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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 juli 2014
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Beste Koedijkers,

Teruggekeerd van een paar weken vakantie onder de 
warme Griekse zon is het altijd leuk om te ervaren hoe 
je de eigen vertrouwde omgeving aantreft. Een zwaar 
wolkendek waaruit een miezerig buitje naar beneden 
komt, maakt meteen duidelijk dat je weer in eigen 
land bent. Al het oranje op en aan het huis van de 
buren en talloze andere woningen in Koedijk onder-
streept op een andere manier dat je weer op Hollandse 
bodem bent waar de oranjekoorts veel sterker is dan 
op Samos. 

Tot mijn stomme verbazing was de groenstrook langs 
het kanaal, in tegenstelling tot een eerdere maaibeurt, 
volledig gekortwiekt. Zelfs de betonblokken zijn weer 
zichtbaar. En waar ik bang voor was, vlak voor vertrek, 
werd bewaarheid. 

De toen nog heftig piepende, steunende en kreunende 
Rekervlotbrug heeft opnieuw de pijp aan Maarten gege-
ven. Gelukkig voor het dijkijsmeisje was het op de laat-
ste dag van de Alkmaarder Wandelvierdaagse mooi weer 
en kon ze goede zaken doen. Maar voor de rest moet het 
ook voor haar teleurstellend zijn dat de brug er uit ligt. 

Gelukkig draait De Gouden Engel wel op vol-
le toeren nu ook met de extra mogelijkheden die 
officieel en feestelijk in gebruik zijn genomen. 

En de juli-editie van de Coedijcker Ban kon, dank-
zij de inzet en medewerking van alle betrokkenen, 
ondanks mijn vakantie toch op tijd naar de drukker. 
Namens het hele team veel leesplezier en een mooie, 
zonnige zomermaand in ons gezellige lintdorp.

Rien Berends  

Colofon  
Uitgever De Rietschoot Koedijk, Saskerstraat 22, 
Koedijk, Bewonersonderneming in oprichting  
(www.coedijckerban.nl / www.rietschoot.nl) 
Coördinatie: Joop Sinke T:06-39337837 /  E: js-
inke24@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 juni num-
mer  sluit op 16 juli 2014. Aanleveren in MS Word 
per e-mail: redactie@coedijckerban.nl De Coedij-
cker Ban wordt in augustus op 6,7 of 8 augustus 
bezorgd.  De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij zonder opgave van reden niet te 
plaatsen. Tekst kan worden ingekort. 
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De Markante Koedijker

‘Gondelvaart daar doe je aan mee als groep’
ruud SlIkker

Door Rien Berends/Fotografie Cees van Egmond

‘Een vergadering met de wethouder over kunstgras. Dat was de smoes waarmee ik de dag voor Koningsdag 
naar het stadhuis was gelokt. Dat ik een lintje zou krijgen, had ik nooit verwacht.’

De verbazing maar ook vreugde om zijn Koninklijke 
Onderscheiding straalt een paar weken later nog steeds 
van zijn gezicht. Ruud Slikker, kersvers Lid in de Orde 
van Oranje Nassau, vanwege zijn inzet op het gebied 
van cultuur en sport is blij met de erkenning. ‘Een dag 
later liep ik op het sportcomplex alleen maar handen 
te schudden. Iedereen feliciteerde me. En dat is heel 
lang door gegaan, want vrijwel alle kranten in de regio 
hebben het gemeld. Tel daar de social media bij op 
en je voelt je echt een tijdje in elk geval een Bekende 
Koedijker.’

ZuIvelhandel SlIkker

Alsof hij dat al lang niet was. De 55-jarige aan de Ka-
naaldijk geboren en getogen Koedijker. Vader runde 

een zuivelhandel, die nog vele jaren door de broers 
Han en Ruud Slikker werd voortgezet. ‘Ons winkel/
woonhuis stond aan de Kanaaldijk ter hoogte van 
nummer 94. De nummering was toen anders. Ik zat 
op de Zandloper waar nog sprake was van dubbele 
klassen. Er was ook een dependance bij de brandweer-
kazerne die toen nog achter Het Vergulde Paard lag.’

‘Iedereen feliciteerde me. En dat is heel lang 
door gegaan, want vrijwel alle kranten in 
de regio hebben het gemeld. Tel daar de so-
cial media bij op en je voelt je echt een tijd-
je in elk geval een Bekende Koedijker.’

GymnaStIek

Net als alle andere jongens in Koedijk ging Ruud 
voetballen bij de plaatselijke vereniging en deed hij 
aan gymnastiek. ‘Iedereen zat in die tijd op de gym-
nastiekvereniging. De meeste begonnen als ze zes jaar 
waren en stopten op hun twaalfde. Ik ben toen nog 
een tijdje door gegaan omdat ik het leuk vond. In die 
tijd deden we als kinderen veel meer aan beweging dan 
nu. Daardoor waren we lenig en gezond.’ Volkomen 
onverwacht kwam er een nieuwe sport bij. 

‘In 1971 op een zondag in mei waren we als jochies van 
12 jaar op het voetbalveld toen opeens Bob van Oos-
ten, zoon van de huisarts, het veld op kwam rennen en 
aan ons vroeg of we wilden handballen. Dat was leuk, 
zei hij. En als we met tien jongens waren dan konden 
we een week later al spelen. Dat had Jacob de Mayer 
hem beloofd. Bob en Jacob hielden woord want wij 
deden mee en een week later handbalden we. Hoe dat 
precies ging weet ik niet meer, want we hadden eigen-
lijk alleen nog maar gevoetbald. Maar het resultaat was 
wel dat ik uiteindelijk alleen nog ben blijven handbal-
len en dat doe ik nog steeds.’

eIGen wIjk

Van de Zandloper ging Ruud naar de Openbare Mavo 
in Bergen en vervolgens naar de Middelbare Detail-
handelsschool in Alkmaar. Zijn oudere broer Han 
werkte al in de Zuivelhandel Slikker en na school 
kwam Ruud in de zaak. ‘Mijn vader werd toen 65 en 
stopte. Waarna Han en ik samen verder gingen. We 
hadden allebei onze eigen wijk. Dat heb ik 22 jaar ge-
daan. Daarna wilde ik iets anders gaan doen. Ik werk 
nu in het magazijn van de SALO, de vereniging van 
samenwerkende loodgieters.’

‘Maar het resultaat was wel dat ik uitein-
delijk alleen nog ben blijven handballen en 
dat doe ik nog steeds’

verenIGInGSwerk

Naast het zelf sporten was Ruud Slikker ook al snel 
actief in het verenigingswerk zelf. ‘Dat zit bij binnen 
de familie in de genen. Mijn vader is jarenlang voor-
zitter geweest van de middenstandsvereniging en hij 

was ook actief bij de toenmalige VVV. Mijn broer was 
jarenlang voorzitter van de afdeling zaalvoetbal van 
Koedijk. Zelf heb ik met een paar vrienden de eerste 
rommelmarkt en fancy-fair in Koedijk georganiseerd 
en in 1979 ben ik voorzitter geworden van de hand-
balafdeling en zat ik in die functie ook in het bestuur 
van de omnisportvereniging Koedijk. Sinds 1993 ben 
ik voorzitter van de gehele vereniging als opvolger van 
Dick van Dijk. De vereniging telt op dit moment ruim 
1100 leden. Dat is best een klus om te besturen en dat 
lukt dan ook alleen maar dankzij een team heel goede 
medebestuurders.’

Gondelvaart

Een geheel eigen plek 
in het levensverhaal van 
Ruud Slikker neemt de 
Gondelvaart in. Dankzij 
hem, Ger Klomp en Jan 
Oostwouder bestaat dit 
evenement nog steeds. 
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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
‘Dat voert misschien iets te ver. In 1978 besloot de 
vereniging wegens gebrek aan deelname en financië-
le middelen dat jaar geen gondelvaart te organiseren. 
Wij hebben toen met een bootje een protestvaart ge-
houden op de bewuste zaterdag in augustus. Op een 
spandoek stond ‘Gondelvaart? Natuurlijk! Maar alleen 
gaat het niet.’ Er waren wat bewoners aan de dijk die 
onze actie steunden en lichtjes hadden opgehangen. 
We hebben kregen veel positieve reacties.’ Ruud, Gert 
en Jan, oftewel Slikker CS, zijn de enige Koedijkers die 
vanaf 1970 een boot hebben gebouwd. ‘In de loop der 
jaren is die groep gegroeid tot maximaal 15 man. Nu 
zijn we met zijn tienen. Voordat we zelf boten gingen 
bouwen, zaten we uiteraard als kinderen op boten van 
anderen als figuranten.

reputatIe

Het ontwikkelingsproces van een gondel gaat min of 
meer vanzelf. ‘Je komt als groep bij elkaar en gaat over-
leggen welke thema’s mogelijk zijn. Je kunt niet elk jaar 

heel groot en spectaculair uitpakken. Dat hangt ook af 
van de beschikbaarheid en het vakmanschap binnen 
de groep. Het is overigens nooit een punt van discussie 
of we wel mee doen. Als groep doe je altijd mee. 

‘Wij hebben toen met een bootje een pro-
testvaart gehouden op de bewuste zaterdag 
in augustus. Op een spandoek stond ‘Gon-
delvaart? Natuurlijk! Maar alleen gaat het 
niet.’

Natuurlijk zijn er gangmakers of neemt iemand het 
initiatief, maar daarna volgt de rest.’ En bouw je een 
reputatie op binnen het fenomeen Gondelvaart. Want 
Slikker CS staat altijd garant voor een bijzondere pre-
sentatie. Daarvoor hoef je alleen maar het prachtige 
jubileumboek ‘50 jaar Gondelvaart Koedijk’ te lezen 
en vooral te bekijken.
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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%

De moeite waard

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.

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

huISartSenpraktIjk koedIjk
De huisartsenpraktijk Koedijk (huis-
artsen Alex Slachter en Lisette Eigen-
raam) is, in verband met vakantie ge-
sloten op de volgende data in 2014.

• Zomervakantie: 7 juli t/m 25 juli 2014
• September: 1 september t/m 5 september 2014
• Herfstvakantie: 13 oktober t/m 17 oktober 2014
 
Tijdens onze vakanties kunt u terecht bij huisartsen-
praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, 1825 CJ Alk-
maar, tel. 072-5612598 

31-8 rommelmarkt In de rIetSchoot
Leuk om uw creativiteit aan de bezoekers te tonen en 
of uw overbodige spulletjes aan de man te brengen. U 
kunt zich aanmelden voor de rommel/creamarkt via 
activiteiten@rietschoot.nl Voor de kleedjesmarkt (kin-
deren) wordt een aparte ruimte ingericht.

Kosten

• Tafels van 1.20 m voor € 2,50,--, 
• Tafels van 1.40 voor € 3,-- en 
• Tafels van 2.25 m. voor € 5,00 per stuk. 
• We vragen de kinderen € 1,00 voor een plek, 

graag zelf een kleedje meenemen.
 
Borg

De huur van de tafel(s) moet vooraf worden betaald. 

Als borg betaalt u de huurprijs 2x. U ontvangt de borg 
na afloop terug als u uw spulletjes heeft opgeruimd.

InformatIe

• 09.00 uur – zalen open voor de marktkooplui/
kunstenaars/kinderen

• 10.00 uur – zalen open voor publiek
• 16.00 uur – zalen dicht voor publiek, opruimen 

door marktkooplui
• U kunt een tafel/plek bestellen via: activiteiten@

rietschoot.nl
• Voor de kleedjesmarkt richten we een aparte 

zaal in, waar de kinderen hun koopwaar kunnen 
uitstallen en aan de man brengen.

track the talent voor 50pluSSerS
De gemeente Alkmaar faciliteert het Project Track The 
Talent voor 50plussers die op zoek zijn naar werk, aan 
het volgen zijn in deze pilot geen kosten verbonden. 
De workshops bestaan uit de volgende onderdelen: 
Het ontdekken van de eigen kernkwaliteiten. Het ef-
fect en gebruik van sociale mediaSollicitatiebrief Jezelf 
verkopen. (Toepassen van het solliciteren) Dressed 4 
Succes  Bedrijfsbezoeken en informatie.(Bezoeken 
worden afgestemd op de interesse van de groep )Geïn-
teresseerde kandidaten uit Alkmaar mailen naar Renée 
Rademacher: info@mp-partners.nl of 06 129 11515

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
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De moeite waard
Mede dankzij veel vrijwilligerswerk en een legaat van Hendrik Otto
hIStorISche maalderIj voltooId
Door Bart Slooten

Op 30 januari 1847 kocht Cornelis Bos, molenaarszoon uit Hoogwoud, meelmolen De Koe te Koedijk, 
op de plaats waar thans Kanaaldijk 232 staat en het molenaarshuis, Kanaaldijk 231 om er een eigen zaak 
te beginnen. De familie zou precies 150 jaar en 7 maanden in Koedijk wonen, want de laatst levende telg 
van de Koedijker tak stierf op 30 augustus 1997, na nog wel op bescheiden wijze het 150-jarig bestaan 
van het bedrijf te hebben kunnen herdenken. Een gevelsteen aan de zuidzijde van de maalderij herinnert 
daar nog aan.

Deze laatst levende, Johannes Bos, had bij leven als de 
naar hem genoemde stichting opgericht met het doel 
het bezit van de familie te beheren en er iets moois mee 
te doen op het gebied van molens en/of maalderijen. 
In 2001 werd de oude opstal van de maalderij gesloopt, 
waarbij wat van waarde was uit het interieur bewaard 
werd. In de daarop volgende jaren werd het volgen-
de gerealiseerd: er werden twee woonstolpboerderijen 
gebouwd, een woning in de stijl van een bouwvallig 

pandje dat daar verdwijnen moest, de molenaarswo-
ning, die na een brand een ruïne was, werd als replica 
herbouwd. Dit alles leverde de Stichting de Puienprijs 
op en een eervolle vermelding van de Boerderijen-
stichting. Nadat dit alles was verkocht, werd op het 
eigenlijke erf gerestaureerd de oude maalderij uit 1866, 
de knechtswoning uit 1871, en de koolboet uit 1894. 
Deze moest wijken voor eerder genoemde nieuwbouw. 
Hij werd zorgvuldig gesloopt en op het erf herbouwd, 
waarbij het dak in zijn geheel is overgebracht en weer 
op het gebouw is gezet. De maalderij, de knechtswo-
ning en de koolboet zijn alle drie gemeentelijke monu-
menten, waarbij het interieur van de knechtswoning, 
gerestaureerd in de staat van 1901, ook beschermd is 
via de gemeente.

Voorts werden in stijl nieuw verwezenlijkt de Molen-
schuur (een horecagelegenheid) en een stellingmeel-
molen, genaamd De Gouden Engel, vernoemd naar 
het aloude Sinterklaasfeest van Koedijk, dat vanouds 
werd gevierd op 31 december in plaats van op 5 decem-
ber. De molen is een geschenk van de Stichting aan het 
dorp Koedijk en houdt in zijn naam het aloude feest 
in herinnering. 

Vanaf het begin heeft de Stichting in het dorp een 
groot draagvlak ondervonden, resulterend in een 
groep van Vrienden en Donateurs, de medewerking 
van omwonenden en vrijwilligers.

Reeds bij de restauratie van de maalderij in 2001-2002 
had de Stichting de wens de inrichting weer terug te 
brengen zoals die in 1929 was aangebracht.
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De moeite waard

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

Het gebouw is in 1866 gezet als stoommaalderij en is 
dat niet zo’n lange tijd geweest. De stoommaalderij 
werd aan het Luttik Oudorp door een familielid voort-
gezet. En werd daarna pakhuis, in 1929 weer maalderij 
maar nu met elektriciteit als drijfkracht. Omdat de 
familie toen besloot de wind als energiebron vaarwel 
te zeggen werd de maalderij als elektrische maalderij 
ingericht en vervolgens werd de molen gesloopt. Dit 
gebeurde in april 1930.

herbouw

De prijsopgave voor een eventuele herbouw van de 
molen in 2001 was zodanig hoog, dat het toen geldelijk 
gezien geen haalbare kaart was. Twee jaar geleden kon 
de Stichting een dubbele maalstoel met twee koppels 
stenen uit 1935 aankopen. Wat financieel gezien al me-
teen een veel gunstiger beeld opleverde. Mede dankzij 
veel vrijwilligerswerk en een legaat van Hendrik Otto, 
tot zijn dood wonende nabij de maalderij, werd het nu 
wel haalbaar. De Stichting is blij het geheel van molen 
en historische gebouwen met een historisch ingerichte 
maalderij te kunnen voltooien en zo een compleet ver-
haal te kunnen vertellen en te laten zien. De inrichting 
uit Waarde is bijna dezelfde als die in 1929 werd geïn-

stalleerd (fabricaat Wijnveen, Voorthuizen (U). 

elektromotor

De elektromotor die het geheel in 1929 aandreef, doet 
dat nu weer via een grote drijfriem die een vrijloop-
wiel aandrijft. De riem kan overgeschoven worden 
naar het jaagwiel dat zodoende twee koppels stenen 
kan aandrijven via gietijzeren wielen met houten kam-
men (tanden) erin. Met grotendeels vrijwilligerswerk 
is de jakobsladder (elevator) voor graantransport naar 
de zolder herbouwd en nog veel meer verspreide aan-
passingen en klussen. Ook dit kwam de uiteindelijke 
kosten uiteraard ten goede. Alles is ouderwets qua 
techniek, maar dat is ook juist de bedoeling.

Met deze ouderwetse maalderij heeft Alkmaar iets 
unieks binnen haar grenzen. Van inrichtingen als deze 
met een dergelijke ouderwetse aandrijfwijze zijn er nog 
maar een paar in den lande. Hopelijk voegt de Stich-
ting hiermee een mooi historisch element toe aan de al 
rijke geschiedenis van de gemeente
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De moeite waardCoedijckertjes
Gitaarlessen in Daalmeer/Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Beginners en 
gevorderden. Gratis proefles! Ton Oudejans,tel 06-
10338021. E-mail: tonoudejans@online.nl

Diefstal Dit bootje + motor (zie foto) zijn GESTO-
LEN van mijn zoon ergens in de periode tussen 
12/5-17/5.De boot (en motor) zaten goed op slot 
onder de brug van de Klip naar de Wielsloot, slot is 
helaas doorgeknipt.  Wie heeft iets gezien en weet 
waar mijn zoon zijn bootje is? 06-40465132 

Pianostemmen in Koedijk. André Valkering,Sas-
kerstraat 148,tel 072-5612961

Coedijckertjes

Plaats een “Coedijckertje” 
van drie regels voor 

slechts € 2,50 
Extra regels: € 0,50 per regel

Betaling vooraf
Redactie kan advertenties weigeren

Informatie Wim Smit
verkoop@coedijckerban.nl

06-43166559
Een speciale familie-advertentie plaatsen?

Prijs op aanvraag

onderweG In en rond koedIjk

Wandelend in Koedijk en haar omgeving kom ik af en toe leuke en ook 
minder leuke dingen tegen. Een briefje op straat, nieuwe bewegwijzering, 
bevuiling van een fietspad en een buurtboekenplank. Allemaal ontmoe-
tingen die me inspireren en uitdagen om er iets mee te doen.

Tekst en foto’s Rien Berends

rotor

Op het fietspad langs de Nauertogt ligt niet ver van de 
kruising met de Achtergraft een uit een schoolschrift 
gescheurd blaadje. Het moet er nog maar kort gele-
den zijn terechtgekomen want het ziet er nog schoon 
en netjes uit. DO-IT-05 staat er bovenaan de handge-
schreven tekst. ‘Hoe hard kan een rotor draaien?’ Na 
deze vraag volgt een leerzaam antwoord. ‘Hij draait 
mooi, maar hoe meer je er aan vast maakt, des te lang-
zamer de rotor gaat draaien. Dit komt omdat met een 
langere propellor hij meer wind vangt waardoor hij 
langsamer gaat draaien. Dus als je een rotor echt hard 
wil laten draaien maak de propellors dan zo kort mo-
gelijk. Zo vangt ie weinig wind.’ Op een paar schrijf-
foutjes na een heldere en duidelijke omschrijving van 
Manon uit klas 1B. Mocht je dit lezen Manon en wil 
je jouw tekst op papier nog terug verlangen, stuur dan 
een mailtje aan redactie@coedijckerban.nl

weSt-FrIeSe omrInGdIjk

Niet echt opvallend maar wel degelijk aanwezig is de 
nieuwe bewegwijzering voor fietsers die de West-Frie-
se Omringdijk willen volbrengen. Kleine lichtblauwe 

bordjes sieren de 
lantaarnpalen bij 
kruisingen langs de 
Kanaaldijk. Zo ook 
op de hoek van de 
Landman en de 

dijk. Niet te missen: rechtdoor fietsen voor de omring-
dijkroute en linksaf naar De Rietschoot. Altijd handig 
om te weten.

buurtboekenplank

Zomaar ergens onder een afdak aan de Achtergraft 
hangt al een tijdje den zogenaamde buurtboekenplank 
waar ook al een aantal boeken in staan. Aan de zijkant 
staat op een briefje wat de bedoeling is: ruilen, lenen 
of een kleine vergoeding. Wat een prachtig initiatief. 
Ik ga er zeker wat boeken die ik heb gelezen bij leggen. 
En ik ben ook vast van plan er af en toe eentje te lenen, 
tegen een kleine vergoeding uiteraard. Hoe meer Koe-
dijkers meedoen, des te leuker wordt het.

FIetSpadbevuIlInG

Begin dit jaar was het fietspad aan de overkant van het 
kanaal net na de Rekervlotbrug vol gespoten met al-
lerlei vunzige, beledigende teksten en aanstootgeven-
de nazi-symbolen. Uiteraard is die troep na enige tijd 
terecht verwijderd en het fietspad schoon gemaakt. 
Boos, verdrietig en vol verbazing moest ik een dag la-
ter, constateren dat over de schoongemaakte plekken 
door dezelfde perso(o)n(en) op dezelfde wijze weer 
dezelfde teksten en symbolen op het wegdek waren 
gespoten. Wat zou ik graag een ontmoeting willen 
hebben met degene(n) die hier voor verantwoordelijk 
is/zijn. Om te vragen wat ze beweegt dit te doen, wat 
voor hen de toegevoegde waarde is en hoe er misschien 
op een andere manier met hun frustraties kan worden 
omgegaan. Nu begrijp ik het niet. En dat vind ik erg 
jammer.

Fietspadvervuiling
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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

pauZeStand
Tekst en foto: Cees van Egmond

Ineens kan het zover zijn. Als je even niet meer met je IPod wilt fiedelen en  er niemand te bellen valt, dan wordt 
het echt tijd voor een moment voor jezelf. Heerlijk in de pauzestand, een vakantiegevoel krijgen. Dat kan bij-
voorbeeld door gewoon te gaan zitten, de oortjes uit te doen en je zintuigen op een portie omgeving te trakteren. 
Aan de overkant staat een fenomenaalscholver wiegend op de wind zijn vleugels op een lantarenpaal te drogen. 
Dat moet wel zo als je geen vetklieren hebt zoals andere watervogels, maar toch steeds kopje onder moet om aan 
voedsel te komen. 

Een Koedijker vakantiegevoel, langs het kanaal in het gras of op een bankje. Alles in 3D en stereo. Fantaseer er 
maar bij dat je zelf in die zeilboot zit en met net zo’n tevreden gevoel naar de walkant kijkt.

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

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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Ondernemer van de maand

‘Feest op het water, je vaart er wel bij’
korStanje cruISeS
Door Rien Berends, fotografie Cees van Egmond

‘Water is mijn leven. Ik ben in de haven van Beverwijk opgegroeid. Van jongs af aan zat ik al in de kajuit 
van de binnenschippers. Mocht ik meevaren. Dat vond ik helemaal geweldig.’

Rien Korstanje glundert nog 
steeds als hij terugdenkt 
aan vroeger. Hoe hij op-
groeide tussen het schip-
persvolk. Het feit dat 
hij samen met Carla 
hun wensdroom heeft 
kunnen realiseren, vrij-
staand wonen aan het 

water, maakt hem min-
stens net zo blij.

Terwijl Paris, de 
partyboot Koedijk 
en Alkmaarse Feest-
boot,  voor hun huis 

aan de Kanaaldijk aan de steiger ligt, vertellen Rien 
en Carla over het hoe en waarom van hun Korstanje 
Cruises.

polItIe

Ze zijn alle twee geboren en getogen in Beverwijk. 
Riens vader werkte bij Stoel en hield zich vooral bezig 
met het laden en lossen van binnenschepen in de ha-
ven van zijn geboortestad. Daar bloeide zoals gezegd 
de liefde voor het water en de scheepvaart op. Niet zo 
verwonderlijk dus dat Rien zijn 21 maanden durende 
militaire dienstplicht bij de marine doorbracht. ‘Daar-
na ben ik bij de politie gaan werken. 

 Uiteraard was mijn wens om bij de waterpolitie aan 
de gang te gaan. Dat was in die tijd nog niet zo gemak-
kelijk. De waterpolitie maakte deel uit van de Rijks-
politie en de toelatingseisen waren veel zwaarder dan 
voor de gemeentepolitie. Na de keuringseisen werd ik 
toegelaten bij de gemeentepolitie en kon ik in Alk-
maar aan de slag.’

droomhuIS

Carla en Rien Korstanje verhuisden naar Alkmaar en 
gingen aan de Frieseweg wonen. Vervolgens zijn ze 
nog drie keer verhuisd om uiteindelijk in hun huidi-
ge droomhuis aan de Kanaaldijk uit te komen. ‘Bij de 
gemeentepolitie in Alkmaar heb ik vijf jaar in de auto 
gesurveilleerd en was ik vier jaar wijkagent.’ Maar het 
water bleef lokken. Korstanje ging solliciteren bij de 
rijkspolitie in Amsterdam. Daar was geen plek. Wel in 
Maastricht. ‘Dat was me te ver. Ik heb toen gewacht 
en het geduld werd beloond. Na anderhalf jaar kon ik 
uiteindelijk in 1980 toch van de gemeentepolitie Alk-
maar naar de rijkspolitie te water in Amsterdam. Daar 
heb ik vervolgens in een redelijk vlot tempo carrière 
gemaakt. Drie jaar geleden ben ik op 60-jarige leeftijd 
met een levensloopregeling gestopt bij de politie.’

waterFIetSen

Niet dat de Korstanjes vervolgens rustig aan gingen 
doen. Naast het politiewerk werden er wel degelijk 
initiatieven op en rond het water ontplooid. Car-
la Korstanje: ‘In 1984 runden we een verhuurbedrijf 
van waterfietsen in het hartje van Alkmaar vlak bij het 
Waagplein. Dat was hard werken en weinig verdie-
nen. Daarnaast hielden we ons ook, vanuit het niets, 
bezig met de scheepsmakelaardij.’ Het kopen en ver-
kopen ging Rien Korstanje heel goed af. ‘Sleepboten 
waren in die tijd razend populair. Vooral in het we-
reldje van artiesten en andere bekende Nederlanders. 
Ik heb toen nog slepers verkocht aan André van Duin 
en Jeroen Pauw. Dat was een prachtige handel. Nu 
zijn sleepboten veel minder gewild. Op het hoogte-
punt van de zaak hebben we in 2001 de scheepsma-
kelaardij verkocht om het wat rustiger aan te doen.’  
Korstanje zegt het laatste met een veelzeggende glim-
lach. De reden volgt snel. ‘Eind 2001 zijn we begon-
nen met Korstanje Cruises. Na eerst een overname van 

Woldhuis Cruises te hebben overwogen, kocht ik uit-
eindelijk een speciale boot van ze. Een groot en hoog 
schip dat opgeknapt moest worden. Daar ben ik mee 
aan de slag gegaan met als doel om het daarna te verko-
pen en met een kleiner schip verder te gaan.’

noach

Dat liep iets anders. Toen de Noach helemaal gereed 
was, bleek de verkoop ervan vanwege de crisis niet te 
lukken. Rien Korstanje: ‘Carla en ik hebben elkaar 
vervolgens de hand gegeven en zijn samen in het die-
pe gedoken. Zonder horeca-ervaring of wat dan ook 
staken we van wal.’ Carla kan er nu om lachen, maar 
geeft toe dat ze er op dat moment nou niet bepaald 
heel enthousiast aan begon. ‘Het was een perfecte 
boot, helemaal vaarklaar. Dat was ik alleen niet. Maar 
we hadden geluk dat er een verzoek uit de Zaanstreek 
kwam om te gaan varen voor een theatershow die was 
gebaseerd op de boeken van Cor Bruin. We moesten 
toen overdag zo’n 6000 schoolkinderen met drie bo-
ten van de ene voorstelling naar de andere brengen 
en ook aan boord werd er door artiesten opgetreden. 
’s Avonds deden we dat allemaal nog een keer, maar 

dan met volwassenen. Na afloop was het heel gezellig 
want wij hadden een bar. Iedereen kwam dus naar ons 
toe. Aan die opdracht hebben we daarna heel wat extra 
werk over gehouden. Dat was dus een prima begin van 
onze rederij. Daarna hebben we geadverteerd als unie-
ke partij voor groepen om te vergaderen aan boord of 
gewoon gezellig te varen bij feesten, verjaardagen en 
huwelijken. De boot was ook geschikt gemaakt voor 
bejaarden en invaliden.’

parIS

De Noach voldeed prima en stond ook niet te koop. 
Toch werd  de kleinere partyboot Paris aangeschaft. 
Rien Korstanje: ‘Die had ik in mijn makelaarstijd al 
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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

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient.

Daarom blijft RegioBank ook in KOEDIJK.
Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.

Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Ondernemer van de maand
drie keer gekocht en verkocht. Bij toeval kwam ik de 
Paris tegen in Amsterdam waar hij wegens belasting-
schuld aan de ketting lag. Ik kon de boot weer kopen. 
Carla en ik besloten om de Paris voor onszelf te hou-
den.’ Alsof het zo moest zijn want in december 2009 
meldde zich zomaar een makelaar voor de Noach. Een 
rijke Brit bezat een hotelboot in Londen die gebouwd 
was door de reder die ook de Noach had gebouwd. 
Rien Korstanje: ‘Die man wilde met de Noach chique 
rondvaarten door Londen maken. Hij kwam een uur-
tje kijken en kocht de  Noach. Alleen moest hij nog 
een half jaar wachten, want we zaten helemaal volge-
boekt. Daarna hebben we uiteindelijk afscheid geno-
men en zijn we verder gaan varen met de Paris. Dat 
betekende een verlaging van ongeveer zeventig passa-
giers naar zo’n kleine veertig. Al met al hebben we het 
wat minder druk dan in de Noach-tijd. Dat heeft ook 
te maken met de crisis. Het gaat allemaal gewoon zijn 
gang. Dit werk is en blijft nu eenmaal onvoorspelbaar.’

arranGementen

Korstanje Cruises biedt met de Paris een breed sca-
la aan arrangementen inclusief eten en drinken aan 

boord of bij speciale restaurants onderweg. Zo zijn er 
samenwerkingen met de Molen De Gouden Engel, 
golfbaan Sluispolder en de Zaanse Schans. Carla Kor-
stanje: ‘In principe is alles bespreekbaar. Heeft men 
een budget dan gaan we gewoon kijken wat de mo-
gelijkheden zijn. De Paris is bijvoorbeeld ook geschikt 
voor het sluiten van een huwelijk in kleinere kring 
maar ook voor babyshowers en andere speciale party’s. 
De boot is geschikt voor gezelschappen tot maximaal 
42 personen.’ 

De taakverdeling binnen Korstanje Cruises is zo lang-
zamerhand ook wel duidelijk geworden. Rien doet het 
onderhoud aan de boot en is de kapitein die lekker 
vaart. Carla doet de rest. Boekingen, de festiviteiten en 
volledige horeca aan boord en ga zo maar door. ‘Soms 
ben ik helemaal kapot na een tocht. Kijkt de kapitein 
me altijd weer verbaasd aan. Hoe kan dat nou. We 
hebben toch lekker gevaren. Weet je, ik beschouw het 
maar als een uit de hand gelopen hobby waar je veel 
bij kunt lachen. Want laten we eerlijk zijn. Feest op het 
water, daar vaart toch iedereen wel bij!’
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Vereniging van de maand
Toneelspelen met de paplepel ingegeven
jeuGdtoneelGroep de rooS
Door Joop Sinke / Foto’s De Roos

Het jeugdtoneel is omstreeks 1997 opgericht door de leden van De Roos voor jongeren tussen de 8 en 16 
jaar. De jongeren wilden graag zelf ook toneel spelen, na het bijwonen van de voorstellingen van de volwas-
sen toneelspelers, en speelden na de voorstelling het stuk na met een geheel eigen invulling!. De jongeren, 
vaak de kinderen van de volwassen toneelspelers, kregen het toneel spelen met de ‘paplepel ingegeven’ en 
wilden zelf ook op het toneel staan en zich identificeren met de verschillende personages uit de voorstellin-
gen. Na lang ‘zeuren’ verenigden de jongeren zich om toneelstukken op te voeren in De Rietschoot.

meer meISjeS dan jonGenS

Sinds de oprichting hebben verschillenden regisseurs 
met veel enthousiasme en plezier de jongeren begeleid 
en gerepeteerd voor de jaarlijkse voorstellingen. 

De huidige bezetting bestaat uit veertien enthousiaste 
jongeren en de regisseurs Marloes en Frank Smit. Alle-
bei opgegroeid met het toneelspel van hun ouders bij 
De Roos en besmet met het toneelvirus. Het begelei-
den van de jongeren en zelf toneelspelen, voelt als een 

welkome ontspanning en leuke passie voor Marloes en 
Frank. De jongerengroep bestaat uit drie jongens en 
elf meiden. 

‘De jongerengroep bestaat uit drie jongens 
en elf meiden’ 

Deze verhoudingen zie je ook terug bij de volwassen 
toneelgroepen waarvoor niet echt een verklaring is. 
Veel van de jeugdleden van het eerste uur zijn nog 

steeds bij de toneelvereniging en zo is er een hecht 
team ontstaan. Frank ‘Het spelen van een voorstelling 
is de ‘kers op de slagroomtaart’ en we doen dat ook 
met heel veel enthousiasme en plezier wat terug te zien 
is tijdens de voorstellingen’. Niet voor niets trok de 
laatste voorstelling ‘Lekker Boeiuh’ twee keer een uit-
verkochte toneelzaal in De Rietschoot en kreeg veel 
waardering van de aanwezige bezoekers.

de voorbereIdInG

De regisseurs Marloes en Frank zoeken in de zomer-
maanden naar een thema voor de voorstelling die pas-
send is voor de groep en kiezen dan voor een bestaand 
jeugdstuk of schrijven zelf een toneelwerk. Wanneer 
er gebruik wordt gemaakt van een bestaand werk dan 
moet er eerst een vergunning worden opgevraagd en 
auteursrechten worden betaald. Vervolgens wordt het 
gekozen toneelwerk begin oktober met de spelers be-
sproken en na de goedkeuring volgt dan de invulling 
welke spelers welke rol gaan spelen. 

Dit is belangrijk voor de beeldvorming van de spelers 
en regisseurs om te kijken of de rollen ook passen bij 
de persoon. De repetitieavonden starten omstreeks ok-

tober en vinden plaats op de dinsdagavond van 19:00 – 
20:00 uur. De uitvoering van de voorstelling is meestal 
in maart. Om de tekst voor de rol goed te leren wordt 
er naast de repetitieavond nog eens 3-4 uur per week 
thuis geoefend zodat de tekst en de emoties van de rol 
er goed inzitten en wanneer, en waar de speler moet 
opkomen op het toneel of in de zaal.

In deze periode wordt er ook gezamenlijk 
nagedacht en gewerkt aan het licht, geluid, 
decor, kleding en grime. 

In deze periode wordt er ook gezamenlijk nagedacht 
en gewerkt aan het licht, geluid, decor, kleding en gri-
me. Om kosten te besparen maakt de groep zelf het de-
cor omdat de middelen nu eenmaal beperkt zijn. Het 
jeugdtoneel dankt zijn voorbestaan aan een jaarlijkse 
subsidie van stichting ’t Zuydoutaerlandt, een bijdrage 
vanuit de toneelvereniging en de entreegelden voor de 
voorstellingen.

de FInale

Na maanden van repeteren en alle voorbereidingen 
is het dan eindelijk zover. Voordat de voorstelling ge-
speeld gaat worden is er de gebruikelijke generale re-
petitie voor de première. Een repetitie met alles erop 
en eraan, geluid, belichting, kleding, grime enzovoort, 
die lijkt op een voorstelling maar dan zonder publiek. 
Belangrijk aspect hierbij is dat de regisseurs hun mond 
houden en pas na de voorstelling commentaar geven. 
Op 28 en 29 maart van dit jaar speelden de groep de 
voorstelling ‘Lekker Boeiuh’. Het verhaal gaat over 
twee jeugdbendes die samen gaan werken. Het was 
een geweldige voorstelling waarbij de toneelzaal twee 
uitverkocht was en de regisseurs Marloes en Frank bij-
zonder trots terugblikten op het vertoonde spel.

Scene uit ‘Lekker Boeiuh’ 



24 25

Bewonersonderneming Koedijk
Puzzelstukjes vallen in elkaar bij schrijven ondernemingsplan
baSIS voor ondernemInGSplan 2015 - 2020 
Net zoals in andere wijken en buurten van de gemeente Alkmaar komt de verantwoording voor het wel-
zijn in Koedijk voor een groot deel bij de bewoners zelf te liggen. Om invulling te kunnen geven aan die 
verantwoording is de ambitie voor 2015 en de jaren daarop vastgelegd in vijf programma’s. Het was even 
puzzelen maar het bestuur is tevreden met het resultaat. U hopelijk ook.

Door Wim van Veen / Hans Petit

Op 19 juni is het bestuur van De Rietschoot bijeenge-
komen om de uitgangspunten van het ondernemings-
plan 2015 en volgende jaren vast te stellen. Allereerst 
is bepaald welke aandachtsgebieden (programma’s) be-
langrijk zijn en vervolgens  is een begin gemaakt met te 
becijferen wat het kost om die programma’s te verwe-
zenlijken Tot slot is vastgesteld welke deskundigheid 
er nodig is om de programma’s uit te voeren. In dit 
artikel wordt ingegaan op de vijf programma’s.

Wim van Veen werkt als zelfstandig orga-
nisatieadviseur voor profit- en non-pro-
fitorganisaties. Hij helpt De Rietschoot 
bij het vormgeven van de bewonerson-
derneming Koedijk.

jeuGd

De wijze waarop jeugdwerk in Alkmaar wordt ge-
organiseerd verandert. Subsidie die in het verleden 
rechtstreeks aan de professionele instanties werd toe-
gekend stopt per 1 januari 2015. De verantwoording 
voor het voortzetten van het jeugdwerk komt nu bij 
de bewonersonderneming te liggen. De bewonerson-
derneming Koedijk neemt jongeren serieus en wil in 
2015 en volgende jaren jeugdwerk in Koedijk een vaste 
plaats geven De bewonersonderneming Koedijk initi-
eert en bevordert initiatieven van jongeren, bewoners 
en organisaties, die bijdragen aan de ontwikkeling van 
jongeren en gaat uit van onderstaande visie. 

Niet alle jongeren zijn even succesvol en de ontwik-
keling van jongeren verloopt niet via een rechte lijn 
omhoog. Jongeren ontwikkelen zich met vallen en 
opstaan. Ouders en andere (professionele) opvoeders 
als leerkrachten, vrijwilligers en sportcoaches vervul-
len ook een belangrijke rol. Misschien wat minder op 

de voorgrond, maar zij dragen eraan bij dat jongeren 
de kans krijgen goed, gezond en veilig op te groeien, 
zich te ontwikkelen en mee te doen aan 
de samenleving. De bewonerson- der-
neming Koedijk organiseert 
professionele onder-
steuning voor 
jongeren uit 
Koedijk. 

welZIjn 
en ZorG 
In de 
buurt

O p 
steeds meer 
plekken nemen 
burgers het initiatief 
om publieke taken en 
voorzieningen in eigen hand 
te nemen. Een voorbeeld daarvan is 
het groenonderhoud in de wijk dat 
door bewoners van de gemeente 
overgenomen wordt. Maar ook op 
het gebied van welzijn en zorg zien we 
dergelijke initiatieven. Deze initiatieven 
worden versterkt door het beleid van de over-
heid dat erop gericht is dat mensen zolang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. 

Mensen die hulp nodig hebben, dienen eerst hun eigen 
netwerk aan te spreken voordat ze een beroep op pro-
fessionele zorg kunnen doen. En met de verschuiving 
van Awbz-taken van het Rijk naar de gemeente is er 
ook minder geld beschikbaar. Dat betekent dat we de 
zorg anders moeten organiseren: dichterbij huis, zorg 
voor elkaar en goede toegankelijke voorzieningen voor 
iedereen. Daarbij dienen we ons telkens de vraag te 

stellen: Waarom is het nodig is aparts voor een bepaal-
de doelgroep op te zetten als dezelfde activiteit al (el-
ders) plaatsvindt? Het welzijn van de bewoners dient 
natuurlijk voorop te staan, maar er kan zoveel meer als 
we bereid zijn welzijn en zorg anders te organiseren. 

Sport en beweGen om FIt te blIjven

We zijn ons steeds meer bewust van het belang van 
sport en bewegen. Allereerst is het een zinvolle vorm 

van vrijetijdsbesteding: uitdagend en 
grensverleggend. Daarnaast 

zijn sport en bewegen ook 
nuttig. Het is gezond, 
bevordert de weerbaar-
heid en draagt bij om 
contact te maken met 

soms lastig te bereiken 
groepen. Als we kij-
ken naar het Alk-
maars sportbeleid 
dan ligt het accent 

op talent¬ont-
wikkeling en 

recreatiesport, zoals 
wandelen, fietsen en hardlopen. De 

gemeente legt in haar beleid ook 
een relatie tussen sport en onder-
wijs en maatschappelijke doelen, 

zoals de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Kortom, 
Sport en bewegen om in alle op-

zichte fit te blijven.

Koedijk heeft de bewoners veel te 
bieden. Natuurlijk door de verschil-

lende sportvoorzieningen, maar voor-
al ook de het vele groen en prachtige 

ligging met vlakbij Geestmerambacht, de polders 
en de duinen en de zee. Toch is het zo dat in de helft 

van de Alkmaarse huishoudens niet aan sport wordt 
gedaan. Koedijkers zijn daarop geen uitzondering. Al 
is dat niet met zekerheid te zeggen.

Het programma Sport en Bewegen van het Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) biedt hand-
vatten om het gemeentelijke sportbeleid te vertalen 
naar buurtniveau, dus ook de schaal van Koedijk. 

kunSt en cultuur

De Rietschoot is bij uitstek dé plek in waar bewoners met 
kunst en cultuur in aanraking kunnen komen. De vele 
verenigingen die Koedijk rijk is, zorgen voor een ruim 
aanbod van activiteiten. De bewonersonderneming Koe-
dijk moedigt initiatieven met kunst en cultuur aan.

Kunst en cultuur laten zien wie we zijn en hoe we wen-
sen te leven. Het brengt mensen in beweging en biedt 
mensen een kritische kijk op de samenleving. 

Kunst en cultuur brengen mensen bij elkaar in hun 
hobby en beleving en zorgen ervoor dat we open staan 
voor andere dingen die wat vreemder zijn. Dat alles 
draagt bij aan onze persoonlijke ontwikkeling. Jonge 
mensen bij kunst en cultuur betrekken, daar kan je 
dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Cultuureducatie 
is bij uitstek een middel om dat te doen. 

creatIvIteIt, recreatIe en natuur

De bewonersonderneming Koedijk  draagt creatieve 
en recreatieve activiteiten een warm hart toe. Iedereen 
is creatief en we brengen graag onze tijd door in de 
natuur Iedereen is creatief. 

Door creatieve activiteiten ontdekken mensen wat zij 
leuk vinden en kunnen zij hun talenten ontwikkelen. 
Voorbeelden van creatieve activiteiten zijn schilderen, 
tekenen, samen muziek maken en theaterwerkvor-
men. Op school is er aandacht voor creativiteit, maar 
dat verandert al snel als kinderen naar de middelba-
re school gaan. Dan is er steeds minder tijd voor. We 
moeten er daarom vaak enthousiast voor gemaakt wor-
den, maar als we dat zijn, dan weten we vaak van geen 
ophouden. Dat geldt min of meer ook voor recreatie, 
dat voor een belangrijk deel in de natuur plaatsvindt. 
Ook daarvoor dienen we eerst warm lopen. Eenmaal 
de smaak te pakken, dan genieten we en brengen we 
graag onze tijd door in de natuur. 
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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),

Voor Koedijk en omgeving is Ontmoetingscentrum 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  de bewonersonderneming Koedijk. 

Ontmoetingscentrum De Rietschoot zoekt per direct

Ontmoetingscentrum De Rietschoot bewonersonderneming i.o.

Twee medewerkers huishoudelijke dienst 
 6 uur per week, verdeeld over twee ochtenden 

Je taken en verantwoordelijkheden
• Je bent als medewerker huishoudelijke dienst verantwoordelijk voor het schoonhouden 
 van de zalen, de werkvloer, keuken en toiletgroepen binnen De Rietschoot. 
• Je verricht verschillende werkzaamheden zoals stofwissen, moppen, stofzuigen, 
 schoonmaken van sanitair enz. 
• Het klaarzetten van tafels en stoelen, ko�e en thee voor gasten.
• Je ontvangt de eerste klanten van de ochtend (huurders van zaalruimte).
• Het werk doe je volgens een programma waarin precies staat beschreven wat je 
 moet doen, hoe en wanneer. 
• Je werkt meestal samen met een collega die je alle kneepjes van het vak bijbrengt. 
• De Rietschoot vindt het belangrijk milieubewust te werken.
• In deze rol leg je verantwoording af aan de bedrijfsleider.

Je pro�el 
• Je bent representatief en klantgericht,
• Je bent �exibel ingesteld qua werkdagen en werktijden,
• Je woont in de omgeving van Koedijk
• Je beheerst de Nederlandse taal. 

Wat bieden wij
• Een parttime baan in jouw omgeving op twee nader af te spreken ochtenden in de week. 
• Een �jne werksfeer, waarbij je samenwerkt met een collega.
• Een goede salariëring overeenkomstig werkervaring en niveau, volgens 
 de eigen salarisregeling
• Toetreding tot een pensioenfonds via De Rietschoot
• De kans om bij een boeiende onderneming te werken

Reageren voor 1 augustus 2014
Indien je interesse hebt in deze functie ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met een 
CV  t.a.v. Lars Manten, bedrijfsleider van de Rietschoot., Sakerstraat 22, 1827 CR Koedijk 
Je kunt je sollicitatiebrief en CV ook mailen naar info@rietschoot.nl

Agenda De Rietschoot

agenda juli/aug.

vakantIeSluItInG:
Van maandag 7 juli t/m zondag 17 augustus is De 
Rietschoot gesloten. Mocht u in deze periode een ac-
tiviteit willen organiseren of een dringende vraag heb-
ben: bel 06-33041147 en spreek een boodschap in. 
Elke dag wordt de telefoon afgeluisterd en wordt u zo 
nodig teruggebeld.

renovatIe hal / kleedkamerS

De renovatie van hal en kleedkamers nadert zijn vol-
tooiing. In de eerste week van de vakantie wordt de 
nieuwe vloerbedekking gelegd. En de hal, die nu nog 

heel wit is krijgt met hulp van een deskundige een 
kleurtje.

FeeStelIjke SeIZoenSopenInG 
Het seizoen 2014 / 2015 wordt feestelijk geopend. Er 
is een leuk programma bedacht. Uitgebreide informa-
tie leest u in de Coedijcker Ban van augustus.

• Vrijdag 28/8: Keeztoernooi
• Zaterdag30/8: Klaverjasdrive
• Zaterdag 30/8: Dansavond met muziek uit de 

jaren 60 en 70
• Zondag 31/8: rommelmarkt / creatieve markt
 
Wilt u zich vast opgeven voor klaverjasdrive of Keez-
toernooi (aanmelden per paar) dat kan per e-mail: ac-
tiviteiten@rietschoot.nl 
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Cultuur

Genieten van de sterrenhemel
ZomerdrIehoek
Door Hans Faddegon

Juli. De vakantieperiode breekt weer aan. Een bijzondere periode waarin veel mensen en gezinnen hun 
tijd ergens in de nabijheid van de natuur doorbrengen. En daarvoor hoef je helemaal niet ver weg te gaan. 

Hier in Koedijk leven we dicht bij het open landschap, 
bij het Geestmerambacht, bij de duinen, de heidevel-
den, de bossen en het strand. Het ligt dan ook voor de 
hand waarom in deze regio bijvoorbeeld  veel Duitse 
toeristen graag hun vakantie komen doorbrengen. 

Tijdens het kamperen, ergens in de vrije natuur, ont-
dekten we als jonge mensen al, dat het een bijzondere 
gelegenheid is om van de sterrenhemel te genieten. 
Eenvoudig omdat er dan nauwelijks kunstlicht aanwe-
zig is. Samen met mijn broers brachten we veel tijd 

buiten in onze tentjes door. Liggend in het gras, en 
genietend van de sterren. We hadden vaak een boek-
je met sterrenbeelden bij ons en met een doekje over 
de zaklantaarn konden we daar dan wat in opzoeken, 
zonder dat we door dat kunstlicht verblind werden. 

melkweG

Als we nu ’s avonds in Koedijk een rondje wandelen is 
er slechts een beperkt aantal sterren zichtbaar. Maar als 
we op een donkere heldere avond, zonder elektrische 
verlichting en bij voorkeur ook zonder maan, ergens 

in de vrije natuur omhoog kijken, ontdekken we een 
sterrenwereld die onze dagelijkse voorstelling te boven 
gaat. De hemel is dan bezaaid met sterren. Volgens de 
literatuur zie je vele duizenden sterren en natuurlijk 
ook de Melkweg. De Melkweg bestaat uit miljoenen 
sterren. Het lijkt met het blote oog op een nevelachtige 
band over het hemelgewelf. Weet u trouwens dat ons 
eigen zonnestelsel deel uitmaakt van de Melkweg?

Het kijken naar de sterrenhemel roept een bijzondere 
sfeer op die niet onder woorden te brengen is. Het is 
indrukwekkend, terwijl toch velen het op deze manier 
nog nooit echt hebben waargenomen. Kortom: beslist 
doen deze zomer.

paradox

Aan de zuidelijke hemel staan in de zomer drie zeer 
heldere sterren, die elk deel uitmaken van een bepaal-
de groep sterren, sterrenbeelden. Ze heten Deneb in 
het sterrenbeeld Zwaan, linksboven, Wega in het ster-
renbeeld Lier, iets lager, rechtsboven, en op het laagste 
punt Altair in het sterrenbeeld Arend. Samen worden 
deze drie sterren de Zomerdriehoek genoemd. Een 
leuk beeld om tegen middernacht te bekijken.

De sterren zijn zichtbaar tegen een donkere achter-
grond. Dat is een waarneming die veel astronomen 
aan het denken zette. Denk maar mee: we staan bij-
voorbeeld aan de rand van een bos, en kijken het bos 
in. Hoe meer bomen er staan, hoe dichter het bos en 
al snel zien we door de bomen het bos niet meer. Kort-
om, het bos is ondoorzichtig geworden.

We brengen die ge-
dachte nu over naar 
onze waarneming 
van de sterrenhe-
mel. En we beden-
ken daarbij dat, hoe 
verder we ons van de 
aarde verwijderen, 
des te meer sterren er 
verschijnen. 

Maar dat betekent 
dan dat de hemel vol 
raakt met sterren. 

We zouden door de sterren de sterrenhemel niet meer 
zien, maar één verlichte koepel, net zo helder als de 
zon! Een donkere nacht zou niet meer bestaan!

In de zeventiende eeuw bracht de historisch meest 
bekende astronoom Johannes Kepler dit al onder de 
aandacht. Maar pas in de negentiende eeuw begon de 
astronoom Heinrich Olbers met een poging om oorza-
ken te vinden. Sindsdien spreekt men van de Paradox 
(de tegenstrijdigheid) van Olbers. 

oneIndIG

De eerste mogelijke verklaring was de veronderstelling 
dat het heelal dan toch niet oneindig is. Ergens houdt 
het waarschijnlijk op. Een tweede verklaring is dat er 
op grotere afstand kleinere sterren zijn, zodat ze geza-
menlijk toch niet zoveel licht geven.

Hoewel het licht met grote snelheid voortgaat, kost het 
toch veel tijd om zich in het grote heelal te verplaat-
sen voordat wij het hier kunnen zien. Dat voerde tot 
de derde verklaring dat de levensduur van de sterren 
waarschijnlijk begrensd is. In dat geval  zijn niet altijd 
alle sterren aanwezig  geweest. En dan is er ook nog een 
vierde mogelijkheid. De huidige theorieën vermoeden 
dat het heelal steeds groter wordt. Daardoor verandert 
de kleur van het licht, het wordt steeds roder. Dit zou 
de hoeveelheid licht ook kunnen begrenzen. Kortom, 
onze eenvoudige waarneming tijdens de mooie zomer-
vakantie, is het fundament van de aanname dat het 
heelal toch niet oneindig is. Dat het niet onbegrensd 
is, en dat het pas gedurende een beperkte tijd bestaat 
(Maakt u zich geen zorgen, dat is toch nog pakweg 
dertien miljard jaar) en dat wij sterren zien die niet 
altijd hebben bestaan. Oh ja, weet u dat onze zon in 
het heelal een middelgrote ster is? Geniet deze zomer 
in het donker van de fantastische hemel en overdag 
natuurlijk speciaal van de zon! Veel plezier! 
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Cultuur
Op zijn westfries
banjere In ‘t boS

Door Trijnie Bakker

Lesten op ‘n zundeg, toen ik lekker ‘n indje an ‘t lou-
pen was  in ‘n bos, kwam ik onderweg ‘n jong steltje 
teugen. Ze hadde ‘n klain maidje bei hullie. Ze zel zô 
om in ne bei ‘n jaar of vier weest hâwe. 

‘t Was al pittig voorjaar, maar de padjies van ‘t bos 
ware nag wel wat pruttig bleven. ‘t Maidje had pittige 
leerskies an in ze was lekker in de prut van ‘t bospad 
an ‘t banjere. Toen ik dat tafereêltje zô ‘s an zag, most 
ik weer trug dinke an de toid, dat moin maide klain 
ware. Toen ging ik ok oftig d’r ‘s mit ze op roet, in ok 
nei ‘t bos, vezelf. 

Ien keer zou dat ok weer beure, in die maide vonde 
dat skoftig mooi,vezelf, dat de spoikerbroeke werde 

antrokken, in ok de rubber leerze in hullie ouwe jas-
kies werde meenomen. We sleepte ok nag ‘n voetbal 
mee, zôdat ze deer ok nag lekker mee speûle konne. 
Want speûle.....dát moete koindere doen kinne, vezelf. 
In as joôskies in de prut in bei de bome zô lekker bezig 
binne, din kin ‘t niet uitbloive, dat de klere ok welderes 
wat kladdig worre,vezelf! Maar dat moet ok kinne! De 
wasmesien is deer din weer goed voor, vezelf! 

Ooit jaren leden, toen we deer tussen de bome van 
dat bos liepe, kwamme we ok zô’n jong steltje teu-
gen, in die hadde ok ‘n maidje mee. Maar....dut 
maidje had ‘n mooi wit glimmend bloeske an in 
‘n zwart fluwêlen overgooierke. In......deer ok nag 
bei: Hêle mooie glimmende zwarte lakskoentjies!!!!  
Niks gien spoikerbroek in leerze! 

Ik keek dat spultje zô d’r ‘s an, in ‘t viel m’n op, dat 
‘t koind nag zo skoôn bleven was. Ik dink zommaar, 
dat die femilie net in ‘t bos ankomen was. Dat deer-
van. Maar........een half uurtje later kwamme we ze 
wéér teugen. In wat was ‘t geval: Allies,...ja állies, an 
‘t maidje, was ammaar nag spik in span bleven. Gien 
viezighoidje op heur klere te bekinnen in ok geniesen 
‘n prutspatje op heûr lakskoentjies!!!!! 

Ik hâw m’n nag ‘n hêle toid ofvroegen, hoe of ze dát 
nou toch voor mekaar kregen het. Ik  skat aars wel in,  
dat moin wasmesjien, die eivend puur voller weest het, 
as hullies. 

Maar ik dink ok, dat moin maide, die dag puur ge-
lukkiger ware, as dat are skône koind, want.......moin 
maide hâwe lekker speule kennen, vezelf!
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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
Belangrijk om gezondheid en zelfredzaamheid in tact te houden.
partIcIpatIeSamenlevInG
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

De overheid wil dat  burgers meer participeren in de samenleving. De belangrijkste rede hiervoor is na-
tuurlijk om te bezuinigen op de torenhoge zorgkosten.  Kosten die, ondanks de jaarlijkse bezuinigen en 
het steeds meer doorschuiven naar de burgers,  blijven stijgen. En dus op den duur niet meer op te brengen 
zijn.

De gevolgen zijn nu al overal merkbaar. Zorginstel-
lingen worden gesloten.  Het is niet meer vanzelfspre-
kend dat ouderen, als de gezondheid minder wordt en 
ze wat hulpbehoevend worden, opgenomen kunnen 
worden in een verzorgingstehuis. In de nabije toe-
komst moeten ouderen zich zo lang mogelijk thuis in 
de eigen omgeving kunnen redden en staande  zien te 
houden, al dan niet met hulp van kinderen, familie, 
buren, kennissen  en in laatste instantie een gedeci-
meerde vorm van thuiszorg.

ZelFredZaamheId

Hoe dat allemaal gaat uitpakken is voor alsnog ondui-
delijk. De toekomst zal het uitwijzen. Toch zitten hier 
ook wel positieve kanten aan. Mensen moeten veel 

meer het heft in eigen hand nemen en zelf verantwoor-
delijkheid dragen voor hun eventuele zorg. 

‘In de nabije toekomst moeten ouderen zich 
zo lang mogelijk thuis in de eigen omgeving 
kunnen redden en staande  zien te hou-
den..’

Ook wordt het steeds belangrijker om de eigen ge-
zondheid en zelfredzaamheid zo lang mogelijk in tact 
te houden. De gezondheidszorg doet maar mond-
jesmaat aan preventie en de overheid stimuleert dat 
ook niet. Mensen moeten zelf gerichte actie on-
dernemen om zo lang mogelijk gezond te blijven.  
Wat de gezondheid betreft kunnen we veel meer doen 

dan we zelf denken. Dat was ook de titel van het boek 
van Hans Moolenburgh sr, waarover ik in de februa-
ri editie van de Coedijcker Ban schreef. Wat zijn de 
pijlers voor een goede gezondheid?  Goede voeding, 
beweging,  levensvervulling en betrokkenheid bij de 
medemensen en de samenleving. Mensen zijn geen ei-
landen, mensen hebben contact nodig met anderen.  
De kiemen voor een goede gezondheid worden al heel 
vroeg gelegd, namelijk in de eerste jeugdjaren. Ge-
bleken is dat kinderen die thuis gewend zijn gezonde 
voeding te eten dat in het latere leven als ze zelfstandig 
zijn ook doen. En dat ook weer doorgeven aan hun 
kinderen. Helaas is de kwaliteit van het voedsel niet 
meer zoals die vroeger was. Door gebruik van kunst-
mest en pesticiden is de landbouwgrond verarmd. Het 
gevolg is dat onze gewassen steeds minder mineralen, 
sporenelementen en vitaminen bevatten.  Voedsel 
wordt ook steeds meer bewerkt om de houdbaarheid 
te vergroten. Zo worden bepaalde groenten en fruit-
soorten bestraald om bederf te voorkomen en ook om 
het uitlopen van uien, knoflook en aardappelen tegen 
te gaan. Dit heeft allemaal gevolgen voor de vitaliteit 
van deze gewassen. Op fruit kun je dit herkennen aan 
die bruine tot zwarte plekken die ontstaan op voor 
de rest meestal nog onrijp fruit. Daarnaast worden er 
door tijdsdruk steeds vaker kant en klare maaltijden 
geserveerd uit de magnetron. Dat bevat behalve calo-
rieën al helemaal geen enkele voedingswaarde meer. 

beweGInG

Voldoende beweging is ook minder vanzelfsprekend 
dan vroeger. Kinderen spelen minder buiten, kijken 
vaker tv of zitten aan een schermpje, vaak worden 
ze gebracht naar school. Gezondheid wordt door de 
meeste mensen gezien als een groot goed, maar vaak 
ook als vanzelfsprekend aangenomen en ze houden 
zich er meestal niet zo mee bezig. Ik denk dat naast de 
ouders ook andere opvoeders steeds meer een actieve 

rol zouden moeten 
vervullen in kin-
deren bewust 

maken wat 
g e z o n d -
heid is 
en hoe je 

dat kunt sti-
muleren en in 

standhouden, bijv. moestuintjes op scholen, leren op 
een gezonde manier voedsel te bereiden, en ook meer 
lichaamsbeweging op de scholen en gezondheidsvoor-
lichting. We leren op de scholen voornamelijk vaardig-
heden die ons later in staat stellen om zelfstandig ons 
dagelijks bood te kunnen verdienen. De een met zijn 
hoofd de ander door een ambacht bijv. maar aan ge-
zondheid en hoe je bijvoorbeeld levensvervulling kunt 
realiseren wordt weinig tot geen aandacht besteed.

‘Ouderen hebben op deze terreinen vaak 
een grotere kennis door de opgedane leven-
servaring, maar ook doordat ze  nog groot 
gebracht zijn met echt levend voedsel.’

Ouderen hebben op deze terreinen vaak een grotere 
kennis door de opgedane levenservaring, maar ook 
doordat ze  nog groot gebracht zijn met echt levend 
voedsel. Een gevleugelde uitspraak is, dat als je gezond 
wilt eten dat je dan niks moet kopen in de supermarkt. 
Dat wat je oma of overgrootmoeder niet als voedsel 
zou herkennen. Wat zou dat ook  goed zijn voor de 
portemonnee, want 75 procent valt dan af. Zo van-
af een jaar of vijftig wordt het steeds belangrijker dat 
je meer aandacht gaat geven aan je gezondheid. Dus 
goede voeding, biologische groenten en fruit bevat-
ten gemiddeld 30 % meer biologisch actieve stoffen, 
waaronder vitaminen, mineralen, sporenelementen en 
stoffen met een anti-oxidante werking. 

... of zitten achter een schermpje.
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KokenGezondheid

We eten veel teveel koolhydraten. Die worden omge-
zet in suikers, dus je broodje, pasta, rijst, aardappeltjes  
worden in het lichaam omgezet in  suikers. Naast de 
suikers die nog overal aan toegevoegd zijn of allerlei 
vormen van snoep, frisdrank en zoet broodbeleg. Sui-
kers spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van 
hart- en vaatziekten doordat ze ontstekingen veroor-
zaken in de bloedvatwanden. 

‘De gemiddelde Nederlander eet maar één 
keer per dag groenten, namelijk ’s avonds 
bij de warme maaltijd.’ 

Vaak kunnen onze cellen al die suikers niet eens meer 
opnemen en verbranden. Met als gevolg hoge bloed-
suikerwaarden, bloedsuikerschommelingen en uitput-
ting van de insulineproducerende cellen in  de alvlees-
klier. Wat weer leidt tot  insulineresistentie of diabetes 
type 2. Een gezonde voeding bestaat uit zeven porties 
groenten en fruit per dag, waarvan 2 keer fruit, het 
beste ’s ochtends en dan niet geperst. De vezels zitten 
nog in het fruit  en, zorgen dat de in het fruit aanwezi-
ge suikers geleidelijk in de bloedbaan worden opgeno-
men. Dan krijg je geen  bloedsuikerschommelingen. 

GroenteSap

Vijf porties groenten. Hoe doe je dat? De gemiddelde 
Nederlander eet maar één keer per dag groenten, na-
melijk ’s avonds bij de warme maaltijd. Overdag kun je 
groenten eten door bijvoorbeeld de salade of rauwkost 
van de avond ervoor  te eten bij de lunch ( eventueel 

meenemen naar het werk, dan beter om de dressing 
er later op te doen, anders wordt het zo slap ), zelf 
gemaakte groentesap uit de sapcentrifuge. 

‘Beweging dat kan op allerlei mogelijke 
manieren. Je kunt beweging inpassen in 
je dagelijks routine  door de auto te laten 
staan en de fiets of benenwagen te nemen.’

Een goed alternatief is het groentesap van de natuurvoe-
dingswinkel. Dat wordt na het persen meteen gebotteld 
en verder niet bewerkt. Om te conserveren worden er 
melkzure bacterieculturen aan toegevoegd. Dat laatste 
is ook nog goed voor onze darmflora en de weerstand. 
Andere mogelijkheden zijn zelfgemaakte groentesoep 
of wat helemaal in is, is een groente smoothie. Daar 
kun je naar keuze allerlei groenten in verwerken,  aan-
gevuld met andere gezonde bestanddelen zoals zaden.  
Groenten zijn zo belangrijk voor ons, omdat ze veel 
mineralen, sporenelementen en biologische actieve 
stoffen bevatten. Zij faciliteren allerlei biochemische 
processen in ons lichaam. Zijn daarbij essentieel voor 
afbraak en opbouw van cellen en gaan degeneratieve 
ziektes waaronder kanker tegen. 

Als je gezond eet, is het geen garantie dat je geen ern-
stige ziekte krijgt. Maar mensen die gezond eten en 
leven, blijven over het algemeen wel langer gezond en 
worden gezonder ouder.

SportSchool

Beweging dat kan op allerlei mogelijke manieren. Je 
kunt beweging inpassen in je dagelijks routine  door 
de auto te laten staan en de fiets of benenwagen te 
nemen. Wandelen, hometrainer, tuinieren. Sporten in 
teamverband, zwemmen. Sporten in de sportschool 
heeft als voordeel dat je dan je conditie regelmatig 
kunt laten testen en ook je gewicht en vetpercentage 
kunt laten meten. Daarnaast kun je een programma 
laten samenstellen wat afgestemd is op jouw mogelijk-
heden en wensen. 

Dagelijks een half uur intensief bewegen is voldoende, 
maar meer mag natuurlijk. Door langer intensief te 
bewegen ga je endorfines aanmaken. Dat zijn stoffen 
in onze hersenen, die onze stemming positief beïn-
vloeden. Het mes snijdt dan aan twee kanten.   

SpätZle

Door Janny van Straten

Deze maand een gerecht met een Duits ingrediënt. 
Spätzle wordt gemaakt van voornamelijk eieren en 
ziet er uit als pasta. Erg lekker met kipblokjes in 
champignonroomsaus. 

INGREDIËNTEN (voor 3-4 personen) 
• kipfilet in blokjes (ca. 325 g) 
• 1 ui (gesnipperd) 
• 1 bakje champignons in plakjes/blokjes 
• paprikapoeder knoflookpoeder kentjoer (poeder 

verkrijgbaar bij toko/Xenos) 
• peper zout 
• pakje (slag)room  
• chilisaus ketjap zoet (± 1 eetlepel) 
• ketjap zout (± 1 eetlepel) 
• spätzle (verkrijgbaar bij de Lidl tijdens Duitse we-

ken) 

bereIdInGSwIjZe:
1. Kook de spätzle volgens de aanwijzing op het pak. . Kruid de kip met peper, (zout), kentjoer, paprikapoe-

der en de knoflookpoeder (mocht je niet weten hoeveel je van de kruiden kunt gebruiken, begin dan met 
een klein beetje. Zodra het gerecht zo goed als klaar is kun je eventueel nog iets meer kruiden toevoegen) 

2. Verhit daarna een beetje  olie/bakboter in een wok of braadpan en bak de kipfiletblokjes al omscheppend 
bruin. 

3. Voeg vervolgens de ui en champignons toe en roerbak voor een minuut of twee. Dan kun je de room, 
ketjap (zoet en zout) en chilisaus toevoegen. Laat dit op een zacht vuurtje pruttelen voor ongeveer een 
minuut of 3 (wel af en toe roeren). Ik hou zelf van een wat dikker sausje, dus ik heb er een beetje maizena 
aan toegevoegd om de saus wat in te dikken. Breng (eventueel) extra op smaak met de kruiden.

4. Verdeel de spätzle over 4 borden en schep de saus er boven op. Eet dit met een lekkere salade of wat kom-
kommer.
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Jeugdpagina
SleutelhanGer maken

Nodig: een stukje karton Schaar Touwtje van 10 
em. Stiften, lijm,  glitters, stickertjes…..  

Teken een mooie vorm op het karton…bijv. een 
hartje Knip het vormpje uit. Versier het vormpje 
met stift, glitters enz.. je kunt er ook iets op schrij-
ven. Als het klaar is laat je het vormpje goed drogen. 
Prik er een gaatje in en rijg het touwtje erdoor heen. 
Maak aan het eind een knoopje en hang het aan je 
sleutel.

Knutselen

ZomerSe FruIt SmoothIe. (4 GlaZen)
Nodig: ½ Pak witte vla, Bakje aardbeien, Grote ap-
pel2 Bananen 2 Scheppen suiker Snij al het fruit in 
kleine stukjes en doe het met twee scheppen suiker In 
een grote kom. Pureer het met de staafmixer tot moes. 
Roer de vla erdoor en verdeel het mengsel over de vier 
glazen. Zet er een mooi rietje in en/of een lange lepel

Snel Gebakje.
Nodig:1 eierkoek2 stijfgeslagen eetlepels slagroom 4 
aardbeien in plakjes. Bestrijk de eierkoek met de stijve 
slagroom en verdeel de plakjes aardbei er over. Snel, 
simpel en heel erg lekker!

Oplossingen puzzels zie bladzijde 47

In de keuken

StedenpuZZel

Van boven naar beneden staat de naam van een stad 
1. Ziekenwagen.  
2 Iemand die huizen verkoopt.  
3 Boten  
4. Deel van een boom.  
5 Dier met een gewei  
6. Een cirkel is...  
7. Afsluitmiddel  
8. Meisjesnaam  
9. 13e letter van het alfabet

puzzelZoek de 8 verschillen

Elsje ging voor het eerst naar groep drie op de lage-
re school. Daar leer je lezen en schrijven. Het ech-
te werk dus. Na de eerste dag op school komt papa 
ook thuis van het werk en vraagt aan Elsje wat ze 
al geleerd heeft. “Nou,” zegt Elsje, “ik heb al leren 
schrijven”. “En wat heb je dan geschreven?”, vraagt 
papa. “Dat weet ik nog niet, want ik leer morgen pas 
lezen”. 

Cijferen
datum activiteit leeftijd tijd inschrijv.

Ma 30 juni Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/22.00 Nee

Do 3 juli Zaalvoetbal/ Meidenmall  10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee

Vrij 4 juli Kamp 2014 12 t/m 16 18.30 Ja, vol!

Zat 5 juli Kamp 2014 12 t/m 16 tot en met Ja, vol!

Zo 6 juli Kamp 2014 12 t/m 16         /17.00 Ja, vol!

Ma 7 juli Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/22.00 Nee

Do 10 juli Inloop 10+/meidenmall 12+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee

Vrij 11 juli Tikkibad 12+ 13 t/m 18 17.00/24.00 Ja, t/m 27 juni

Ma 14 juli Inloop 13+ 13 t/m 18 19.00/22.00 Nee

Do 17 juli Zaalvoetbal/ Meidenmall  10+ 10 t/m 16 15.30/17.30 Nee

Vrij 18 juli Afsluiting met BBQ 13 t/m 18 19:00-22:00 Nee

proGramma the mall

jeuGdpaGIna

Samenstelling Bertie Kouwenberg Hieronder staan 15 cijfers tussen de 11 en 75. Begin bij 
11 en tel er steeds 4 bij op. Wat zijn de twee ontbre-
kende cijfers?

151515

55

1135

71

63

19

2751

75394767
23

31

Mopje

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

Snel en relaxed je rijbewijs scoren!

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

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

3 uur rijles voor
slechts € 80,00

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

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

Dé autorijschool bij jou in de buurt!

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

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

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

producten

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

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

Op 21 juni is de maalstoel officieel in gebruik genomen.
maalderIj FeeStelIjk Geopend
Tekst en fotografie Vincent Kraan

Nadat de molen in mei en juni ruim een maand in de rouwstand heeft gestaan wegens het overlijden van 
mijn vader, staat de molen er met ons vijfjarig jubileum nu feestelijk bij. De afgelopen maand zijn de 
laatste schilderwerken aan het stellinghek en het kruiwerk afgerond en kan de molen er weer een aantal 
jaren tegen. 

Op zaterdag 21 juni is de maalstoel in de maalde-
rij officieel in gebruik genomen (zie ook bladzijde 11 
en verder). Na maanden van voorbereiding is het nu 
mogelijk om net als destijds in 1929 op een dubbel 
stel elektrisch aangedreven stenen meel te malen. Met 
een speciaal voor dat doel aangekochte partij graan is 
proefgedraaid en is alles zo afgesteld  dat er een goe-
de kwaliteit meel mee gemalen kan worden. De oude 
Heemaf motor, uit de maalderij van Bos,  drijft via een 
riem en tandwiel overbrenging de stenen probleem-
loos aan. Om bezoek aan de maalderij veilig mogelijk 
te maken zijn alle draaiende delen goed afgeschermd 
en is de elektrische installatie goed beveiligd. De ko-
mende tijd zal er regelmatig gemalen worden en zijn 
bezoekers welkom om de nieuwe maalstoel met eigen 
ogen te bewonderen.

GraZend vee leIdraad voor ZomerexpoSItIe

Van 15 juli t/m 15 oktober sieren de fraaie schilderijen 
van Marja de Moel de molenschuur. Deze Bergense 
kunstenares laat zich voor haar schilderijen en foto’s 
o.a. inspireren door de schaapskudde die onlangs in de 
schaapskooi aan de Zeeweg een onderkomen heeft ge-
kregen. Zij volgt de kudde al een aantal jaren en heeft 
een aantal mooie momenten op haar tochten door de 
duinen op het doek vereeuwigd.  Naast schapen wor-
den ook Exmoor pony’s en Konikpaarden ingezet bij 
het beheer van de duinen. Door de deze begrazing 
blijft het duingebied open en grazig en draagt zo bij 
aan de rijkdom en variatie in planten en dierenleven. 
Ook deze beesten weet Marja treffend vast te leggen. 

Het Geestmerambacht is weer een paar kuddes schotse 
hooglanders rijker. Aan weerszijden van de Nauertocht 
zijn in de weilanden rond waterberging deze langhari-
ge koeien ingezet. Oudere koeien en kalveren door el-
kaar. Door de begrazing gaat hier langzamerhand een 
verandering in de plantensamenstelling plaatsvinden. 
De grasvegetatie wordt langzaam minder eentonig en 
er komende steeds meer bloemrijke stukken tevoor-
schijn. Op de open plekken die langzamerhand wat 
voedselarmer worden zie je al steeds meer klaver ver-
schijnen. . Ook voor vogels is de afwisseling van wa-
ter, slikken en schralere graslanden aantrekkelijk. Af-
gelopen voorjaar was dit een verzamelplaats voor veel 
steltlopers. Regelmatig was de kluut te zien. Een fraai 
zwart wit gekleurde vogel die met zijn omhoog gebo-

gen snavel voedsel uit het slik zeeft. De eerste lepelaars 
zijn dit jaar ook al weer gezien en op meerdere plekken 
zwemmen bergeenden met hun jongen. Aan de andere 
kant van het nieuwe fietspad door dit gebied ligt de 
Kleimeer. Als je geluk hebt kun je in dit mooie riet-
gebied de Roerdomp horen, een zeldzame en schuwe 
reigerachtige die je maar zelden te zien krijgt. Met wat 
meer geluk kan je wel de Kiekendief boven het rietland 
zien vliegen of uitrusten op het trieste molenrestant 
midden in het gebied. Dit molentje maalde ooit wa-
ter in voor de rietlanden. Het zou een aanwinst voor 
Koedijk zijn als de huidige eigenaar Staatsbosbeheer 
het molentje weer in zijn oude staat zou terugbrengen.  

FIetStocht met de molenaar

Wilt u dit alles met eigen ogen aanschouwen dan kunt 
u zondag 20 juli deelnemen aan een fietstocht met de 
molenaar. Vanaf de molen wordt gefietst in het land-
schap rond de molen. Naast uitleg over de vogels en 
planten ga ik u veel vertellen over het afwisselende 
cultuurlandschap. Hoe is het landschap  ontstaan en 
wat zijn de ontwikkelingen die er de komende jaren 
plaatsvinden zoals het aanleggen van waterbergingen, 
natuurontwikkelingsgebieden en de manieren van be-
heer. En natuurlijk vertel ik ook over de (verdwenen) 
molens die we onderweg tegenkomen. De fietstocht 
met verschillende afstanden is vanaf de 20e juli te koop 
in onze winkel. De tocht start om 13.00 uur en rond 
17.00 uur zijn we weer terug op de molen. De kosten 
bedragen € 17,50 per persoon. Voor deze prijs krijgt u 
naast uitleg van de molenaar, de fietstochten en koffie 
met gebak onderweg. 

Er is plaats voor 15 mensen. Vooraf aanmelden bij Kar-
lijn 06-26086705.

workShopS met marja de moel 27/7 en 3/8
27 juli Tijdens deze workshop gaat u met aanwijzingen 
van Marja de Moel schapen schetsen in het weiland 
achter de molen. Hier lopen de schapen van Stam 
rond en deze texelaars staan deze middag graag mo-
del voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Er 
wordt gewerkt met papier en droge tekenmaterialen 
als houtskool potlood en krijt. De workshop duurt van 
14.00 tot 16.30 uur en kost € 17,50 inclusief koffie of 
thee en gebruik tekenmaterialen. 

3 augustus Wie niet van tekenen houd maar wel graag 
de schoonheid van natuur en landschap vastlegt kan 
tijdens deze workshop onder leiding van Marja aller-
lei tips en aanwijzingen krijgen om een foto net even 
mooier uit te laten komen. De ecologische zone die 
loopt van achter de molen tot aan de vlotbrug biedt 
deze middag tal van verrassende mogelijkheden om 
uw kijk op fotograferen te vergroten. Ook de molen en 
ons terrein is  voor deze workshop een goed uitgangs-
punt. De workshop duurt van 14.00 tot 16.30 uur en 
kost € 17,50 inclusief koffie of thee.  Voor beide work-
shops graag vooraf reserveren bij Karlijn  06-26086705 

eten wat de pot SchaFt:
Op vrijdag 11 en 25 juli en 15 en 29 augustus is er 
weer “Eten Wat de Pot schaft”. Dus twee avon-
den per maand! De nieuwe formule is inmid-
dels bij u bekend maar de gerechten zijn iede-
re keer weer nieuw. Er is keuze genoeg. Bij mooi 
weer kan er natuurlijk ook buiten gegeten worden!  
De aanvangstijd  is flexibel. De zaal is open en er kan 
tussen 18.30 en 19.30 uur aangeschoven worden voor het 
eten. Vanaf 19.30 uur kan er een nagerecht geserveerd 
worden. De prijs van het maaltijdbuffet en het nagerecht 
is € 18,50 Evt. drankjes en koffie of thee komen er dan 
nog bij. Reserveren bij Karlijn (06-26086705) vooraf is 
handig voor ons en voor uzelf, maar niet strikt nodig!  
We hebben plaats voor 30 gasten per keer. 

let op nIeuwe openInGStIjden:
Van woensdag tot en met zaterdag bent u 
van  10.00 tot 17.00 uur  van harte welkom.  
Zondags zijn we vanaf 11.00 tot 17.00  uur  
open.  Maandag en dinsdag zijn we gesloten. 
Voor groepen zijn we op afspraak ook open buiten de 
openingstijden (behalve op maandag en dinsdag).

een dubbel stel -elektrisch aangedreven- stenen

Grazend vee leidraad zomerexposite.
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Reacties van lezers
Het Smidspad heeft geen Coedijcker Ban gehad. Het is 
nu eerste pinksterdag 8/6/2014. Andere keren is hij ook 
altijd laat, maar nu duurt het wel echt lang. Robin Kok 
De redactie stelt het het op prijs als u ons laat weten 
wanneer  u de Coedijcker Ban niet heeft ontvangen. Be-
zorgklachten worden meteen doorgegeven aan WenK , het 
bedrijf dat de CB verspreidt

prIjS

Ik hoor tot een groep van gelukkige mensen. Wat is er 
gebeurd? Ik heb deelgenomen aan een fotowedstrijd 
van ‘Landschapsbeheer Nederland’, een samenwer-
kingsverband van twaalf provincies. De foto  is ge-
maakt in het Geestmerambacht en afgedrukt in de 
‘Krant van de Aarde’.k kon dit niet langer voor me hou-

den. Glimmend van trots maar met de meeste hoog-
achting voor uw Coedijcker Ban, Cees van Egmond  
Het team van de Coedijker Ban feliciteert Cees. Met dit 
succes van Cees is maar weer eens aangetoond dat de foto’s 
in de CB door een vakman worden gemaakt.

oploSSInGen puZZelS

Zoek de acht verschillen: Haarspeldje meisje, 
streepje op broekspijp meisje, streepje op mouw va-
der, streepjes op broekspijp vader, gesp riem moeder, 
puntje op petje jongen, kleur rand op surfplank, 
linker oor jongen. 
Ontbrekende cijfers: 43 en 59 
Stedenpuzzel: Amsterdam  
(1)Ambulance, (2)Makelaaar, (3)schepen, (4)takken, 
(5)eland, (6)rond, (7)dop, (8)an, (9)m:

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



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

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!


