoge onkruid rond de be-
tonblokken. Met als gevolg, een duidelijke tweedeling 
medio mei in Koedijk. 

Het resultaat van maaien met twee maten.(RB)

vAkAntIe huIsArtsen koedIjk
De huisartsenpraktijk Koedijk (huis-
artsen Alex Slachter en Lisette Ei-
genraam) is, in verband met de zo-
mervakantie, gesloten van 7 juli 
t/m 25 juli 2014 . Tijdens de va-

kantieperiode kunt u terecht bij huisartsenpraktijk  
‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, 1825 CJ, Alkmaar, 
Tel. 072-5612598.

vrouWen vAn  nu 
Maar liefst 22 leden van de verenging Vrouwen van 
Nu in Koedijk brachten 9 mei een bezoek aan het 
Nobelhuis van Afie Valkering in Egmond Binnen.  
Afke vertelde op humoristische wijze over de door 
haar gebeeldhouwde kunst in haar Bijbelse huismuse-

umpje. Er hingen overal grote en kleine kunstwerken, 
gehouwen in hout en kaarsvet. Daarnaast stonden er 
ook nog een aantal enorme stenen beelden. Alle kunst-
werken bevatten Bijbelverhalen met een glimlach,  de 
geschiedenis van haar familie, de Abdij en de Egmon-
den. Het was een geweldige middag, die afgesloten 
werd met een door Afie zelf gemaakt huiswijntje.  Na 
de seizoensafsluiting met palingroker  Rekelhof  zijn er 
in de zomer geen bijeenkomsten. Het bestuur wenst 
haar leden en alle Koedijkers een geweldige zomer toe 
met veel warmte en als u op vakantie gaat veel ple-
zier. Het verengingsseizoen begint weer op Prinsjesdag 
16 september met een boekbespreking over het boek: 
“Alleen met velen”. Informatie:  Trijnie Bakker 072-
5315934.

vrIjWIllIgersWerk de dIjckhoeve
Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk in De 
Dijckhoeve? Dan kunt u een e-mail met uw gegevens  
sturen naar: de Dijckhoeve@magentazorg.nl. Er wordt 
dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

tom vAn der kolk ook op ZondAg
Sportinstituut Tom van der Kolk is met ingang van 1 
juni ook op zondag geopend van 9.00 tot 14.00 uur. 
Daarnaast is de openingstijd op zaterdag verlengd van 
9.00 tot 14.00 uur, was voorheen 12.30 uur.

tennIs: Bckm open 2014 
De Koedijker Tennisvereniging is alweer druk bezig 
met het BCKM Open 2014. Dit open toernooi vindt 
plaats van zaterdag 21 juni t/m zondag 29 juni.

Er wordt gespeeld in twintig verschillende onderdelen. 
Aanmelden kan via www.toernooi.nl waar ook de di-
verse onderdelen terug te vinden zijn. De inschrijving 
sluit op vrijdag 6 juni om 23.59 uur.

Buiten het tennis om is er een hoop gezelligheid te bie-
den. Iedere dag kun je genieten van heerlijke hapjes en 
op vrijdag 27 juni vindt er een feestavond plaats. Het 
toernooi zal een oranje tintje krijgen omdat er wordt 
gespeeld tijdens de Wereldkampioenschappen Voetbal 
in Brazilië. De KTV nodigt u van harte uit om eens 
een kijkje te komen nemen op het park tijdens ons 
jaarlijkse BCKM Open!

Kinderopvang Broer Konijn 

Broer Konijn biedt opvang aan kinderen in de leeftijd  
vanaf 10 weken tot ongeveer 12 jaar 

 Sinds 1995 

 Persoonlijke benadering 

 Vaste medewerkers 

 KDV: Specifieke leeftijds-
groepen van een jaar 

 BSO in 2 leeftijdsgroepen 
 

KINDEROPVANG BROER KONIJN 
Kanaaldijk 196 ● 1931 BD Koedijk ● 072-5600214 
info@kdv-broerkonijn.nl ● www.kdv-broerkonijn.nl  

 En… wij hebben een groene avontuurlijke buitentuin die 
garant staat voor heel veel buitenspeelplezier! 
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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

Gitaarles in Daalmeer/Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Beginners en 
gevorderden. Gratis proefles! Ton Oudejans,tel 06-
10338021. E-mail: tonoudejans@online.nl
Vakantie huisartsen Koedijk De huisartsenprak-
tijk Koedijk (huisartsen Alex Slachter en Lisette 
Eigenraam) is, in verband met de zomervakantie, 
gesloten van 7 juli t/m 25 juli 2014 . Tijdens de va-
kantieperiode kunt u terecht bij huisartsenpraktijk  
‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, 1825 CJ, Alkmaar, 
Tel. 072-5612598.
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering,Sasker-
straat 148,tel 072-5612961

Vakantieactiviteiten! In de zomervakantie zullen 
er activiteiten voor kinderen worden aangeboden. 
Op dit moment is het programma nog niet rond, 
nadere informatie volgt zo snel mogelijk. Kijk regel-
matig op de website: www.rietschoot.nl of like onze 
Facebookpagina: www.facebook.nl/rietschoot. Dan 
blijft u op de hoogte.
Disco en Bingo. Na de zomer wordt er weer en-
thousiast van start gegaan met deze activiteiten.
Tom van der Kolk ook op zondag open. Sportinsti-
tuut Tom van der Kolk is met ingang van 1 juni ook 
op zondag geopend van 9.00 tot 14.00 uur. Daar-
naast is de openingstijd op zaterdag verlengd van 
9.00 tot 14.00 uur, was voorheen 12.30 uur. 
Engel van Koedijk, verplaatst naar volgend jaar
De theaterproductie ‘Engel van Koedijk’ van Wijk-
theater Meer! heeft opnieuw te kampen met diverse 
tegenvallers. In overleg met alle betrokkenen en af-
hankelijk van de te verkrijgen vergunningen zullen 
nieuwe data boor 2015 worden vastgesteld.
Toneelgroep Sayonara Experimentele avond met 
Eenakters Woensdagavond 2 juli 2014. Aanvang 
20:00 uur, einde ca. 22:00 uur. De toegang is gratis.

Iets verkopen, uw bedrijf aanprijzen? ... Plaats een 
Coedijckertje!!! U bereikt u ruim 2000 huishoudens 
voor slechts .2,50 (drie regels)

De moeite waard
optreden sheIlA’s shoWBAllet
Op zondag 29 juni is de seizoenafsluiting van Sheila’s 
Showballet met een spetterend optreden van alle leer-
lingen. Alle groepen, kleuters-, kinderen, tieners en de 
tienerselectie zullen hun aangeleerde dansen laten zien 
aan familie, vrienden en andere bekenden. Het zal een 
leuk voorproefje zijn van de grote dansvoorstelling die 
voor de maand december staat gepland. De voorstel-
ling begint om 14.00 uur in De Rietschoot. Iedereen 
is van harte welkom. 

erop uIt met gIlde AlkmAAr
Wilt u Alkmaar een keer met andere 
ogen bekijken of de stad beter leren 
kennen, herinneringen ophalen en 
veranderingen ontdekken? In de zo-
mermaanden organiseert Gilde Alk-
maar een serie open dinsdagavond- 
en zondagmiddagwandelingen.

In de maanden juni, juli en augustus zijn er elke dins-
dag avondwandelingen waaraan u zonder aanmelding 
vooraf kunt meedoen. De start is om 19.30 uur. Een 
stadswandeling op zondagmiddag meebeleven kan op 
6 juli, 3 augustus en 7 september. Ook deze wande-
lingen zijn vrij toegankelijk. De start is om 14.00 uur. 
Alle wandelingen vertrekken vanaf het Waagplein, aan 
de kant van de Marktstraat. De kosten bedragen 2,50 
per persoon.

Gilde Alkmaar biedt ook de fietsliefhebbers een pro-
gramma van mooie en gezellige tochten in en om 
Alkmaar en in Noord-Holland, begeleid door ervaren 
fietsgidsen. Ook e-bikers met goed opgeladen batterij 
zijn welkom. Er zijn tochten van verschillende lengte, 
zodat zowel recreatieve als meer gevorderde fietsers aan 
hun trekken komen.

Er kan worden gekozen tussen korte (30 km), lange 
(50km) en extra lange (70 km) tochten naar specifieke 
bestemmingen. Een overzicht van data vertrektijden 
en bestemmingen is terug te vinden op www.gildealk-
maar.nl. Alle fietstochten starten en eindigen bij het 
kantoor van Gilde Alkmaar, Wijkwaard 240 (wijkcen-
trum Wijkwaard). Aanmelding vooraf wordt op prijs 
gesteld. Dat kan telefonisch: 072-5154869 (b.g.g. 072-
5155168)of per e-mail: gildealkmaar@hetnet.nl

muZIek
‘Mijn muziek smaakt naar kabeljauw.’ Dat is een 
uitspraak van Edvard Grieg. Heb ik gelezen in een 
tijdschrift. Het tekent de kunstenaar dat hij een 
beeldspraak gebruikt die eigenlijk niet kan. Muziek 
kan niet naar kabeljauw smaken. Maar als Grieg 
over Noorwegen componeert, begrip je zijn kabel-
jauw beter.

Van jazzmuziek krijg ik altijd gelijk het gevoel dat 
het drie uur in de nacht is en dat ik allang in bed 
had moeten liggen. Maar als ze dixieland muziek 
spelen, voel ik me alsof ik op een feestje ben. Dan 
bruist mijn bloed door mijn aderen en er gebeurt 
allerlei vrolijks met me.

Bij de muziek van Bach voel ik iets plechtigs, tegen 
droevig aan. Dan zie ik oude gebouwen en bezon-
ken kleuren: rood, bruin en groen. De kleuren die 
Rembrandt gebruikte. En als ik zin heb in iets ge-
zelligs draai ik de cd van Harry Bannink en Annie 
Schmidt met liedjes als ”Op een mooie Pinkster-
dag”, “In een rijtuigie”, “duifies, duifies”. Dan zie ik 
mezelf weer zitten voor de televisie bij de serie “Ja 
zuster, nee zuster”.

Muziek heeft de het vermogen je in een wereld neer 
te zetten, die zomaar ontstaat als je luistert.

Kennelijk ben ik niet de enige die soms associaties 
krijgt die eigenlijk niet met elkaar kloppen, maar 
die toch heel duidelijk zijn. Ik heb een blinde vrien-
din en ik wilde haar ooit beschrijven hoe de Wutach 
Schlucht in het Zwarte Woud er uit ziet.

Ken je de muziek van de Moldau, van Smetana 
vroeg ik haar. Zo ziet de Wutach Schlucht er uit. Ze 
begreep me gelijk.

Ik hou niet van kabeljauw, maar de muziek van 
Grieg vind ik geweldig. Eva van Baar

Even Van Baar
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D E B O H R A
S A L O N

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

www.salondebohra.nl

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

Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV   
Fluorietweg 19 d
1812 RR Alkmaar
Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

Beeldbericht

ernstIg verlIefd
Tekst en foto: Cees van Egmond

In deze periode van het jaar is alles wat in de Kleimeer zwemt en vliegt ernstig verliefd. Watervogels zijn in de 
weer met stengels, blad en biezen om een nest te bouwen. En vooral soortgenoten die hetzelfde willen, weg te 
jagen. Futen hanteren af en toe een bijzonder wapen. Ze loeren laag op het water in de richting van mogelijke 
indringers, maken een grommend geluid, duiken half onder zodat alleen hun kop boven water uitsteekt en gaan 
als een speer op ongewenste vogels af. Niet alleen soortgenoten, maar ook meerkoeten en eenden zoeken een 
goed heenkomen. De balts van futen is te mooi om aan voorbij te gaan. En om hun aandacht voor elkaar te zien, 
hoef je niet ver. Dagelijks voeren ze hun ballet op in de Kleimeer. Het begint met langdurig schudden en knik-
ken met de kop. De bewegingen van de ene fuut worden door de ander beantwoord. Op een bepaald moment 
houden ze daarmee op, peddelen een eindje bij elkaar vandaan, duiken onder en zwemmen naar elkaar toe. Dan 
blijkt één van de twee wat waterplanten van de bodem meegenomen te hebben. Als ze gelijktijdig boven komen 
beginnen ze aan een rondedans. Trappelend op het water met hun lijven tegen elkaar, voeren ze een rondedans 
uit: de pinguïndans. De snavel met waterplanten raakt door het gedoe steeds minder gevuld, maar dat geeft 
niets. Zelfs met één sliertje gaat het dansen door. Na dit ritueel zwemmen ze statig weg richting nest, ergens in 
het riet. Wekenlang zag ik ze niet meer. Ja, een keer heb ik een fuut met een visje het riet in zien verdwijnen. Nog 
geen twee maanden later zag ik moeder (?) fuut met twee jongen op de rug zwemmen. Nog even aansterken en 
ze krijgen hun eerste duikles. Vis zat.
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Ondernemer van de maand

‘Het gaat gewoon goed’
AutoBedrIjf de hertog
Door Rien Berends/fotografie Cees van Egmond

‘Van de crisis hebben we nooit echt last gehad. Het prijsbewuste effect ervan heeft misschien wel in ons 
voordeel gewerkt. Er is steeds sprake geweest van een stijgende lijn. Zowel wat de verkoop als het onder-
houd van auto’s betreft.’

Rolf Korver van Autobedrijf De Hertog is een tevreden 
ondernemer in Koedijk. Voor nu en in de toekomst. 
Korver: ‘Het gaat gewoon goed. Ik ben positief. Grote 
autodealers hebben het best moeilijk. Die moeten alle 
zeilen bijzetten. 

‘Bij ons gaat het bijna vanzelf ’

Bij ons gaat het bijna vanzelf. Vanaf het eerste moment 
dat ik hier in september 1998 ben begonnen.’ Dan aar-
zelt Rolf Korver. De voortdurend stijgende lijn wat 
betreft bedrijfsresultaat stagneerde wel degelijk even. 
‘Dat was in 2008. Mijn vader werd ziek en had veel 
aandacht nodig. Toen hij overleed had ik het moeilijk. 
Het ging om die reden allemaal wat minder. Kwam al-
les op de jongens aan en moest ik even afhaken. Maar 
daarna ging het weer de goede kant op.’

tWee AutoBedrIjven

Rolf Korver bezat in het midden van de negentiger ja-
ren in de vorige eeuw twee autobedrijven. ‘Een garage 

voor onderhoud en reparatie aan de 
Schermerweg en een showroom voor 
de verkoop in Akersloot. Ik hield me 
voornamelijk bezig met de in- en ver-
koopactiviteiten en had een monteur 
in dienst voor het onderhoudswerk.’ 
Geen ideale situatie. 

‘Een perfecte locatie...’

En dus reageerde Rolf direct op de 
mededeling dat Garage Stam in Koe-
dijk aan de Hertog te koop stond. 
Korver: ‘Een perfecte locatie waar 
zowel de verkoopactiviteiten als het 

garagewerk konden plaatsvinden. Samen met een 
compagnon, die gespecialiseerd is in pompen heb ik 
het bedrijfspand overgenomen. Uiteindelijk ben ik 
alleen verder gegaan omdat de combinatie van twee 
verschillende bedrijven op deze plek in de praktijk niet 
echt uitvoerbaar bleek. We zijn op een goede manier 
uit elkaar gegaan en hebben nog steeds contact.’

vertrouWen

Het feit dat zijn nieuwe bedrijf behoorlijk ver uit de 
buurt lag van de twee eerdere vestigingen bleek nau-
welijks van invloed op de resultaten. Korver: ‘Klanten 
uit de begintijd komen nog steeds bij me. Sommigen 
al ruim twintig jaar. Het is en blijft een kwestie van 
vertrouwen. We zijn gespecialiseerd in de verkoop van 
kleine, zuinige auto’s. Die koop ik zelf in. Soms heb ik 
ook wel eens een inruil. 

Wat betreft de reparaties zijn alle personenauto’s 
en kleine bedrijfswagens welkom. Die zijn bij Lars 
Schoonhoven, onze chef-monteur in goede handen. 

Lars is op 14-jarige leeftijd bij me komen werken in 
Akersloot als autowasser. Hij is meeverhuisd naar Koe-
dijk en heeft alle diploma’s gehaald. Daarna is Lars 
acht jaar gaan werken bij een Renault-garage en sinds 
2008 werkt hij weer bij ons. Lars is super-allround met 
als extra een specialisme in Renault.’ Naast Lars en 
Rolf is Suzan, Rolfs echtgenote, verantwoordelijk voor 
de administratie en de boekhouding van het Autobe-
drijf De Hertog.

fAmIlIe

Met de paplepel ingegoten klinkt misschien overdre-
ven, maar dat het autovak Rolf Korver in de genen 
zit is wel een feit. Vrijwel de gehele familie zit in het 
vak. Korver: ‘Mijn grootvader had al een garagebedrijf. 
Diverse ooms en neven zijn dealer of hebben een vak-
garage. Het is dus wel duidelijk waar de gesprekken 
over gaan op een verjaardag. En het is voor mij ook 
gunstig bij het zoeken naar auto’s voor de handel. 
Soms zijn er klanten die hun auto voor een service-
beurt brengen en dan aangeven op zoek te zijn naar 
iets anders. Dan is het altijd makkelijk om eerst te 
gaan kijken bij de familie. Bovendien is het best leuk 
wanneer een schade-expert langs komt en dan vertelt 
dat hij nog voor mijn opa of een oom heeft gewerkt.’ 

‘Maar dat is voor Rolf Korver nog geen re-
den om rustig achterover te gaan zitten.’

uItBreIdIng

Al met al gaat het dus allemaal zo zijn gangetje aan De 
Hertog. Maar dat is voor Rolf Korver nog geen reden 
om rustig achterover te gaan zitten. Korver: ‘Dat zit 
niet in mijn karakter. Bovendien ben ik nog maar 51 
en dus nog vol energie. De plannen om de garage uit 
te breiden liggen op tafel. Wanneer dat allemaal gaat 
gebeuren, moet nog worden bepaald. Waarschijnlijk 
volgend jaar. Dan kunnen we meer auto’s in het on-
derhoud nemen en zal er ook een monteur bij komen.’ 

WAsstrAAt

Tot slot, hoe zit het met de wasstraat? Komt die dan 
ook weer terug. Korver lachend: ‘Laatst vroeg een 
klant me dat ook al. Hij miste de wasstraat. Jammer, 
die komt niet meer terug. Dat is toch een behoorlijk 
kostbaar onderdeel. Te duur om rendabel te maken.’     
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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%

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

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.

Gondelvaart 2014
klAverjAssen gondelvAArt
Het klaverjasseizoen van de Gondelvaart Koedijk is 
weer voorbij. Veel koppels hebben deelgenomen aan 
de drives. Bij de laatste drive op 3 mei waren er 14 kop-
pels aanwezig. De uitslag van deze drive is als volgt:
1. Cora en Carla met 5211 punten 
2. Jan en Hans met 5168 punten 
3. Mark en Tom met 4968 punten
4. Frans en Theo met 4923 punten
5. Riannda en Monique met 4870 punten. 

De poedelprijs ging naar Pé en Jaqueline met 3964 
punten. 

Ook werd de einduitslag van de competitie bekend ge-
maakt en de eerste vijf koppels waren:
1. Hans en Annet met 29845 punten
2. Albert en Jan met 29446 punten
3. Frans en Theo met 28723 punten
4. Jan en Walter met 27719 punten

Start nieuwe competitie is op zaterdag 27 september

geZocht: cAmerAmAn/vrouW
Begin dit jaar heeft cameraman Ed Aafjes van de Gon-
delvaartvereniging  aangegeven dat hij niet meer  de 
jaarlijkse DVD zal maken. Het bestuur van de vereni-
ging zoekt met spoed een nieuwe filmer. Vindt u het 
leuk om met de camera de diverse activiteiten van de 
Gondelvaart vast te leggen en daarna een mooie DVD 
samen te stellen? Neem contact op met het bestuur 
via e-mail:  contact@gondelvaartkoedijk.nl  of telefo-
nisch: 06-27244725.

gondelvAArtverenIgIng
Geniet u ook jaarlijks van de mooie gondels die op de 
derde zaterdag van augustus langs het dorp varen en u 
bent nog geen lid van de vereniging?  Dan nodigt het 
bestuur u uit  lid te worden. Het organiseren van de 
Gondelvaart kost veel geld. Materialen moeten wor-
den aangeschaft om de mooie decors en uitbeeldingen 
door de groepen te laten bouwen. Aggregaten moe-
ten worden gehuurd om dit alles ook mooi te verlich-
ten. De dekschuiten waar op gebouwd wordt moeten 
worden gehuurd. Sleepboten moeten worden geregeld. 
Daarnaast zijn er de veiligheidseisen die  ook extra kos-
ten met zich mee brengen. De vergunningen die moe-

ten worden aangevraagd 
kosten de vereniging ook 
jaarlijks veel geld. De 
steun van elke Koedij-
ker is welkom, ook om 
aan de overheden aan te 
geven dat de dorpsbe-
woners betrokken zijn 
bij dit evenement. Alle 
leden die buiten de afzettingen wonen, krijgen  twee 
toegangskaarten om de Gondelvaart te bezoeken en 
een programmablad. Kinderen tot 13 jaar hebben vrij 
toegang. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor de jaar-
vergadering. Het lidmaatschap is momenteel € 10.- 
per jaar Nieuwe leden ontvangen ook het jubileum-
boek “50 jaar Gondelvaart Koedijk”. 

gondelvAArtBArBecue
De succesvolle eerste Gondelvaartbarbecue van vorig 
jaar vanwege het 50-jarig bestaan van de Gondelvaart 
krijgt een vervolg.  De evenementencommissie heeft 
de ‘barbecrew’ onder leiding van chef-kok René van 
Staten de sponsor De Zoete Inval in Haarlemmerliede 
bereid gevonden om ook dit jaar een grote barbecue-
avond te organiseren (14-8)  

Via de website van de Gondelvaartvereniging in de 
komende tijd meer informatie over de Gondelvaart-
barbecue (www.gondelvaartkoedijk.nl).                               
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Vereniging van de maand
Vereniging met sterk ‘ons kent ons’ gevoel 
‘sAmen’ typeert koedIjker tennIs verenIgIng 
Tekst Rien Berends/ fotografie Cees van Egmond

‘Van de leden voor de leden. Dat is ons motto. Wij zijn een vereniging 
met een heel sterk “ons kent ons” gevoel. Vrijwel iedereen kent elkaar. 
Het is een kleine club waar gezellig en sportief met elkaar wordt ge-
tennist.’

Terwijl een groep senioren hoor en zichtbaar genieten 
van hun potje tennis op de vijf banen langs het Daal-
meerpad vertelt Ron Burger vol enthousiasme over 
het reilen en zeilen van de Koedijker Tennisvereniging 
(KTV). Op het zonovergoten terras voor het clubge-
bouw is het op vrijdagochtend gezellig druk tijdens 
de DHOT (DamesHerenOchtendTennis) ochtend. 
Voorzitter Ron Burger: ‘De doelstelling van onze ver-
eniging is niet om de beste van Nederland te worden. 
Veel belangrijker is de gezelligheid en het feit dat we 
alles met elkaar samen bedenken en doen. Als het Ne-
derlands Elftal speelt tijdens de WK dan kan er voor-
afgaande aan de wedstrijd worden getennist, daarna 
voetbal gekeken en gebarbecued. Dat heeft een aantal 
leden zelf bedacht en georganiseerd. Prachtig.’

rIetschoot

De Koedijker Tennisvereniging bestaat 35 jaar. De club 
werd in 1979 opgericht tijdens een speciale bijeen-
komst in de grote zaal achter café Het Vergulde Paard. 
Directe aanleiding voor de oprichtingsvergadering was 
De Rietschoot. Het ontmoetingscentrum zou een half 
jaar later worden geopend. De sportzaal bood ook ge-

legenheid tot het overdekt spelen van tennis. Diverse 
tennisverenigingen in Alkmaar hadden al belangstel-
ling getoond. Dat ging een clubje Koedijkers onder 
leiding van Co de Rijcke te ver. De eerder mislukte 
plannen in 1975 om een tennisclub op te richten, wer-
den uit de kast gehaald en in de toenmalige gemeente-
bode van Koedijk werd een oproep geplaatst voor een 
oprichtingsvergadering. 

‘Directe aanleiding voor de oprichtingsver-
gadering was De Rietschoot’

Dat leidde tot de bijeenkomst op 11 december 1979. 
Na de oprichting is er trouwens nooit een tennisbal 
geslagen in De Rietschoot, maar sloot het tennisbe-
stuur een overeenkomst af met de handbalafdeling van 
de SV Koedijk en kon er worden getennist op twee be-
tonnen handbalvelden die beschikbaar waren en voor 
tennis geschikt gemaakt konden worden. Een gezellige 
periode brak aan, die nog leuker werd toen in 1983 
met de aanleg van het tennispark op de huidige loca-
tie aan het Daalmeerpad begonnen kon worden. Daar 
kwamen uiteindelijk vijf banen en een lichtinstallatie. 
De vereniging groeide gestaag. Het gravel werd op vier 
banen verwisseld voor french court zodat er ook in de 
winter langer doorgespeeld kan worden. Ook het hou-
ten clubgebouw maakte plaats voor een fraai stenen 
onderkomen met alle faciliteiten.

jeugd

Ron Burger is bijna twee jaar voorzitter van de Koe-
dijker Tennisvereniging, die op dit moment 270 leden 
telt waaronder 28 jeugdleden. Burger: ‘We hebben 
dus nog voldoende ruimte voor nieuwe leden, vooral 
jeugdleden zijn van harte welkom. We zijn en blijven 
een kleine vereniging waar gezelligheid de boventoon 

voert. De tijden dat je als tennisvereniging te maken 
had met wachtlijsten ligt al weer een tijdje achter ons. 

Je ziet bij veel sportverenigingen een terug-
loop onder de jeugdleden.

Een vereniging met vijf banen zou voor een op-
timale bezetting en goede exploitatie zo tussen 
de 350 en 400 leden moeten tellen. In de hui-
dige situatie zitten we tegen de ondergrens aan, 
waarmee we wel alles in balans kunnen houden.  

Daarom hebben we op dit moment in ons beleid drie 
speerpunten met als eerste ledenwerving en ledenbe-
houd, de tweede is publiciteit en sponsorwerving en 
de derde meer aandacht voor social media en internet 
om vooral de jeugd binnen te halen en te houden.’ 
Burger signaleert dat het een belang van jeugdsporters 
een maatschappelijk belang is. ‘De jeugd moet meer 
bewegen en gezonder gaan leven. Je ziet bij veel sport-
verenigingen een terugloop onder de jeugdleden. Ze 
hebben andere interesses. De aandacht gaat veel meer 
naar social media en school vergt ook veel tijd. Naast 
de zeven vaste commissies met vrijwilligers waarmee we 
de vereniging draaiende houden, zijn er ook werkgroe-
pen die zich met specifieke onderwerpen bezighou-
den. Zo is er de werkgroep die zich volledig richt op 
het binnenhalen van jeugdleden in samenwerking met 
de tennisbond, andere verenigingen zoals de SV Koe-
dijk en een landelijk opererende tennisschool. Het ex-
periment van een tweedaagse schooltennis happening 
was een succes dat we dit jaar zeker zullen herhalen.’  
De Koedijker Tennisvereniging organiseert diverse 
toernooien voor de eigen leden maar ook zogenaamde 
‘Open Toernooien’. Daarnaast zijn er diverse compe-

titieteams actief. Burger: ‘Bijzonder is de aanpak van 
de jeugdcompetitie. Speelde voorheen iedereen zijn 
thuiswedstrijden op de eigen banen en werd er uit met 
één team bij de tegenstander gespeeld, nu is het zo dat 
elk weekend een vereniging haar volledige complex be-
schikbaar stelt voor alle jeugdwedstrijden in de regio. 
Dit betekent dus dat de jeugd van bijvoorbeeld tien 
verenigingen elkaar elk weekend weer tegenkomt bij 
steeds weer een andere vereniging. Op die manier ko-
men ze veel met elkaar in contact. De jeugdafdelingen 
zijn ook in leeftijdsgroepen verdeeld en er wordt ge-
speeld met verschillende soorten ballen die in gewicht 
variëren van licht, middel tot zwaar.’

sponsors

In april zijn de vier french court banen door een gespe-
cialiseerd bedrijf gerevitaliseerd. Burger: ‘Deze gron-
dige renovatie was noodzakelijk. We hadden de keuze 
om geheel nieuwe banen aan te laten leggen, maar 
dat zou te veel financieel risico met zich meebrengen. 
Dankzij de inzet van veel leden, die het bedrijf hebben 
geholpen bij de renovatie, liggen de banen er weer pri-
ma bij. Ook hier geldt weer de betrokkenheid en het 
samen dingen doen wat de vereniging zo typeert.’ Dat 
maakt een fusie met een andere, grotere club wel een 
stuk lastiger wanneer dit uit financieel oogpunt door 
een verdere daling van leden noodzakelijk zou worden. 
Burger: ‘Dan kan inderdaad de zakelijkheid nadruk-
kelijk naast de gemoedelijkheid komen te staan. Op 
dit moment is het ‘wij-gevoel’ bij de KTV essentieel.’ 
Naast de contributie-inkomsten die gekoppeld zijn 
aan het ledenbestand zijn er ook de sponsors. Burger: 
‘Daar zijn we met een werkgroep ook hard mee bezig. 
Autobedrijf De Hertog is onlangs sponsor geworden 
en AVC computers heeft een windkering met reclame. 
Daar liggen inderdaad nog kansen en mogelijkheden 
die we als bestuur samen met onze leden willen benut-
ten. Samen, daar gaat om bij de Koedijker Tennisver-
eniging.
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Bewonersonderneming Koedijk

Nee
Ja

Begrip Bewonersonderneming bekend bij meer dan 50 procent
enquête de rIetschoot succesvol

Door Hans Petit, voorzitter De Rietschoot

Het bestuur van De Rietschoot is verantwoordelijk voor de vorming van de Be-
wonersonderneming Koedijk. Het begrip bewonersonderneming houdt in dat 
wijkgerelateerde belangen door en voor de wijkbewoners worden behartigd. 
Het bestuur van De Rietschoot telt zes leden, getalsmatig kan dat met de bes-
te wil van de wereld geen vertegenwoordiging van de wijk worden genoemd.  
De antwoorden op de vragen geven het bestuur richting aan de te kiezen koers. 

BekendheId met BeWonersondernemIng

De enquête laat zien dat de meerderheid (57%) weet 
wat de komst van de Bewonersonderneming voor De 

Rietschoot betekent. Dat is goed nieuws want het 
begrip Bewonersonderneming is best ingewikkeld . 
In de voorgaande edities van de (vernieuwde)Coe-
dijcker Ban is ruim aandacht besteed aan het begrip 
bewonersonderneming. Een begrip dat -ook voor di-
rect betrokkenen zoals bestuursleden- nog een aantal 
vragen oproept. Op de vraag is (of wordt) De Riet-
schoot de Bewonersonderneming luidt het (enige juis-

te) antwoord: ‘Het bestuur 
van De Rietschoot legt de basis voor de Bewoner-
sonderneming Koedijk. De Bewonersonderneming 
Koedijk zal op termijn een eigen rechtsvorm krijgen 
(stichting).  De Rietschoot wordt vanaf dat moment 
een onderdeel, zo u wilt een werkmaatschappij van de 
Bewonersonderneming.’ Er is bewust voor deze con-
structie gekozen omdat de taken van een Bewonerson-
derneming veel breder zijn dan alleen het exploiteren 
van een gebouw. 

meer dAn Alleen het geBouW

De activiteiten die onder de vlag van de Bewonerson-
derneming Koedijk zijn breder dan het verhuren van 
zalen of het organiseren van activiteiten in De Riet-
schoot. Om een paar opties te noemen: Groenvoor-
ziening in de wijk, tafeltje dek je, vervoer voor mensen 
met een beperking, aandacht voor wijkgenoten die 
vereenzamen, aandacht voor de jongeren in de wijk, 
sociaal-cultureel werk. 

sAmenWerkIng

Op de vraag De Rietschoot zou veel meer moeten sa-
menwerken met andere partijen in Koedijk, zoals de 
voetbalclub, Oranjevereniging, Gondelvaart, Speel-
tuinvereniging, antwoordt 77% met ja, 5% vindt dat 
niet nodig, 18 % geeft aan het niet te weten of er geen 
mening over te hebben. In een eerder artikel in de 
Coedijcker Ban van januari 2014 werden belangrijke 
Koedijker verenigingen/organisaties opgeroepen om 
mee te doen met het vormen van de Bewonerson-
derneming Koedijk. Niet met het idee om de eigen 
identiteit op te geven, maar vanuit de gedachte samen 
verantwoordelijk te willen zijn voor het welzijn in de 

wijk. Ieder vanuit de 
eigen rol. Die samen-
werking is nog niet 

tot stand gekomen. Maar 
wat niet is kan nog komen. 

Het is goed te weten dat de 
samenwerkingsrichting wordt ge-

steund door 77%.

vrIjWIllIgers

Naast samenwerking met (belangrijke) ver-
enigingen in Koedijk is het ook van belang dat 

het aantal mensen (lees vrijwilligers) dat zich be-
trokken voelt bij de Bewonersonderneming Koedijk 
toeneemt. De vorming van de Bewonersonderneming 
wordt nu gedragen door zes bestuursleden (vrijwilli-
gers). Daarnaast wordt de bedrijfsleider ondersteund 
bij verschillende taken door vijf vrijwillige medewer-
kers. 

BereIdheId om mee te doen

Op de vraag in de enquête: stel dat de activiteiten 
meer zouden aansluiten op uw behoeftes, zou u dan 
overwegen om vrijwilliger te worden bij De Riet-
schoot antwoordt 22% ja, 43% nee , 35% weet het niet 
of heeft geen mening. Op basis van het aantal ingevul-

de formulieren (129) zouden er zeker 25 vrijwilligers 
te vinden moeten zijn en wellicht zijn er in de cate-
gorie weet niet/geen mening antwoorden een aantal 
vrijwilligers te vinden. Dat geeft de burger moed. In 
deze Coedijcker Ban vindt u een interessante vacature 
(bladzijde 33)

BruIkBAAr resultAAt

De antwoorden op de verschillende vragen geven vol-
doende stof tot nadenken én uiteindelijk tot gewenste 
veranderingen. Zo blijkt dat 59% tevreden is over het 
aanbod van activiteiten, 21% heeft geen mening of 
weet het niet, 20% vindt het aanbod niet past bij hun 
wensen. Dat betekent dat we nog veel wijkbewoners 
kunnen bereiken als we het juiste aanbod vinden.

medeWerkers rIetschoot

Opmerkingen werden gemaakt over de professionali-
teit van de medewerkers. Opmerkingen van heel posi-
tief tot redelijk kritisch. Die opmerkingen gaan we in 
het team bespreken en we zetten in op verbetering, Er 
is de komende maanden nog heel wat werk te verzet-
ten. In een volgende Coedijcker Ban wordt nader in-
gegaan op de resultaten van de enquête en de stappen 
die De Rietschoot gaat nemen om tot verandering / 
verbetering te komen.

sAnne schouten WInt IpAd mInI  
Onder de deelnemers aan de enquête over De Rietschoot werd een iPad Mini verloot. Sanne was de gelukkige 
winnaar. Sanne zorgt voor de Facebookpagina van de Gondelvaart. Daar zag ze de oproep om mee te doen aan 
de enquête. Ze besloot meteen om de 
vragenlijst in te vullen. Niet omdat ze 
een prijs kon winnen maar omdat ze 
het belangrijk vindt om haar mening 
te geven. Sanne kwam vroeger vaak in 
De Rietschoot, de Hobbyclub, gym 
met de basisschool en badminton. 

Op de vraag of Sanne bekend is met 
het begrip bewonersonderneming 
antwoordde ze volmondig ja om er 
meteen aan toe te voegen dat het nog 
wel wat vaag is. Werk aan de winkel 
voor het bestuur!. Het is belangrijk 
dat ook jongeren zich betrokken gaan 
voelen bij de Bewonersonderneming 
Koedijk

Bedrijfsleider Lars Manten overhandigt de prijs aan Sanne
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terugkerende ActIvIteIten
Op maandag: Beter bewegen voor ouderen (9:00-10:00); Pilates (9:00-10:00); Hobbyclub 15;30 - 16:30; Au-
rora (16:30-1730); Sheila’s Showballet ((16:30-17:15); Zaalvoetbal (17:45-18:45);Sheila’s Showballet (18:00 
-20:00); Fotoclub Koedijk (twee maal per maand van 20:00 - 22:00); EHBO (sept t/m mei 19:30 - 21:30); 
Badminton De Stolp (sept t/m april van 19:45-22:15); Toneelvereniging De Roos (sept t/m maart 20:00-
23:00); Biljartvereniging De Kneus (sept t/m mei 18:30 - 23:00); Alkmaarse Big Band (sept t/m juni)
Op dinsdag: Pilates (9:00-10:00); Hobbyclub (18:30-19:30); Judo Randers de Geus (sept t/m juni); Capoeira 
Topazio (19:00-20:00); Samen Eten (sept t/m april  iedere vierde dinsdag van de maand 18:00-20:00); Hand-
bal SV Koedijk (okt t/m maart 19:00-21:00); Conditietraining (19:30-20:30); Accordeana repetities (sept t/m 
juni 20:00-22:00);Schaakgroep Koedijk (sept t/m oktober 20:00 - 23:00); Badmintonvereniging Coedijck 
(sept t/m juni 20:00-22:30); Vrouwengilde (sept t/m mei 1 x per maand 20:00 - 22:30); Vrouwen van Nu sept 
t/m mei 1x per maand 20:00-22:30);
Op woensdag: Pilates (9:00-10:oo); Soos 55 + (sept t/m mei 13:00-16:30); Sportinstuif voor de jeugd (13:30-
15:30); Handbal SV Koedijk (16:00-18:00; Sheila’s Showballet (18:00-20:00); Jeugdtoneel De Roos (18:45-
19:45); Badminton (sept t/m april 19:00-21:00); Damesgymnastiek (sept t/m juni 19:00 - 21:00 / 20:00 
- 22:00); Sayonara toneelrepetities (sept t/m juni 20:00 - 22:30).
Op donderdag: Conditietraining (19:00-20:00); Schilderclub Koedijk (13:00-16:00); Biljart (13:30-17:00); 
Biljart De Poedel (18:30-22:30); Tai Chi /Qi gong (20:00-21:30)
Op vrijdag: Internationaal dansen (mei t/m juni); be Yoga (10:00-11:15); Capoeira Topazio (16:00-17:00); 
Wijktheater Meer (19:00-20:00); Muziekvereniging Aurora (19:00-22:15); Pop- & Showkoor Heartbeat 
(20:00-22:15); Badminton De Stolp (19:30-22:30).
Op zaterdag: Capoeira 10:30-11:30); Jeugdbadminton De Stolp (13:30-16:30); Zaalvoetbal Bijpost (17:00-
18:00); Zaalvoetbal ‘Het Theater’ (17:00-18:00).
Op zondag: Badmintoncompetitie De |Stolp (sept t/m jan 10:00-18:00); Klaverjassen (iedere 1e en 3e zondag 
van de maand 13:30-17:00); Cultuurtje (iedere tweede zondag van de maand 15:00 - 17:30),

agenda juni juli

Agenda juni / juli
6 juni 2014 Papaver speelt Theatersport zaal open 
20:15. Aanvang 20:30. Entree 5,00. Zes tot acht 
speler op een rij, onvoorbereid, geen tekst, geen plan 
staan klaar om het verhaal te spelen dat ù wilt zien.

7 juni 2014 Laatste Kluscafé van het seizoen. Aanvang 
14:00 uur. Einde 16:00 uur.

8 juni 2014 Fiets- wandeltocht Michael Wings vertrek 
bij molen De Gouden Engel Door mee te doen steunt 

u een belangrijk doel (lees het artikel op bladzijde 17)

29 juni 2014 Koffieconcert aanvang 10.30 uur gratis 
entree. Het harmonieorkest Aurora en Brugorkest Au-
rora (BOA), dirigent Simon Boerke. 

29 juni 2014 Seizoenafsluiting Sheila’s Showballet De 
voorstelling begint om 14.00 uur in De Rietschoot.
Iedereen is van harte welkom. 

2 juli 2014  Sayonara : Experimentele avond: non stop 
eenakters aanvang 20:00 uur, einde 22:00 uur. Toe-
gang: gratis.

De renovatie van hal en kleedkamers gaat door in juni 
en juli. Dat betekent voor de gasten van De Rietschoot 
nog steeds overlast. Het ligt in de lijn van de verwach-
ting dat in de tweede week van juli de verbouwing 
gereed is.

lAAtste kluscAfé vAn het seIZoen
Op zaterdag 7 juni is 
al weer het laatste klus-
café van een geslaagd 
seizoen. Tussen de 10 
en 20 belangstellenden 
wisten per keer het 
kluscafé te vinden om 
iets laten maken of iets 
te leren. Dat er af en 
toe even gewacht moest 

worden was nooit een probleem. Er was altijd wel ie-
mand om een gezellig praatje mee te maken. Helaas 
kan niet altijd alles worden gemaakt. Sommige dingen 
zijn echt stuk. Zo’n 60 % van de apparaten kon  weer 
bruikbaar worden gemaakt. Bij de fietsen ligt het aan-
tal geslaagde reparaties op bijna 100 %. 

tABlets, smArtphones

Dat je in het kluscafé ook terecht kunt voor vragen 
over tablets, smartphones, laptops, social media, etc. 
is nog bij te weinig mensen bekend. Of de drempel is 
een beetje hoger dan bij de andere klussen.  Twijfelt u 

bijvoorbeeld over de aanschaf van een PC, laptop of 
tablet, loop binnen in De Rietschoot tijdens het klus-
café dan krijgt u een goed en op uw wensen afgestemd 
advies.

meuBels

Ook onze meubelmaakster kan wel wat meer klanten 
gebruiken. U kunt geen tafels of kasten meeslepen, 
maar u kunt wel houten voorwerpen meenemen waar 
iets stuk aan is. Neem een foto van het betreffende ob-
ject mee en vraag haar hoe u het aan kunt pakken.

Workshops

Na de zomerstop worden er meer workshops georga-
niseerd. Onder andere voorafgaand aan het kluscafé. 
Er wordt begonnen met textiel. U heeft vast wel iets 
dat u niet meer draagt of dat kapot is. Daar kan vaak 
nog heel wat leuks mee worden gedaan. Pimp een saai 
shirt op, maak een leuk kussen van een oude spijker-
broek, een leuke tas of een etui. Er zijn mogelijkheden 
genoeg. Ook als het gaat om het aanpassen van patro-
nen. Een fijne zomer en tot ziens in september bij het 
volgende kluscafé.

Agenda De Rietschoot

Kluscafé

Koedijk
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Cultuur
boliseren de 49 dagen tussen Pasen en Pinksteren de 
levensweg zelf. En tenslotte wijst  Pinksteren  op het 
bereiken van het levensdoel,  wat onder meer wordt 
weergegeven door een symbolische oogst. 

Daarom  kunnen we gemakkelijk begrijpen dat het 
Joodse Pinksterfeest ook een oogstfeest is: de oogst van 
het graan.  De groei van het graan, is daarbij het beeld 
van onze levensweg. En dat leven wordt nu met Pink-
steren symbolisch beëindigd,  afgesneden, geoogst. 
Het doel is symbolisch bereikt. Tegelijk is Pinksteren  
het feest van de openbaring van de oorspronkelijke 
Bijbel. De Bijbel die het inzicht in het levensdoel pre-
senteert.

verBIndIng

Als we even verder denken vinden we dit we terug in 
het Christelijke Pinksterfeest.  Daar komt het tot uit-
drukking in de beschrijving van de totstandkoming 
van de verbinding met de hemel. De innerlijke verbin-
ding die de heilige Geest wordt genoemd. De heelma-
kende verbinding, de herstelde verbinding. Laten we 
als voorbeeld maar eens een kijkje nemen in een (vrije) 
vertaling van de originele tekst.  (Ter verduidelijking 
voeg ik tussen haakjes soms een symbolische betekenis 
toe):Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen 
bij elkaar (het beeld van de bewuste mensheid). Plotse-
ling klonk er uit de hemel het geluid van een hevige 
windvlaag (het beeld van de verbindingsmogelijkheid, 
de innerlijke oproep), dat het huis waarin ze zich be-
vonden (het beeld van deze wereld) geheel vulde. Er 
verschenen aan hen een soort vlammen (het beeld van 
de hemelse invloed, die het inzicht symboliseert) die zich 
op allen neerzetten.  En allen werden vervuld van de 
heilige Geest (het beeld van de totstandkoming van de 
verbinding) en allen begonnen te spreken in vreemde 

talen zoals de geest het hun ingaf (het beeld dat deze 
verbinding voor ieder mens bestemd  en begrijpelijk is).

BloeIende Bloem

Maar waar zijn ondertussen de bloemen gebleven? Het 
ging tot nu toe toch over graanoogst? De bloem is het 
beeld van het feest van het bereikte einddoel. De bloei-
ende bloem symboliseert de aankomst in een nieuwe 
wereld. Vergelijk bijvoorbeeld maar de bloei van de 
planten in de lente: een nieuwe wereld breekt door. En 
denk daarbij ook maar aan een bos bloemen.

‘We geven iemand graag een prachtige bos 
bloemen’

We geven iemand graag een prachtige bos bloemen. 
Want we vinden bloemen prachtig. We voelen onbe-
wust aan dat bloemen iets heel bijzonders voorstellen. 
Bloemen als het feestelijke beeld van het bereikte doel! 
Wist u trouwens dat het Nederlandse woord Prachtig  
een verbastering is van het Hebreeuwse woord Per-
ach, wat Bloem betekent!  Een bruid loopt altijd met 
een prachtige bos bloemen. In veel Noord-Europese 
landen gooit de bruid aan het einde van de bruiloft 
haar bruidsbloemen naar de achterblijvenden. Want 
daarbij speelt de gedachte dat de vrouw, die de bos 
opvangt, ook zelf spoedig trouwen zal. Zo wordt de 
blijde boodschap doorgegeven! Want de bruid is tege-
lijk het symbool van het menselijke bestaan op aarde. 
En de bruiloft is het symbool van de hereniging met 
de oorsprong, de herstelde verbinding. Geef elkaar dus 
maar een bloemetje en geniet van het mooie en bete-
kenisvolle Pinksterweek

... en allen werden vervuld van de Heilige Geest (Wikipedia)

De heelmakende en herstelde verbinding
pInksterBloem
Door Hans Faddegon

Ook dit jaar wordt het Pinksterfeest  weer gevierd. Hoewel niet iedereen de oorspronkelijke betekenis van 
het feest kent, is het bijna altijd een aangenaam lang weekend (8 en 9 juni) met vele buitenactiviteiten. 
Want het is dan vaak bijzonder mooi weer. 

Een paar opvallende oude cultuurnamen van het feest 
zijn:  Bloeifeest, Bloemenpasen en Snijfeest (oogst). 
In Noord-Europa bestond het volksgebruik om, met 
enthousiast gezang, een met bloemen getooid meisje 
rond te leiden door het stadje. Zij werd de Pinkster-
bruid of de Pinksterbloem genoemd.          

‘Zij werd de Pinksterbruid of de Pinkster-
bloem genoemd’

We moeten ons daarbij realiseren dat in vroegere tij-
den het leven veel kwetsbaarder was en dat de kerkelij-

ke tradities daardoor ook veel meer betrokken werden 
bij  het dagelijkse leven.

symBolIek

De vraag komt natuurlijk naar voren wat dit met 
Pinksteren te maken heeft? Daarbij kan de oude over-
geleverde symboliek ons behulpzaam zijn. Want vroe-
ger was het verband tussen Pasen en Pinksteren veel 
meer algemeen bekend. Het Paasfeest heeft te maken 
met de bewustwording van de weg naar het levensdoel, 
zoals dat bijvoorbeeld  gesymboliseerd wordt door de 
lijdensweg van Christus. Daarop aansluitend sym-

Pinksterbloem(foto Wikipedia) 
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Cultuur
Saxofoon 200 jaar

koffIeconcert AurorA
In 1814, dus precies tweehonderd jaar geleden werd 
de Belgische bouwer van de saxofoon, Adolphe Sax, 
geboren. Dat heuglijke feit wil Aurora herdenken tij-
dens haar koffieconcert op zondagochtend 29 juni in 
De Rietschoot.

Een hoofdrol dus voor de saxofoon in een uiterst ge-
varieerd programma-aanbod met onder andere het 
gevoelige saxofoonkwintet in “Oblivion” van de Ar-
gentijnse componist Astor Piazolla en de opzwepende 
altsaxofoon-solo in “Baker Street” van Gerry Rafferty. 
Uiteraard komen alle andere muzikanten ook aan bod 
in onder andere “Matrimony” van Gilbert O’Sullivan 
en krijgt De Vijfde van Beethoven een funky sausje. 
Dat dit slechts een kleine greep is uit het concertpro-
gramma moge duidelijk zijn. 

Zondagochtend 29 juni 2014 aanvang 10.30 uur gra-
tis entree. Het harmonieorkest Aurora en BrugOrkest 
Aurora (BOA) staan onder leiding van dirigent Simon 
Boerke. In de pauze is er koffie mét traditiegetrouw 
zelfgebakken cake of taart door de eigen leden

‘engel vAn koedIjk’: volgend jAAr
De theaterproductie ‘Engel van Koedijk’ van Wijk-
theater Meer! heeft opnieuw te kampen met diverse 
tegenvallers. In overleg met alle betrokkenen en afhan-
kelijk van de te verkrijgen vergunningen zullen nieuwe 
data voor 2015 worden vastgesteld.

Fietsen of wandelen

mIchAel WIngs
Michael-Wings Events organiseert zondag 8 juni (1e 
Pinksterdag) een fiets- en wandeltocht voor jong en 
oud. 

Er zijn twee mooie routes door het Noord-Hol-
landse polder- en duingebied uitgestippeld. Star-
ten kan tussen 10.00 – 12.00 uur en de finish is 
tussen 16.00 – 17.00 uur. De keuze is voor een 
fietstocht of een wandeltocht van 35 kilometer.  
Het startgeld bedraagt 10 euro, kinderen tot 12 jaar be-
talen 5 euro. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk 
geld opgehaald wordt voor het goede doel Stichting 
Michael-Wings. De inschrijfkosten kunnen contant 
betaald worden bij de start. 

Start- en finish van beide tochten is Maalderij De 
Gouden Engel in Koedijk. Inschrijven kan via pr@mi-
chael-wings.nl of kijk op www.michael-wings.nl.  

Gratis toegang bij ‘Sayonara’

experImentele Avond met eenAkters
Toneelgroep Sayonara bestaat volgend jaar 25 jaar. Dit 
jubileum wordt luister bijgezet met een speciale voor-
stelling begin 2015. 

Omdat de repetities voor het jubileumstuk pas na 
de zomer zullen beginnen, is er bij wijze van experi-
ment in de afgelopen weken onder het motto ‘kort en 
krachtig’ een aantal korte tot heel korte eenakters in-
gestudeerd. Een benadering die vergelijkbaar is met de 
Famous Boston Plays, een jaarlijks festival in Boston 
waar iedereen 10 minuten lang zijn toneelstuk mag 
laten zien. 

Vind je het als publiek niet leuk dan heb je de ze-
kerheid dat er na 10 minuten een ander stuk komt.
Op woensdagavond 2 juli om 20.00 uur worden in 
De Rietschoot de eenakters achter elkaar opgevoerd. 
Iedereen is welkom om dit experiment bij te wonen. 

Voor het publiek zal het zonder twijfel een heel verras-
sende avond worden. De toegang is gratis en de avond 
duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Vrijwilliger Public Relations (PR)
* Schrijven en verzamelen van artikelen over over (o.a.) activiteiten  in De Rietschoot
* Contact met de redacties van de Wijkkrant Noord en de Coedijcker Ban
* Artikelen plaatsen op social media: facebook, webregio, buurtlink enz.
* Artikelen schrijven voor de website van De Rietschoot
* Samenwerken met ontwerper van a�ches
* Productie en verspreiding van �yers en a�ches

zoekt een

  
Wat vraagt De Rietschoot: A�niteit met het vakgebied; Je schrijft makkelijk een artikel. Samenwerken  
is vanzelfsprekend voor je. Je neemt makkelijk initiatieven, Je bent bekend met Social Media. Je vindt 
het leuk om een bijdrage te leveren aan een organisatie in ontwikkeling.

Het bestuur van De Rietschoot is verantwoordelijk voor de totstandkoming 
van de bewonersonderneming Koedijk. Er zijn al belangrijke stappen gezet. 
Goede communicatie met bewoners van Koedijk is noodzakelijk.

Wat biedt De Rietschoot:
Een plezierige werkomgeving waar je veel kunt leren.  Als vrijwilliger bij  De Rietschoot heb je recht
op aantrekkelijke kortingen. 

Belangstelling? Stuur een mailtje naar Rietje van Luijn: pr@rietschoot.nl

Ontmoetingscentrum De Rietschoot (Bewonersonderneming Koedijk)

Eerste Pinksterdag fietsen of wandelen voor het goede doel: vertrekpunt Molen de Gouden Engel
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Maakt u voor de eerste keer ONLINE een afspraak,
dan trakteren wij u eenmalig op 25% kOrtINg  

op al onze kappersbehandelingen.

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

Afspraak maken via mobiele telefoon?
Download dan de gratIs app  

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

 

  

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

072 - 76 76 103
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Gezondheid

plosief toegenomen in de laatste decennia omdat over-
matige blootstelling aan de zon  schade toebrengt aan 
het DNA van onze huidcellen. 

‘De cosmetische industrie vaart er wel bij, 
zij bedenken daarvoor weer producten’

Een ander gevolg daarvan en minder schadelijk, maar 
meer ontsierend is vroegtijdige huidveroudering. Ie-
dereen kent ze wel, de huiden die teveel zon gehad heb-
ben.  Ze zien er leerachtig, verdroogd en rimpelig uit. 
De cosmetische industrie vaart er wel bij, zij bedenken 
daarvoor weer producten die dit proces van “ vroegtij-
dige” veroudering moeten voorkomen en tegengaan. 
De schade die de zon toe kan brengen is cumulatief. 
Hoe jonger je begint met overmatige blootstelling aan 
de zon,  hoe eerder de gevolgen van DNA-schade in de 
huid merkbaar wordt. Het is dus zaak om met mate 
jezelf aan de zon bloot te stellen of jezelf te beschermen 
met een op de huid afgestemd zonnebrandproduct. 
Vooral de huid van jonge kinderen is extra kwetsbaar. 
De hele dag liggen bakken in de zon is niet gezond. 
Bewegen in de zon zoals fietsen, wandelen langs het 

strand is minder schadelijk. 

strAlIng

Het zonlicht bevat verschillende soorten straling. 
UVB-straling te veel of te lange blootstelling geeft 
verbranding van de huid. Iedereen kent het wel. na 
een dagje aan het strand is de huid rood en warm, dat 
is de zogenaamd eerstegraads verbranding. Afspoe-
len of baden met lauwwarm water verkoelt de huid, 
daarna eventueel insmeren met een aftersun op basis 
van aloë vera. Dat werkt ook verkoelend, hydraterend 
en verzachtend. Na een paar dagen kan de huid gaan 
schilferen door de uitdroging die het gevolg is van de 
verbranding. UV-A straling dringt dieper door in de 
huid dan UVB. Dat geeft geen verbranding, maar 
geeft schade op DNA-niveau wat  niet direct zichtbaar 
is. Het zorgt voor degeneratie van de huidcellen wat op 
den duur leidt tot voortijdige veroudering en  mogelijk 
later tot het ontstaan van huidkanker. 

pIgmentvormIng

De natuur heeft ons wel van een beschermingsmecha-
nisme voorzien in de vorm van pigmentvorming. De 

Zonder zon geen sprankje leven op aarde
Alles over ZonneBAden
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

De zon is  al weer hard op weg naar zijn hoogste stand op het noordelijk halfrond van  moederaarde.  De 
zon heeft in de afgelopen maanden de planten en de bomen gewekt uit hun winterslaap en de komende 
maanden brengt de zon alles tot bloei en tot rijping. In dit proces is de zon essentieel. zonder de zon geen 
sprankje leven hier op aarde. 

Na de donkere winterperiode met weinig licht en 
warmte willen wij ons ook graag laven aan de verwar-
mende en koesterend zonnestralen. De zon geeft  mens 
en dier nieuwe vitaliteit en energie en is daarmee van 
groot belang voor onze gezondheid en welbevinden. Je 
hoeft alleen maar te denken aan de winterdepressies, 
die ontstaan door gebrek aan zonlicht. Zaak is om van 
de zon volop te genieten. Toch zitten daar ook scha-
duwkanten aan.

Welgestelden

Het zonnebaden dat wij tegenwoordig massaal doen, 
bestaat als zodanig nog niet zo lang. Eigenlijk kwam 
dat pas in opmars in de vijftiger, zestiger jaren van 
de vorige eeuw. Daarvoor was het helemaal niet ge-
bruikelijk bij de meeste Nederlanders. Alleen de wel-
gestelden reisden naar verre oorden en kwamen terug 
met een gebruinde teint. Verder werd een gebruinde 
huid meestal niet gewaardeerd. Het was een teken dat 
je het niet breed had en tot de sociaal laagste klassen 

behoorde, zoals landarbeiders, woonwagenbewoners 
en zigeuners. 

‘Een gebruinde huid werd geassocieerd met 
armoede en werken op het land’

Zij waren of door hun werk of vanwege de woonsitua-
tie veel meer buiten dan de meer welgestelde mensen. 
Bovendien hadden zij ook alleen maar een bruine ge-
laatskleur eindigend bij tot hoever het overhemd aan 
de bovenkant open geknoopt was. En de armen tot hoe 
ver de mouwen waren opgestroopt tijdens het werk in 
de zomer. Een gebruinde huid werd geassocieerd met 
armoede en werken op het land. De gegoede stand 
kwam sowieso minder buiten. Dan ook nog altijd met 
hoed en de dames met parasol. Een blanke huid was 
een teken van verfijning en welgesteld zijn. Als men 
buiten vertoefde om te recreëren was men ook eerder 
geneigd dit te doen in de schaduw van een boom. 

moBIlIteIt

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw begon dat om 
te slaan. Deels door een grotere welvaart ook bij de 
lagere klassen en meer vrije tijd,  Het bezit van een 
auto werd bereikbaar voor bijna iedereen. Men trok 
er op vrije dagen en in vakanties massaal op uit naar 
strand, bossen, plassen en zwembaden. En zo was een 
gebruinde huid  bijna een soort statussymbool gewor-
den. Je kon je iets veroorloven. Dit beeld is later nog 
uitgebreid met verre reizen  maken en met een gezonde 
actieve levensstijl met veel  vakanties in verre oorden 
en buitensporten.

Zonnecultus

Toch kleven er ook nadelen aan de wat overdreven 
zonnecultus. Het aantal gevallen van huidkanker is ex-
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Koken

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

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

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

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

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

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

HÈT ADRES VOOR

Geplande opleidingen 2014

Een klassiek gerecht
coq Au vIn
Door Janny van Straten

IngredIënten:
4 kippenbouten, 10 sjalotten, 250 gr. champignons, 
200 gr. spekblokjes, 2 tenen knoflook, laurierblad, 2 
glazen rode wijn, tijm (aantal takjes), peper en zout, 
vloeibare boter, 2 el.bloem, peterselie (vers geknipt).

BereIden:
Kippenbouten rondom inwrijven met peper en zout. 
Verwarm de boter en bak de spekjes zacht uit. Leg de 
bouten erbij en braad rondom aan. 

Pel de sjalotten en snij ze doormidden. Champignons 
schoonmaken met een stukje keukenpapier. Haal het 
vlees uit de pan, bak de sjalotten, knoflook  (uitgeperst) 
en de champignons licht-bruin. Strooi er de bloem 
over en bak dit even om.  Leg het vlees terug en giet er 

de wijn over. Laat 
de wijn aan de 
kook komen en 
een paar minuten 
zonder deksel 
koken, zodat de 
alcohol voor het 
grootste deel kan 
verdampen. Leg 
de verse kruiden 
erbij en laat met 
deksel op pan 
lekker stoven (ca. 
1,5 uur). 

Breng op smaak 
met zout en pep-
er. 

presentAtIe

Serveer een stuk kip met een lepel saus en strooi er de 
fijn geknipte peterselie over.

Gezondheid
huid bevat cellen die onder invloed van zonlicht pig-
ment aanmaken in de huid. We kleuren bruin. Deze 
bruine kleur beschermt ons gedeeltelijk tegen verbran-
ding en inwerking van zonlicht, met nadruk op ge-
deeltelijk. De een heeft meer pigment dan de ander. 
Mensen met weinig pigment verbranden sneller dan 
mensen die makkelijk kleuren. 

veIlIg

Hoe kun je nu veilig van de zon genieten? Het beste is 
om je huid geleidelijk aan de zon te wennen, ieder jaar 
weer. Begin met  20 minuten in de zon en voer het op. 
Steeds een kwartiertje langer. Ga niet zonnen tussen 
12 uur en half vier, dan is de zon op zijn felst. Als je 
langere tijd in de zon gaat en zeker bij en op het water 
de huid beschermen met zonnebrandcrème met een 
adequate beschermingsfactor afgestemd op je huid en 
ook de verwachte tijd dat je in de zon zult zijn. Factor 
10 betekent dat je 10 keer langer in de zon kunt zonder 
te verbranden. 

‘De natuur kan ons ook een handje helpen’

Het is raadzaam om het eerste kwartier onbeschermd 
te zonnen om vitamine D aan te kunnen maken in 
de huid. Zonnefilters verminderen de aanmaak van 
vitamine D met wel 90%. De natuur kan ons ook een 
handje helpen om beter bestand te zijn tegen het zon-
licht.  In mijn artikel in de Coedijcker Ban 3 van maart  
beschreef ik al hoe planten zich beschermen tegen de 
zon, namelijk ook door het aanmaken van pigmenten. 
We zien dat in de kleuren van vruchten en groenten. 
De stoffen die zij aanmaken zijn flavonoïden, bioac-
tieve stoffen met een antioxidant werking en stoffen 
uit de vitamine A groep ook met een antioxidantwer-
king. Vruchten en groenten met een felle kleur bevat-
ten veel vitamine A oftewel Carotenen( het woord is 
afgeleid van carot, wortel dus ). Wortelolie, de olie 
van de duindoornbes, astaxanthine, de rode kleurstof 
uit sommige algen, en ook in krillolie,  dit is ook  de 
kleurstof die de zalm de oranjerose kleur geeft en de 
kreeft en de garnalen bij het koken. Deze laatste stof 
beschermt ook de ogen tegen oxydatieve stress onder 
andere van de zon. Lycopeen uit tomaten, aardbeien 
en watermeloen geeft de rode kleur aan deze vruchten. 
Beschermt ook tegen schade op DNA niveau zowel de 
huid als de ogen en is tevens een belangrijke stof ter  

voorkoming van prostaatklachten. Retinol, bekend 
van de antiverouderingscremes, is overigens ook een 
stof uit deze vitamine A-groep. Vitamine-A versnelt 
de celdeling in de huid en slijmvliezen. Vandaar dat 
dit veel gebruikt wordt in producten tegen huidverou-
dering. Natuurlijke zonnebrandcrèmes bevatten vaak 
ook een of meerdere van deze  ingrediënten.  Vooral 

duindoornolie wordt veel gebruikt omdat het naast de 
carotenen ook grote hoeveelheden verschillende soor-
ten vitamine E bevat en ook vitamine C. Een bijko-
mend voordeel is dat door carotenoiden de huid ook 
sneller bruint en dus de eigen natuurlijke bescherming 
eerder tot stand komt. Je kunt het uitwendig opbren-
gen, maar voldoende van deze stoffen eten, werkt na-
tuurlijk ook door bijvoorbeeld krillolie te gebruiken 
en wortelsap, tomatensap of duindoornsap te drinken.

Als je een zonvakantie gaat doen, is het ook te over-
wegen om carotenoiden in de vorm van capsules of 
tabletten in te nemen om de huid extra bescherming te 
bieden tegen schade door  overmatige blootstelling aan 
de zon en om sneller te bruinen. Dan twee weken voor 
vertrek beginnen met de kuur en doorgaan tijdens 
de hele vakantie.  Op en aan het water is de hoeveel-
heid ultraviolette straling veel intenser door reflectie 
van het water en het zand van het strand. Ook in het 
hooggebergte is de hoeveelheid ultraviolet licht veel 
groter doordat de lucht daar ijler is. In beide gevallen 
is het raadzaam om daar rekening mee te houden met 
de keuze van het zonnebeschermingsfactor.
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Zoek de zes verschillen

Jeugdpagina

-n
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-m +dv=b - d -k

-k Rebus
Er stapt een neushoorn de bus in! Zegt de vrouw te-
gen de neushoorn: 
Hoe kan dat nou? 
Ik heb nog nooit 
een neushoorn 
in de bus gezien. 
Kan wel kloppen, 
zegt de neus-
hoorn, morgen is 
mijn scooter weer gemaakt.

WIst je dAt.
• Een inktvis blauw bloed heeft?
• Huskies bekend staan om hun 

verschillende gekleurde ogen?
• Ongeveer 20% van de vissoorten 

die in de Rode Zee voorkomen, 
zijn nergens anders ter wereld te 
vinden.

• Een groep of roedel kangoeroes 
in Australië een mob genoemd 
wordt?

progrAmmA the mAll

Mopje

Datum Activiteit Leeftijd Tijd Inschrijv.
Ma. 2 juni Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Do 5 juni Zaalvoetbal/ Meidenmall  10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 6 juni Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Za 7  juni Uitje naar Tikibad! 13 t/m 18 10.00/18.00 Ja

Ma 9 juni Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Do 12 juni Zaalvoetbal & meidenmall 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij. 13 juni Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Ma 16 juni gesloten 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Do 19 juni gesloten 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 20 juni gesloten 13 t/m 18 19.00/21.30 Nee
Ma 23 juni Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Do 26 juni gesloten 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 27 juni Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Ma 30 juni Inloop 13+ 13 t/m 18 19.30/22.00 Nee
Do 3 juli Zaalvoetbal/Meidenmall  10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee
Vrij 4 juli Kamp 10 t/m 16 15.30/17.30 Ja 
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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!

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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Nationale Molendagen een groot succes!
BoeIend, gevArIeerd, progrAmmA 
Tekst en foto’s Vincent Kraan

De Nationale Molendagen groeiden ondanks het slechte weer voor De Gouden Engel op 10 en 11 mei 
opnieuw uit tot een groot succes. Op beide dagen kwamen veel ouders met hun kinderen op bezoek om 
een kijkje te nemen in de molen. 

Tijdens de druk bezochte rondleidingen werd er uitleg 
gegeven over de verschillende granen en de geheimen 
van het molenaarsvak. Kinderen mochten op de kleine 
handsteen zelf ervaren hoe het is om met handkracht 
een klein beetje graan tot meel bij elkaar te malen. 
Omdat er meer dan voldoende wind stond kon er op 
zaterdag en zondag ook volop gemalen worden. Daar-
mee kon iedereen op aanschouwende wijze zien hoe 
de ene zak na de andere zich vulde met meel. 

pompoenen

Met dat heerlijke meel zijn op zondagmiddag 16 
kinderen aan de slag gegaan om er een mooi pom-
poenbroodje in een bloempot van te bakken. Na af-
loop zijn de overgebleven bloempotten gevuld met 
tuinaarde en mochten de kinderen onder het mot-
to “Wie zaait zal oogsten”  pompoenpitten zaaien.  

Het Molenweekend was ook de start van alle feestelijke 
activiteiten rond het vijf jarig jubileum van Maalderij 
De Gouden Engel. Elke maand volgt er een activiteit 
tot en met het Open Monumentenweekend in sep-
tember. Op Molenzaterdag waren alle vrijwilligers, die 
de afgelopen vijf jaar een bijdrage hebben geleverd en 
de vrienden en donateurs van de Stichting Johannes 
Bos uitgenodigd voor een gezellige Bedankt-avond. 
Aan de hand van diverse foto’s is teruggeblikt op wat er 
de afgelopen vijf jaar gerealiseerd is. Toch iets om met 
zijn allen trots op te zijn! Tevens zijn het programma 
en de plannen voor de komende tijd gepresenteerd.

dvd
Eén van de plannen is om samen met de Stichting Jo-
hannes Bos een DVD speciaal voor schoolkinderen te 
maken. Zo kunnen ze onder andere delen van de molen 
zien die vanwege de veiligheid niet tijdens het rondlei-

den kunnen getoond kunnen worden en kan het verhaal 
van de familie Bos worden verteld. Als start is een mooie 
bijdrage van de Stichting Zuydoutaerlandt gestort.  
Op de toonbank van de molenschuur staat een spaar-
pot waar afgelopen weekend het eerste geld al in is 
gestopt. Het is de bedoeling dat tijdens alle komen-
de activiteiten nog meer geld wordt gespaard zodat in 
september de DVD aan de kinderen gepresenteerd kan 
worden.

mIdZomermArkt

De volgende activiteit is op zondag 22 juni de Midzo-
mermarkt. Op het terrein staan van 11.00 tot 17.00 uur 
kramen met een divers aanbod van duurzame gepro-
duceerde artikelen. Op deze dag is ook de Maalderij 
open en kunt u met eigen ogen aanschouwen hoe de 
nieuwe inrichting er uitziet. De datum voor de offi-
ciële ingebruikname is nog niet precies bekend maar 
op deze wijze wordt al de mogelijkheid geboden om 
het resultaat van alle inspanningen van het afgelopen 
voorjaar te komen bekijken. Iedereen is op dit mo-
ment nog volop bezig om alles rond te krijgen maar als 
u alles blijft volgen op Facebook of via de website blijft 
u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

fIetstocht

Op zondag 20 juli staat een fietstocht met de molenaar 
op het programma. Vanaf de molen wordt gefietst in 
het landschap rond de molen. Het omringende land-
schap is een afwisselend cultuurlandschap waar veel 
over te vertellen is. Bestaande en verdwenen molens, 
boerderijen oud en nieuw maar ook uitleg over de ver-
schillende ontwikkelingen in het landschap zoals het 
aanleggen van waterbergingen, natuurontwikkelings-
gebieden en de manieren van beheer. Deze hebben een 
directe invloed op het gevarieerde planten en dierenle-
ven. Een langgekoesterde wens van de molenaar is om 
al het moois wat hij op zijn fietstochten tegenkomt 
met anderen te delen. Van deze fietstocht met verschil-
lende afstanden wordt een boekje gemaakt dat later te 
koop is in de winkel van de molen. Maar op deze dag is 
er de unieke gelegenheid om de route met de molenaar 
mee te fietsen en zal er onderweg gestopt worden voor 
alle interessante uitleg. Houdt u voor de vertrektijden 
en de reserveringsmogelijkheden de site of Facebook 
in de gaten. 

kInderActIvIteIten

Door de enorme drukte tijdens het molenweekend 
hebben een aantal kinderen niet mee kunnen doen 
aan de broodbakworkshop. Er is beloofd dat op alle 
feestelijke momenten komende maanden ook kinder-
activiteiten zullen worden georganiseerd. Alleen bij 
het schrijven van deze tekst is dat allemaal nog niet 
precies bekend. Maar het zal allemaal steeds op tijd de 
onze site en Facebook worden vermeld. Om teleurstel-
lingen te voorkomen is het verzoek om van te voren te 
reserveren!

eten WAt de pot schAft

Op de vrijdagen 13 en 27 juni en 11 en 25 juli is er 
weer “Eten Wat de Pot schaft”. Dus twee avonden 
per maand! De nieuwe formule is inmiddels bij u be-
kend maar de gerechten zijn iedere keer weer nieuw. 
Heerlijke warme ovenschotels of stoofschotels, sala-
des en kleine hapjes, vegetarisch en met vlees of vis 
en veel groenten. Er is keuze genoeg. De aanvangs-
tijd is flexibel. De zaal is open en er kan tussen 18.30 
en 19.30 uur aangeschoven worden. Vanaf 19.30 uur 
kan er een nagerecht geserveerd worden. De prijs 
van het maaltijdbuffet en het nagerecht is € 18,50 
Evt. drankjes en koffie of thee komen er dan nog bij. 
Reserveren bij Karlijn (06-26086705) vooraf is handig 
voor iedereen maar niet strikt nodig! Er is plaats voor 
30 gasten per keer. 

nIeuWe openIngstIjden

In tegenstelling tot het eerdere bericht over de zomer 
openingstijden blijft de molen dit jaar op dinsdag ge-
sloten. Wel gaan we op de andere dagen eerder open. 
Van woensdag tot en met zaterdag bent u van 10 tot 17 
uur welkom. Op zondag van 11 tot 17uur. Voor groe-
pen is de molen op afspraak ook toegankelijk buiten 
de openingstijden (behalve op maandag en dinsdag).
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Reacties van lezers

lyme

Als aanvulling op het artikel van Martin Frijters, “Een 
addertje onder het gras in de zomer, De Ziekte van 
Lyme”, zou ik graag het volgende willen zeggen. Een 
teek kun je heel eenvoudig verwijderen door een beetje 
spuug op je vinger te doen en dan met die vinger tegen 
de klok in ronddraaiende bewegingen te maken over 
de teek. Een beetje spuug toevoegen als het te droog 
wordt en wel enkele minuten volhouden. Dan veeg je 
de teek zo weg. Het schijnt zo te zijn dat de teek mis-
selijk wordt en daardoor vanzelf loslaat. Het voordeel 
van deze methode is dat je het benodigde gereedschap 
(je vinger en spuug) altijd bij je hebt en dat het een 
héél natuurlijke wijze van een teek verwijderen is.  
Paul Apeldoorn.

gevonden

Wij hebben een sleutelbosje met 2 sleutels op het Klip-
pad gevonden. Het gaat om scootersleutels. Wij hopen 
dat we via de Coedijcker Ban de eigenaar van de sleu-
tels bereiken. (Naam en adres bekend bij de redactie)

complIment

Het blad ziet er prachtig uit en is er inhoudelijk  be-
hoorlijk op vooruit gegaan. Leuk om te lezen zijn de 
interviews met bekende Koedijkers. Ewout Pijpker

 

 

 

 

Oplossingen puzzels
Rebus: Beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht

Zes verschillen: Bal boven in de boom, Tak rechts ont-
breekt, Blaadje van bloem links van de boom, Streepje 
in rechter hoorn van het draakje, linkeroor van draak-
je ontbreekt, streepje in de mond van het draakje ont-
breekt.

youwellness.nl
wellness just for you

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

Geuren, Onderhoud & Accessoires

Stuntprijzen|Geurpotjes

Chloorshock
elders € 24,95

Coedijcker Ban afhaalprijs € 15,00

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

Bestellen kunt u 24/7 op www.youwellness.nl - Voor persoonlijk advies ontvangen wij u graag in onze
showtuin: Kanaaldijk 171 | Tel.: 072-8446167 | Prive: 06-50579572 | Projectontwerp & referenties: www.intimax.nl
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PER 1 JUNI ZIJN 
WIJ OOK OP 

ZONDAG OPEN!

GezelligheidKwaliteit Vernieuwend TopsportSporten van 3,5 tot 80 jaarRespect Persoonlijkheid

FITNESSCLUB VAN 2012 EN 2013

in de gemeente Alkmaar! 

ONS FITNESSCENTRUM 
HEEFT OP ZATERDAG 

NU OOK RUIMERE 
OPENINGSTIJDEN!

CHECK DE OPENINGSTIJDEN OP WWW.TOMVANDERKOLK.NL

ZONDAG OPEN!
Elke sport bij ons1 WEEK GRATIS uitproberen!


