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Twee zaken die belangrijk zijn voor de Koedijker gemeen-
schap kregen in het aprilnummer aandacht. Dat gegeven 
ondersteunt mijn overtuiging dat de CB belangrijk is 
voor ons dorp. Helaas hebben zich tot nu toe geen op-
volgers gemeld voor het maken van de CB vanaf 2022. 

Waar ging het over.
(1) De bewonerscommissie stelde vorige maand in het 
artikel dat Woonwaard niet transparant is en zo nu en 
dan een loopje neemt met de werkelijkheid. Woon-
waard reageert in dit nummer (bladzijde 26) op het 
interview met de bewonerscommissie over Het Oost-
wijk. Het is een ingezonden stuk, de Coedijcker Ban 
heeft het stuk in zijn geheel geplaatst. Woonwaard 
heeft de reactie die nu in de CB staat tegelijkertijd 
naar de bewonerscommissie gestuurd. De bewoners-
commissie heeft meteen gereageerd op het stuk van 
Woonwaard. De reactie van de bewonerscommissie 
kunt u lezen op bladzijde 47. Naar aanleiding van 
het interview met de bewonerscommissie zijn er een 
drietal mailtjes naar de CB gestuurd. Een beknopte 
weergave van die reacties vindt u op bladzijde 23. 

(2) De actie tegen het plaatsen van zonnepanelen langs 
de N9, die in het aprilnummer gestart werd via de Coe-
dijcker Ban heeft tot nu toe 454 reacties opgeleverd. Het 
aantal meldingen steeg enorm nadat ook NHnieuws.nl 
en de Facebook-groep ‘Je bent Koedijker als ...’ aandacht 
aan het initiatief besteedden. De petitie wordt binnen-
kort aangeboden aan de gemeente Bergen. 

Veel leesplezier!
Hans Petit (info@coedijckerban.nl)
0683114470
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Tupperware Nederland stopt: het einde van heel leuk werk

Mary van der lInde
Beeld en tekst Hans Petit

Een paar weken gelden zag ik bij de nieuwsrubriek Op1 een mij bekend gezicht: Mary van der Linde. 
Mary woont op de grens van Daalmeer/Koedijk. Ze vertelde aan Paul de Leeuw en Astrid Joosten over het 
besluit van Tupperware om met de Nederlandse tak te stoppen. Mary heeft 37 jaar met hart en ziel gewerkt 
als Tupperware-consulente. Nog even en niemand weet nog iets over Tupperware en de Tupperware-party-
’s. Reden voor de Coedijcker Ban om bij Mary op bezoek te gaan.

Mary (64) kreeg onlangs een telefoontje van de mana-
ger van Tupperware Nederland. “Zit je goed”, vroeg 
de manager me, voordat hij vertelde dat Tupperware 
Nederland in maart met alle activiteiten zou stoppen. 
Dat was een behoorlijke klap. 37 jaar lang heeft Mary, 
met hart en ziel, Tupperware aan de man gebracht. 
Het bericht kwam als donderslag bij heldere hemel. 
Het verlies van haar werk kwam nog eens bovenop het 
veel groter verlies dat Mary leed, toen haar man Ruud, 
na bijna 50 jaar samen, op 18 augustus 2020 overleed. 

de sTarT

Hoe ben je bij Tupperware terecht gekomen? “Ik was te 
gast bij een Tupperware-party. De vrouw die de party 
leidde, Petra Damen, liet weten dat ze stopte. Ze had 
ander werk gevonden. Petra belde me later op en vroeg 
of ik zin had in een leuke baan: Tupperware-consulen-
te. Eigenlijk zag ik het helemaal niet zitten. Ik had er 
geen idee van of ik het zou kunnen. Ik hield de boot 
dan ook af met mijn antwoord: ‘Daar moet ik even over 
nadenken’. Ik werkte voorheen als datatypiste bij Hoog-
ovens. Dat is heel iets anders. Een voordeel was wel, dat 
ik weleens bij een Tupperware-party was geweest én ik 
gebruikte zelf ook Tupperware-producten. Ruud, had er 
alle vertrouwen in dat het goed zou gaan. Hij heeft me het 
laatste zetje gegeven. Zo ben ik in 1984 toegetreden tot het 
gilde van Tupperware-consulentes.”

de eersTe keer

Was het spannend toen je de eerste keer op pad ging? “Dat 
viel wel mee. Voordat je aan het werk gaat als consu-
lente, krijg je een gedegen opleiding zodat je veel weet 

over de producten. Bij de eerste party die je leidt, gaat 
er een begeleidster mee. De gastvrouw en haar gasten 
zijn altijd erg behulpzaam. Een foutje wordt je niet 
kwalijk genomen. Er kan niet veel mis gaan.”

Tupperware-parTy

Hoe werkt het systeem van de Tupperware-party’s? “Er wordt 
uitgegaan van het principe van gastvrouwen. De gastvrouw 
nodigt vriendinnen en kennissen uit voor een Tupperwa-
re-party in haar huis. De gastvrouw zorgt voor een hapje 
en een drankje. In die huiselijke sfeer vertelt de consulente 
over het product. Vaak geven deelneemsters aan een party 
zich aan het eind van de avond op als gastvrouw. Wat er 
misschien wel bij hielp, was dat een gastvrouw, als dank 
voor de organisatie, altijd een leuk cadeautje kreeg. Als er 
veel verkocht was, kwam daar nog een extra presentje bij!”

Tupperware werd in 1946 ontwikkeld door Earl Tup-
per in de Verenigde Staten. Het betrof kunststof bakjes 
waarin voedsel luchtdicht kon worden bewaard. De fir-
ma Tupperware gebruikte huisvrouwenbijeenkomsten 
als verkoopstrategie, de zogenaamde Tupperware-party. 
Brownie Wise (1913-1992), een voormalig verkoopagen-
te, ontwikkelde deze strategie. Begin jaren 1950 nam de 
verkoop en populariteit enorm toe. In 1958 werd Wise 
ontslagen door Earl Tupper vanwege een meningsver-
schil over de bedrijfsactiviteiten. Tupperware breidde in 
de jaren 1960 de activiteiten uit naar Europa en ver-
volgens over de rest van de wereld. Tupperware wordt 
anno 2016 verkocht in bijna 100 landen. Tupperware 
Nederland heeft op 26 februari 2021 bekend gemaakt 
dat de verkoop per 1 maart 2021 stopt.

Met hart en ziel
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Je Je 
Je bent eigen baas, je bepaalt je eigen tijdsindeling

Met hart en ziel
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Uw Keurslager in 
Alkmaar-Noord

Enige Keurslager in Alkmaar Noord

Richard Groot, keurslager
Winkelcentrum Daalmeer
J. Naberstraat 55, Alkmaar • Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl

• Wij zijn ruim 25 jaar gevestigd in Winkelcentrum 
Daalmeer in Alkmaar Noord naast de Jumbo

• Bij ons kunt u ook terecht met uw 
Keurslager-spaarpas

• Let op onze dagaanbiedingen
• Gratis parkeren voor de deur

• Eigen fabrikaat dagverse maaltijden
• Eigen worstmakerij

• Wij verkopen: Heyde Hoeve varkensvlees, 
rundvlees van Keten Duurzaam rundvlees, 

Boerderijkip bewust beter en Waddengoud lamsvlees

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419
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eIgen baas

Wat zijn de voordelen van werken als Tupperware-con-
sulente? “Om te beginnen ben je eigen baas. Je vult je 
eigen agenda. Als ik er even uit wilde, kon dat zonder 
dat ik bij iemand om verlof moest vragen. Je komt 
altijd in een positief gestemd gezelschap terecht. De 
gastvrouw heeft gelijkgestemden uitgenodigd en heeft 
ook gezorgd voor een goede huiselijke sfeer. Vaak was 
er  iets lekkers bij de koffie. Het is gezellig en ik ver-
kocht ook nog eens echt goed spul met een goede uit-
straling.”

waarderIng

Mary vervolgt: :”Tupperware is een echt Amerikaans 
bedrijf. Als je goede resultaten behaalde, werd dat 
enorm gewaardeerd en op zijn Amerikaans beloond. 
Van wasmachines tot televisietoestellen kreeg je bij een 
goede omzet, het kon niet op. 

Zo was er jaarlijks een ‘jubilee’. Dat was een feest waar 
de consulentes (300) die de hoogste verkoopcijfers in 
de zomer haalden voor werden uitgenodigd. De suc-
cesvolle consulentes werden dan twee dagen in het 
zonnetje gezet. Dat waren heel prettige dagen. Naast 
extra informatie over de (nieuwe) producten was het 
ook goed om de verhalen van collega-consulentes uit 
het hele land te horen.”

goede doelen

Tupperware ondersteunde in de zomer altijd een goed 
doel. De hoogte van het bedrag hing af van de omzet 
tijdens de zomermaanden. Hoe hoger de omzet des 
te hoger was het bedrag dat geschonken kon worden. 
Daar sneed het mes aan twee kanten. Tupperware ver-
hoogde haar omzet tijdens een meestal wat stille pe-
riode én de consulentes een bijdrage leveren aan het 
goede doel. Het gekozen goede doel kon rekenen op 
een mooie financiële ondersteuning van gemiddeld 
zo’n €20.000,-.

succesforMule

Mary vindt dat het concept van de Tupperware par-
ty’s goed bedacht is. De gastvrouwen zorgen voor een 
gezellige sfeer, de avonden zijn informatief en het is 
een mooi moment voor de gasten om eens lekker bij 
te praten. Ook belangrijk is, dat er nooit druk wordt 
uitgeoefend om iets te kopen. Het principe van ‘zien 
kopen, doet kopen’ is hier naar mijn mening onderdeel 
van de verkoopstrategie. 

Hoe pak je zo’n Tupperware-avond aan vraag ik me af. 
Mary “Ik zorgde er altijd voor dat mijn demonstratie-
tassen goed gevuld waren met de goede producten en 
dat mijn kennis over die producten up to date was. Vaak 
kenden de bezoekers Tupperware al en dat hielp ook.

Met Tupperware kun je ook prima gerechten bereiden. 
Hoe je dat precies doet, kun je natuurlijk laten zien. Ik 
heb dat even groepsgewijs gedaan. De gasten konden 
dan zelf met de producten aan de slag. Dat was niet 
zo’n heel groot succes. Met de ‘buik vol’ verdween de 
focus. Heel gezellig maar niet goed voor de verkoop. 
Ik heb al snel het groepsgewijs bereiden van gerechten 
laten varen en zelf de mogelijkheden gedemonstreerd”

Mannen?
Klopt het dat er op de party’s alleen vrouwen kwamen? 
“Meestal wel. Ik heb het maar een keer meegemaakt, 
dat er een party werd georganiseerd waarbij alleen maar 
mannen aanwezig waren. Tijdens die party haalde ik 
een grotere omzet dan gemiddeld bij de vrouwen. Leuk 
als je bedenkt dat ik regelmatig hoorde dat mannen zich 
bij hun vrouw beklaagden: Ga je alweer naar zo’n Tup-
perware-party ... is dat nou nodig ... je hebt alles al.”

door de wInd opgeTIld

Heb je bijzondere herinneringen aan de party’s die je de 
afgelopen 37 jaar hebt gegeven? “Ja ... het was op een 
stormachtige avond, windkracht negen. 

Tupperware vormpjes voor (gelatine)pudding, ruim 50 jaar oud en nog steeds in zeer goede staat.

Met hart en ziel
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De Omloop 2A, 
1831 AH  KOEDIJK
Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

gewrichtsklachten, 
sportblessures, claudicatio 
intermittens (etalagebenen), 
diabetes mellitus (suikerziekte) 
en ziekte van Parkinson. 
Ook kunt u bij ons terecht 
voor antroposofi sche 
fysiotherapie en Mensendieck.

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.
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Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com
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�ne-art papier
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Ik had een afspraak bij iemand die in een flat woonde. 
Toen ik met twee tassen vol Tupperware uit de auto 
stapte, werd ik letterlijk opgetild door de wind en de 
weg over geblazen. Ik belandde uiteindelijk met mijn 
hoofd tegen een geparkeerde auto. Veel Tupperware 
was uit de tassen verdwenen en werd later zelfs terug-
gevonden in een sloot in de buurt. Een vriendelijke 
passant heeft de gastvrouw die op me wachtte gebeld 
om te vertellen wat er gebeurd was en heeft me vervol-
gens naar huis gebracht. Dat was best even schrikken.”

Muggen

Mary vertelt verder: “Ik had een tijd geleden, in juni, een 
party in Opperdoes. Het was prachtig weer, echt een avond 
om buiten te zitten. Ik stelde de gastvrouw voor om de par-
ty buiten te houden. Dat kon wel zei ze, als we maar voor 
tienen naar binnen gingen, want dan kwamen de mug-
gen vanaf het IJsselmeer. Ik kon me daar niet zoveel bij 
voorstellen. We waren voor tienen binnen en zo rond tien 
uur kwamen er inderdaad grote wolken muggen de tuin in 
vliegen. Ik had nog nooit zo iets gezien.”

corona

Hoe is het je vergaan tijdens deze 
corona-crisis? “Vanaf de eerste 
golf, half maart 2020, kwam 
het organiseren van Tupper-
ware-party’s tot stilstand. Ik 
heb altijd contact gehouden 
met de gastvrouwen waarmee 
ik regelmatig samenwerkte. Ik 
hoorde al snel dat veel klanten  
de Tupperwares party’s misten. De 
reacties waren hartverwarmend. 
Zo kwamen twee dames 
bloemen brengen en 
kreeg ik zelfge-
bakken koekjes 
en lieve mail-
tjes. Ik heb 
voor som-
mige klanten 
nog wel wat 
bestel l ingen 
kunnen plaat-
sen.”

eInde Tupperware

Hoe hebben de klanten gereageerd op het einde van 
Tupperware Nederland. “Best geschokt. Mensen die 
Tupperware gebruiken raken eraan verknocht. Al snel 
kwam de vraag of en waar Tupperware nog te koop 
zou zijn.” 

duITsland

Tupperware Duitsland en Tupperware België gaan 
gewoon door. Daar kunnen de producten nog steeds 
gekocht worden. De consulentes hadden graag gezien 
dat Tupperware Nederland was opgegaan in Tupper-
ware België. De producten die in Nederland verkocht 
werden, kwamen toch al bij onze Zuiderburen (Aalst) 
vandaan. Ik begreep van het management, dat samen-
gaan met België op fiscale gronden niet kon, maar dat 
er wel gekeken wordt naar een mogelijk samengaan 
met Duitsland. Dat vind ik dan weer een probleem, 
bijvoorbeeld omdat het promotiemateriaal dan alleen 
in het Duits beschikbaar is. Het bericht dat Tupperwa-
re Nederland stopt, heeft overigens gezorgd voor een 
recordomzet. In één weekend werd er voor heel veel 

geld besteld.”

ToT sloT

Wat betekent het besluit om te stoppen voor jou 
persoonlijk? “Mijn plan was om door te gaan tot 
mijn 67ste. Dat gaat helaas niet. Ik weet nog niet 
of ik iets anders zal gaan oppakken. Ik verlies er 

in ieder geval een heel fijne baan door. Eerst ga 
ik de voorraad die ik zelf nog heb verkopen. Mijn 

trouwe klanten krijgen daar, als het corona-technisch 
weer kan, een uitnodiging voor!” 

Met hart en ziel
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Otterlo Financieel Advies en Nh1816 doneren 5000 euro 

nIeuw speelToesTel de Jeugdhoek
Ingezonden bericht

Blije gezichten bij de vrijwilligers van Speeltuinvereniging de Jeugdhoek. Vanaf het paasweekend kunnen 
zij een prachtige nieuwe waterspeelplaats aanbieden aan de kinderen in de buurt. De realisatie werd mede 
mogelijk gemaakt door een donatie van Otterlo Financieel Advies en Nh1816 Verzekeringen, kinderdag-
verblijf Broer Konijn, Postcode loterij buurtfonds en de regiegroep Daalmeer/Koedijk 

kInderen blIJven ThuIs door covId-19 
Naar verwachting duurt het nog even voordat de Ne-
derlanders weer massaal naar de Franse campings en 
Spaanse costa’s gaan in de vakantieperiode. “Wij ver-
wachten in de komende vakanties meer kinderen dan 
ooit te ontvangen in onze speeltuin,” vertelt Viola Kok. 
Zij is al jaren vrijwilliger en heeft met aannemer Jan 
Masteling een flink aantal uren besteed aan de komst 
van de houten waterspeelplaats in De Jeugdhoek. Ze 
vervolgt: “De laatste hand is gelegd aan onze nieuwste 

aanwinst, dus laat al die kinderen maar komen, die 
zich thuis moeten zien te vermaken. Wij staan klaar 
voor ze.” 

waTerspeelplaaTs

Met trots laat Viola Kok de waterspeelplaats zien. 
“Kijk. Via de trap kom je bij de klassieke pomp, dan 
gaat het water via sluisjes en afwatering helemaal daar-
naartoe.” Ze wijst langs de ijzeren watergoten van het 
gigantische van gerecycled hout gemaakte speeltoestel. 

De moeite waard

Viola Kok ontvangt de cheque uit handen van Kasper Otterlo (foto aangeleverd)
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“Het water belandt uiteindelijk in een van de twee gro-
te bassins.” 

oTTerlo fInancIeel advIes MaaTschappelIJk acTIef

Op de plek stond voorheen een rond betonnen peu-
terbadje, dat lek is geraakt. De renovatie zou dusda-
nig in de papieren lopen, dat besloten werd tot deze 
houten waterspeelplaats. Lokale ondernemers in Koe-
dijk werden benaderd om bij te dragen aan de nieuwe 
aanwinst. Kasper van Otterlo (eigenaar van Otterlo 
Financieel Advies en RegioBank) investeert jaarlijks 
in maatschappelijke goede doelen en verenigingen in 
Koedijk. “De speeltuinvereniging heeft mij de plan-
nen uitgelegd. Op de spaarrekening van de vereniging 
stond precies genoeg geld om in de materialen te in-
vesteren, maar dan bleef niets over voor onderhoud of 
investering in andere onderdelen van De Jeugdhoek.”  

lokale onderneMers InvesTeren

Van Otterlo werd enthousiast van de vraag om te in-
vesteren in een duurzame blijvende herinnering in 
Koedijk. “Van Jan Masteling hoorde ik dat hij de uren 
zou schenken die nodig waren voor de bouw van de 
waterspeelplaats. Andere lokale ondernemers zouden 
ook al bijdragen en ik sloot me daar graag bij aan. 

bIJdragen naMens coöperaTIe nh1816
‘Vanuit mijn samenwerking met Nh1816 Verzekerin-
gen heb ik een beroep gedaan op hun coöperatie,” legt 
Kasper van Otterlo uit. “Nh1816 werkt zonder win-
stoogmerk, maar investeert jaarlijks een goed bedrag 
in lokale, maatschappelijke initiatieven door heel Ne-
derland. Het belang van de speeltuinvereniging voor 
Koedijk sprak hen erg aan.” Door de samenwerking 
met Nh1816 en Otterlo Financieel Advies kon een der-
de van de kosten afgedekt worden.

laaT de kInderen Maar koMen!
“5000 euro is een hoop geld,” zegt Viola dankbaar als 
ze de cheque aanneemt van Kasper van Otterlo. ”Na-
mens alle vrijwilligers en ouders van de spelende kin-
deren kan ik zeggen erg blij te zijn met deze bijdrage. 
Maar het is ook goed besteed geld. We kijken er erg 
naar uit om de kinderen aan het werk te zien met onze 
nieuwe waterspeelplaats. Laat het mooie weer maar 
komen!”  

● Alle consumpties (tapbier,   
 wijn en frisdrank)
● Nootjes en zoute koekjes
● 1x koud bittergarnituur
● 1x warm bittergarnituur
● Na afloop koffie/thee
● Inclusief  zaalhuur
● Tijdsduur 4 uur
● Minimaal 30 personen
● Kosten € 24,00 per persoon

Ontmoetingscentrum
De Rietschoot
Saskerstraat 22
1831 CR Koedijk
rietschoot.nl
info@rietschoot.nl

De Rietschoot
Al 40 jaar 

het centrum van 
Koedijk

All-in arrangement’Hapje en 
Drankje’

Mogelijke extra’s:
● Saté met stokbrood 
 € 6,50 p.p.
● Gesorteerd gebak 
 € 2,50 p.p.
● Diverse broodjes
 prijs op aanvraag

072 – 561 55 95

De moeite waard
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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
-airconditioningDe Hertog 14  1831 EK Koedijk  T: 072-5645650

www.fysiotherapiekoedijk.nl

 

 

-  Sinds 2008
-  Vier therapeuten
- Geen wachtlijst
-  Contracten met  
  alle verzekeraars
- Therapie aan huis  
 mogelijk

Diverse specialisaties
> Manuele therapie

> Medical taping

> Medische training

> Dry needling

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL? 
WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN GEZICHTSBEHANDELINGEN, MANICURE, PEDICURE, MASSAGE EN PERMANENTE MAKE UP.

CitySpa
All People

ALL PEOPLE CITY SPA POWERED BY LOOkX, KANAALDIJK 193, 1831 BD KOEDIJK, 
072 - 540 93 49  info@allpeople.nl, www.allpeople.nl
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Sponsor Nikkie en haar vrienden 
fIeTsen Tegen duchenne spIerdysTrofIe

Op 26 juni 2021 fietsen Nikkie en haar vijf vrienden uit Alkmaar zij fietsen ‘De Duchenne 40’ op hun 
mountainbike en zo halen zij sponsorgeld op voor kinderen en jongvolwassenen met de progressieve ziekte 
Duchenne spierdystrofie. 

Nikkie heeft een 4-jarig neefje Han-Chiang met Du-
chenne. Ze vertelt “Het is soms slopend om te zien dat 
wij niks kunnen betekenen voor hem. Door deze actie 
kunnen wij ons inzetten met onze gezonde spieren, 
om hem maar ook alle andere kinderen met Duchenne 
te helpen aan een toekomst.”

duchenne

Duchenne is een erfelijke, ongeneeslijke aandoening 
die het complete spierstelsel aantast. Ook het hart 
is een spier en verliest na verloop van tijd de kracht 
om het lichaam aan de gang te houden. In Nederland 
hebben ongeveer achthonderd jongens de ziekte van 
Duchenne. Meer dan de helft van hen haalt de dertig, 
een enkeling zelfs de veertig, maar veel patiënten over-
lijden voor hun twintigste.

40 kIloMeTer voor MInsTens 40 Jaar

Tijdens ‘De Duchenne 40’ leggen honderden fietsers 
minimaal 40 kilometers af voor Duchenne Parent Pro-

ject, dat belangrijk onderzoek naar betere zorg moge-
lijk maakt. Zo dragen zij bij aan het toekomstperspec-
tief van kinderen en jongvolwassenen met Duchenne: 
iedereen met Duchenne moet minstens 40 jaar kun-
nen worden met een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
leven.

sTeun deze acTIe! 
De komende maanden staan voor Nikkie en haar 
vrienden in het teken van het werven van sponsors 
voor hun tocht. ‘’Wij zijn samen goed op weg, maar 
wij kunnen nog steeds alle steun gebruiken. Bedrijven 
en particulieren, iedereen kan zijn steentje bijdragen. 
Alle beetjes helpen!”, vertelt Nikkie enthousiast. 

Zou je Nikkie persoonlijk willen sponse-
ren? Ga naar www.deduchenne40.nl/nik-
kie-bakker-de-duchenne-40.

Op de mountainbike fietsen om kinderen en jongvolwassenen te helpen aan een toekomst (foto aangeleverd)

De moeite waard
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De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleintjes

kInderen en corona

Door Henriëtte Maas

Kinderen leren de blauwdruk van hoe je met andere mensen omgaat door de voorbeelden van relaties die ze 
om zich heen zien. De belangrijkste relatie is natuurlijk die met de ouders. Hoe deze met hun kind omgaan 
en hoe ouders met elkaar en andere mensen omgaan, vormen de eerste blauwdruk voor de pasgeboren baby. 

Ik ben een beetje bezorgd over de impact van deze tijd 
op de baby’s en peuters van nu. Sociale omgang tussen 
mensen is in deze tijd minimaal of  omgeven door angst 
voor besmetting. Op kraambezoek gaan mag soms pas 
na een paar weken en dan vaak alleen voor de opa’s en 
oma’s en de baby even vasthouden gebeurt soms ook niet 
of pas veel later. Zo wordt de ontwikkeling als het ware 
uitgesteld en dat heeft effect op het onbewuste patroon 
dat de baby ontwikkelt over relaties. 

Ook voor peuters is het een vreemde tijd, ze zien overal 
mensen met mondkapjes en missen daardoor de mimiek 
en het contact met andere mensen. Kleine kinderen rea-
geren op lichaamstaal, veel meer dan op woorden. Door 
corona zien ze hun ouders afstand houden van andere 
mensen en sommige mensen reageren paniekerig als ie-
mand anders hen iets te dicht nadert. Voor peuters zijn dit 
signalen die zij niet begrijpen en die ervoor kunnen zorgen 
dat zij de wereld als niet veilig gaan ervaren.

Natuurlijk zijn de maatregelen nodig, hopelijk niet al 
te lang meer. Het is goed als je als volwassene bewust 
bent, wat deze tijd voor kleine kinderen betekent. 
Grotere kinderen kun je al veel meer uitleggen en die 
begrijpen dingen ook beter. Daarnaast is hun blauw-
druk van sociale relaties al gevormd in de periode toen 
zij klein waren.

Hoe kun je als volwassene nu het beste omgaan met kleine 
kinderen in deze tijd?  Als ouders is het belangrijk dat je 
goed beseft dat jouw voorbeeldfunctie over relaties nu nog 
belangrijker is. Meer voorbeelden van hoe je gewoon met 
elkaar omgaat, zijn er door corona steeds minder voor je 
kleine kind. Ook al begrijpen kleine kinderen je woorden 
niet letterlijk, ze voelen wat jij voelt en uitstraalt. Probeer 
je eigen angst onder controle te houden. Vertel aan je klei-
ne kind wat je doet, als je een mondkapje opzet en maak 
er thuis een spelletje van, met een mondkapje kun je ook 
kiekeboe spelen, zodat er een bepaalde lading afgaat. Kijk 
eveneens of je, binnen de geldende regels, contact kunt 
houden met leeftijdgenoten en met opa’s en oma’s. Hele-
maal nu het mooie weer eraan komt, is het makkelijker om 
elkaar buiten - op 1,5 meter afstand,- op te zoeken of af te 
spreken in de tuin.

Voor alle volwassenen geldt eigenlijk hetzelfde. Zorg 
dat je jouw angst niet uitstraalt naar kleine kinderen. 
Besef hoe belangrijk gewone sociale contacten juist 
voor kleine kinderen zijn om een gezonde blauwdruk 
van sociale relaties te kunnen ontwikkelen. Zo draag je 
een steentje bij aan een mooiere en gezondere wereld 
die er binnenkort vast weer zal zijn. Een wereld waarin 
kinderen zich veilig en geliefd kunnen voelen en hun 
aangeboren behoefte om andere mensen te kunnen 
vertrouwen, kunnen behouden.

Opvoeden
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Altijd op zoek naar de beste, veiligste en voordeligste oplossing

garage MaarTen boerebach

Tekst en fotografie Hans Petit

Geboren en getogen Koedijker Maarten Boerebach begon in 2014 met een eigen bedrijf, garage Boere-
bach. Kwaliteit, veiligheid, vertrouwen staan hoog in het vaandel van Maarten. In dit artikel vertelt Maar-
ten over de passie voor zijn vak.

Maarten (33) getrouwd met Marjolijn en vader van Tess, 
Pien en Stan, is een geboren en getogen Koedijker. Maar-
ten is lid van de Gondelvaart-bouwgroep ‘De Loeiende 
Koeien’. Op dit moment wonen Maarten en Marjolijn 
net buiten Koedijk maar daar komt snel verandering in. 
In juni verhuist het gezin terug naar Koedijk.

veel ervarIng

Maarten behaalde de diploma’s Autotechnicus 1,2 en 
3, is gediplomeerd APK-keurmeester en volgde daar-

naast verscheidene cursussen. Met de ontwikkeling van 
de moderne auto is het zaak om goed bij te blijven in de 
zich steeds verder ontwikkelende techniek. Maarten be-
gon op 16-jarige leeftijd als monteur bij Peugeot-garage 
Nefkens in Alkmaar daarna heeft hij nog een aantal jaar 
bij Autoservice Bakker in Sint Pancras gewerkt.

eIgen bedrIJf

Wanneer ben je met je eigen bedrijf gestart? “Op 1 ja-
nuari 2014 begon ik als zelfstandig ondernemer. 

Ondernemer van de maand

Meedenken met de klant en zoeken naar een goede oplossing
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Ik wilde altijd al graag voor me zelf beginnen. Bij mijn 
werkgevers had ik niet altijd het gevoel dat geboden 
oplossingen erg klantgericht waren. Bij grote garages 
wordt er met kloktijden gewerkt. Voor bepaalde repa-
raties staan min of meer vastgestelde tijden. Ik snap 
dat dat wel moet bij grotere garages, daarom ben ik blij 
dat ik het anders kan doen.”

nauerTochT

Maarten vervolgt: “Ik ben in een behoorlijk kleine 
ruimte aan de Nauertocht begonnen. Daar kreeg ik 
meteen al veel klanten. Het was nog wel een beetje be-
helpen met de beperkte ruimte. Het werd steeds druk-
ker. Ik heb mijn bedrijf na ruim een half jaar verplaatst 
naar De Praam 7a op het bedrijventerrein Breekland 
(Oudkarspel). In januari 2017 ben ik nog een keer ver-
huisd. Nu naar de Praam 4 (aan de overkant van De 
Praam 7) waar ik onder één dak zit met andere bedrij-
ven. Er is overigens geen sprake van een partnerschap 
tussen die bedrijven, we zijn autonoom. 

klanTen

Heb je veel Koedijkers als vaste klant? “Ja, maar ik heb ook 
veel klanten uit de directe omgeving van Koedijk zoals uit 
Alkmaar, Sint Pancras, Broek op Langedijk. Er zijn zelfs 
mensen die verder weg wonen. Zo heb ik een klant uit 
Amsterdam.” Helemaal uit Amsterdam, weet je waarom? 
“Ja die klant geeft aan dat het om een gevoel van vertrou-
wen gaat, weten dat er geen onnodige reparaties worden 
voorgesteld. Dat principe levert een goede van-mond-tot-
-mond-reclame op. Dat zorgt ervoor dat ik inmiddels een 
ruime vaste klantenkring heb opgebouwd.”

Is er nog wel ruimte voor nieuwe klanten, bijvoorbeeld 
voor lezers die zich na het lezen van dit artikel bij je mel-
den? “Jazeker, er is altijd wel ruimte. Ik heb het druk. 
Gemiddeld genomen plan ik mijn agenda al een aantal 
weken vooruit, maar voor spoed en kleine dingetjes 
zoals een lampje vervangen heb ik altijd wel ruimte. 
Dus ook de lezers van de Coedijcker Ban zijn van harte 
welkom bij garage Boerebach.”

personeel

Red je het in je eentje met zo’n grote klantenkring? “Nee, 
dat lukt niet. Ik heb een vaste medewerker in dienst, 
Cees van Dam. Bij grote drukte kan ik gelukkig een 
beroep doen op een invalkracht

corona

Heeft corona veel invloed op je werk? “Niet echt, om te 
beginnen houden we ons in de garage natuurlijk aan de 
coronamaatregelen zoals afstand, het dragen van mond-
kapjes in contact met klanten. Daarnaast heb ik het ge-
voel dat het eigenlijk wat drukker wordt omdat mensen 
de aanschaf van een nieuwe auto wat uitstellen. En de 
APK keuringen gaan, pandemie of niet, gewoon door.”

apk
Zijn er wel eens klanten die vragen om een technisch 
gebrek door de vingers te zien en de auto ondanks dat 
gebrek toch goed te keuren? “Die ben ik nog niet te-
gengekomen. Dat zou ik trouwens ook nooit doen, de 
veiligheid van de auto en daarmee die van zijn eigenaar 
én zijn medeweggebruikers staat voorop. Daar doe ik 
geen enkele concessie in. Soms zie je dat bijvoorbeeld 
de remmen van een auto wat minder worden, maar 
nog wel aan de veiligheidseisen voldoen. In zo’n ge-
val kan het de klant financieel beter uitkomen om die 
remmen bij de volgende keuring of bij een toekomsti-
ge onderhoudsbeurt te vervangen. In die zin denk ik 
mee met de klant. Maar garage Boerebach houdt zich, 
zoals gezegd, strikt aan de keuringsregels zoals die door 
de Rijksdienst Wegverkeer zijn vastgesteld.” 

servIce en kwalITeIT

Maarten vertelt verder: “Of het nu bij APK is, of bij 
een kleine of grote beurt, service én kwaliteit  >> 

Ondernemer van de maand

APK -keuringen worden nauwkeurig uitgevoerd
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de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

Kanaaldijk 73  
1832 AD Koedijk
06-51270298
072-5644092Bouwbedrijf BV

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling

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

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

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

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling 
van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en 
Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/
veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

Uw thuiskapster
Voor vragen of een afspraak, bel of mail...

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com
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en  daarmee de tevredenheid van de klant staan voor-
op. We voeren geen onnodige reparaties uit. De klant 
krijgt altijd van tevoren een prijsopgaaf zodat hij niet 
voor verrassingen komt te staan. Daarnaast bieden we 
de vaste klanten ook nog wat extra service. Voor vaste 
klanten is er meestal een leenauto beschikbaar, dat is 
buiten de benzinekosten om, gratis. Klanten kunnen 
bij mij op rekening betalen, bij de meeste grotere gara-
ges is dat tegenwoordig handje contantje.”

verkoop

Verkoop je ook auto’s? “Nee, in principe niet. Soms krijg ik 
het verzoek van een klant om naar een geschikte auto uit 
te kijken dat doe ik dan wel, soms gaat dat samen met de 
wens van een andere klant om de auto te verkopen. Voor 
vaste klanten die een tweedehands auto willen kopen en 
willen weten hoe de technische staat van de auto is voer 
ik  -op verzoek- een technische keuring uit.”

Tevreden klanTen

Heb je nog voorbeelden van tevreden klanten? “Ja, een 
leuk voorbeeld, niet ingewikkeld maar de betreffende 

klant was wel tevreden. Hij belde uit Frankrijk waar 
hij met zijn auto (een automaat) met pech stond. De 
Franse garagehouder vond dat er een nieuwe auto-
maatbak moest worden geplaatst, kosten €3.500,-  Op 
zijn vraag aan mij of hij dat moest doen had ik een 
simpel antwoord. De betreffende klant was lid van de 
ANWB en had de juiste verzekering. Zijn auto met 
panne werd door de ANWB naar Nederland vervoerd, 
hij kreeg vervangend vervoer. Uiteindelijk bleek de 
auto voor €70,- gerepareerd te kunnen worden. Een 
tevreden klant dus.”

ToT sloT 
Maarten Boerebach is een vakman met hart voor zijn 
klanten. De oplossingen die hij zoekt zijn klantge-
richt. Dat is anders dan bij de grote garage waar ik 
eerder klant was. Ik kan dat hier op schrijven omdat 
ik mijn auto al een paar jaar aan de zorg van Maarten 
toevertrouw en daar ben ik erg tevreden over. << 

Ondernemer van de maand

Vakman met hart voor zijn klanten
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Uw partner in Staal, RVS en Aluminium

Voor zowel bedrijven als particulieren

Ook voor uw eigen ontwerp, kunt u bij
Wiko Staalbouw terecht

Kanaaldijk 39, 1832 AB Koedijk
Tel: 072-561 39 75

Email: info@wiko-staalbouw.nl
Website: www.wiko-staalbouw.nl

Gespecialiseerd in
Trappen

Hekwerken
Constructiewerken

Hans Emmerik
Binnenweid 12
1831 BN Koedijk
06-30 03 22 38
hans.emmerik@upcmail.nl

Verzorgt met veel plezier
Voor Zzp-er en particulier
Uw toeslag- en/of belasting-
formulier

������������������������
�����������������
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schIpper Mag Ik overvaren?
Fotografie en tekst Jeroen van der Kruif

We leven in een tijd vol aanvaringen, maar dat uitgere-
kend onze nieuwe vlotbrug dat ook moest overkomen 
is toch een klap. Herstel gaat een tijd duren en de vraag 
is dan .... hoe komen we aan de overkant? Want het 
komt nu er juist op aan om alles van twee kanten te 
kunnen bekijken....

Gelukkig de provincie heeft dat begrepen en heeft de-
gelijke voorzieningen getroffen: aanlegsteigers en een 
pontje. Dan moeten er natuurlijk schippers komen die 
het pontje gaan laten varen. Alles ligt klaar voor inge-
bruikname. 

Het pontje deed mij denken aan het liedje ‘Schipper 
mag ik overvaren en moet ik dan ook geld betalen”, 
want dat dit veel geld zal kosten, is duidelijk.

Ik wens u allen veel vaarplezier. <<

Beeldbericht
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Kindercentrum Olke Bolke
Opvang 0-4 jarigen

Kindercentrum Olke Bolke biedt:
• Kinderopvang voor 0-4 jarigen;
• Reguliere en flexibele opvang; 
• Openingstijden van 07.00-19.00 uur;
• Liefdevolle begeleiding door gekwalificeerde

pedagogisch medewerksters;
• Opvang all-inclusive (alles van A merken); 
• De optie voor een warme maaltijd;
• HKZ/ISO 9001 gecertificeerd;
• Hoogwaardige faciliteiten in een moderne 

accommodatie.

Opvang 0-4 jarigen
• Olke Bolke heeft vier gezellige en compacte

babygroepen. Vier baby-dreumesgroepen
met maximaal 8 kinderen van 0-2 jaar. 
Op elke babygroep heeft ieder kind zijn
eigen ‘vaste’ pedagogisch medewerker;

• Er zijn vier peutergroepen met maximaal 
16 kinderen van 2-4 jaar. In deze verticale
groepen worden maximaal zestien kinderen
opgevangen;

• Olke Bolke heeft een inspirerende en 
uitdagende buitenspeel-
ruimte van maar 
liefst 2000 m2;

• Er is een ruim opgezette
speelzolder met klimtoestel
en glijbaan, waar ieder kind
naar hartenlust kan spelen; 

• Olke Bolke besteedt 
ruime aandacht aan de
ontwikkeling en werkt
samen met de 
basisschool.

www.rollebol.nlCentrale administratie: Kennemerstraatweg 1 - 1814 GA  Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl 

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  20-01-20  09:55  Pagina 1
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De moeite waard

Vakantie huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is 
wegens vakantie gesloten van donderdag 13 mei 2021 tot 
en met maandag 24 mei 2021. De waarneming wordt in 
deze week gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoenmaker-
straat 126, telefoon 072-5612598. Houdt u rekening met 
het tijdig bestellen van uw herhaalme dicatie? <<

kunsT In de groTe kerk
Vanaf de zomer lanceert de Grote Kerk Alkmaar Nieuw 
Licht. Kunst in de Grote Kerk Alkmaar. Voor dit program-
ma wordt ieder jaar een kunstenaar uitgenodigd om nieuw 
werk te maken geïnspireerd door, of reflecterend op, het 
erfgoed en de geschiedenis van de kerk. 

ThoMas TruM

Voor de eerste editie is kunstenaar Thomas Trum (1989) 
benaderd. Trum werkt met onconventionele technieken 
en materialen, zoals zelfontworpen viltstiften van zeer 
groot formaat en een industriële machine voor het mar-
keren van lijnen. Hij experimenteert graag met combi-
naties van de nieuwste verftechnieken en oude, traditi-
onele methodes. In zijn werk staat onderzoek centraal. 
Onderzoek naar materiaal, techniek en ook naar de 
schaal van zijn werk. Waarom is iets zo groot als dat het 
is? Wat gebeurt er als je iets vergroot of juist verkleint? 

MeTershoge doeken

Deze vragen over schaal kun je ook stellen bij het 
bouwwerk van de Grote Kerk in Alkmaar. Waarom 
is dit inmiddels 500 jaar oude gebouw zo groot? En 
wat gebeurt er met het werk van Thomas Trum als hij 
deze voor het formaat van de kerk maakt? Trum zal 
voor de eerste editie van Nieuw Licht een serie werken 
ontwikkelen waarmee hij het formaat van de Grote 
Kerk Alkmaar als ook de schaal van zijn eigen werk be-
vraagt. Vanaf 9 juli kunnen bezoekers in de Grote Kerk 
tussen de nieuwe monochrome doeken van Trum heen 
lopen. Deze werken variëren onderling van formaat en 
kunnen tot wel zeven meter hoog zijn! Gezamenlijk 
zullen de werken een bijzonder kleurenspel vormen in 
het ingetogen interieur van de Grote Kerk. 

geachTe redacTIe
• Ik zou zeker meedoen met een handtekeningactie 

tegen het slopen van Oostwijk. Ik zou het eeuwig 
zonde vinden als Oostwijk verdwijnt.

• Om Oostwijk te behouden zoals de huidige bewo-
ners dat willen, daar werk ik graag aan mee.

• Hiermee willen zowel mijn man als ik ons 
uitspreken tegen de sloop van de hierboven 
genoemde wijk. Wij zijn absoluut van plan onze 
handtekening te zetten. Wij zijn niet beschikbaar 
voor het lopen met een handtekeningenlijst. 

oosTwIJk raaMposTer
Koedijkers die Het Oostwijk willen steunen en als 
blijk daarvan een raamposter willen ophangen kunnen 
deze ophalen bij de Burg. W. Kooimanstraat 6 of 8. 
Laat zien dat je achter Het Oostwijk staat.

Foto Mieke Billekens
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Prijspuzzel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 19 23 27 11 25 3 10 25 20 11 26

2 3 17 16 10 16 11 26 15 4 13 8

3 22 24 11 26 6 12 4 5 22 16 14

4 10 25 7 9 13 16 1 29 28 8 20

5 8 10 11 7 17 14 6 10 1 10 17

6 14 15 18 25 15 25 26 13 17 3 8 10

7 19 5 5 24 23 16 26 21 28 29 26

8 26 12 8 11 22 17 2 9 26 18 27

9 7 2 20 26 8 11 18 10 16 12 13 21

Doe mee, stuur in voor 15 mei en maak kans op € 25,-

prIJspuzzel MeI
Door Piet Verweel

De vorige puzzel was een succes en dus voor herhaling 
vatbaar. Goed ingevuld (gelijke getallen zijn gelijke let-
ters) leest u in de onderste balk een gezegde. 

Voor de winnaar is er een cadeaubon van € 25,- beschik-
baar. De winnaar wordt geloot uit de ingezonden, goede,  
oplossingen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespon-
deerd. Stuur de oplossing in een envelop naar Stichting De 
Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk, met vermel-
ding van naam en adres, of mail uw oplossing naar info@
rietschoot.nl.

Vul hieronder de letters in die u heeft gevonden op het corresponderende nummer. Als u de puzzel goed heeft ingevuld 
verschijnt er hieronder een gezegde.
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Prijspuzzel
oMschrIJvIng

1. Dit Zeeuwse water werd in 1961 in het kader van 
de Detalwerken afgesloten

2. Welk Afrikaans land grenst aan Mozambique, 
Zambia en Kenia?

3. Dit gerecht wordt elk jaar traditioneel gegeten 
tijdens de viering van het Leids Ontzet

4. Dit gaat naast brandewijn, suiker en een vanille-
stokje in advocaat. 

5. Van welk land was Berlijn van 1701 tot 1918 de 
hoofdstad ?

6. Op welke dag eten katholieken traditioneel geen 
vlees?

7. Welk woord voor ‘ster’ betekent oorspronkelijk 
‘schildwacht te paard’?

8. Vond van 1896 tot 1899 plaats in de buurt van 
het Canadese Klondike.

9. Welke acteur speelde ‘de man van 6 miljoen’ in 
de gelijknamige televisieserie?

10. Wat is de naam van de grootste stad in Schot-
land?

11. Op welke heuvel speelde zich een deel van de 
lijdensgeschiedenis van Jezus af?

12. Naar deze arts en botanicus(1668-1738) werd een 
Leids museum genoemd.

13. Die van Barcelona is gewijd aan het Heilig Kruis 
van Sint Eulalia. 

14. De winst van zo’n organisatie moet een ideëel 
doel hebben. 

15. Wat draagt de leider van het puntenklassement 
van de Tour de France?

16. Wie was de tweede man van Willeke Alberti?
17. Deze plaats in Flevoland dankt zijn naam aan 

het door de Zuiderzee verzwolgen plaatsje 
Seaewald

18. Hoe heten de insecten waarvan de mannetjes 
harde geluiden maken?

Iets te vieren? Bij ons kunt u 
terecht voor elk feest
● Bruiloft
● Jubileum
● Reünie
● Verjaardag
● Familiedag
● Receptie
● Personeelsfeest
● Verenigingsuitje
Maar ook:
● High Tea
● Uitgebreide lunch of    
 brunch
● Heerlijk buffet

Ontmoetingscentrum
De Rietschoot
Saskerstraat 22
1831 CR Koedijk
rietschoot.nl
info@rietschoot.nl

De Rietschoot
Al 40 jaar 

het centrum van 
Koedijk

Iets anders in gedachten? 
Laat ons met u meedenken!
Er is heel veel meer mogelijk.

072 – 561 55 95
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Het Oostwijk beschermd dorpsgezicht
Woonwaard blijft graag met bewoners en omwonenden in gesprek
heT oosTwIJk door de brIl van woonwaard

Joke van den Berg, bestuurder Woonwaard

In de Coedijcker Ban van april stond een uitgebreid artikel over Oostwijk en het sloop/nieuwbouwplan 
dat Woonwaard daar heeft. De bewonerscommissie is daarop tegen en heeft een alternatief plan ingediend. 
Dat plan houdt kortweg in dat Woonwaard de woningen verkoopt en ze met het geld ergens anders wonin-
gen bouwt. Dat klinkt heel logisch, maar waarom heeft Woonwaard dat plan niet overgenomen?

Woonwaard heeft de woningen in Het Oostwijk en-
kele jaren geleden overgenomen van woningcorporatie 
Ymere. Bij de overname wisten we uiteraard dat een 
deel van de woningen toe was aan een verbetering, om-
dat de technische staat te wensen overliet. Bij sommige 
woningen waren al verbeteringen aangebracht, maar 
bij andere woningen nog niet of nauwelijks. Er waren 
klachten over slechte vloeren, tocht, vocht en schimmel.

onderzoek

Woonwaard is bij bewoners langsgegaan om van hen 
te horen wat hun beleving is bij het wonen in de buurt 
en bij de kwaliteit van de woning. Daarnaast heeft 
Woonwaard opdracht gegeven aan een technisch bu-

reau om een inspectie te doen van - op één na - alle 
woningen. Een tweede bureau heeft getoetst of het 
eerste bureau het onderzoek op een goede manier heeft 
uitgevoerd. De resultaten van de inspectie en de toets 
daarop zijn gedeeld met de bewonerscommissie en de 
bewoners. De rapporten zijn, voor wie belangstelling 
heeft, beschikbaar in de woning die Woonwaard in de 
buurt gebruikt voor de spreekuren.

Op basis van alle bevindingen hebben we de moge-
lijkheden verkend. Daarbij kijken we aan de ene kant 
naar de kosten: is de investering verantwoord? Maar 
ook naar wat het meeste oplevert voor mensen die op 
zoek zijn naar een sociale huurwoning. 

We kregen prachtig fotomateriaal dat als inspiratie voor de nieuwbouw kon dienen (beeldbewerking Hans Petit)
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Het Oostwijk beschermd dorpsgezicht
verschIllende MogelIJkheden

Doorverhuren met klein onderhoud is geen optie. 
Daarvoor zijn de woningen in een te slechte staat. 
Verkopen valt voor ons ook af: de woningen zijn niet 
betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee, 
waar wij ons als corporatie voor inzetten. Natuurlijk 
levert verkoop wel geld op, waarmee je ergens anders 
kunt bouwen. Maar dat betekent ook verlies van deze 
sociale huurwoningen in Het Oostwijk. Bovendien 
zijn bouwlocaties heel schaars. Ook als we de wonin-
gen in Het Oostwijk niet verkopen, zouden we iedere 
kans voor nieuwbouw op een andere plek aangrijpen.

De kosten van renovatie/verduurzaming hebben we 
laten berekenen door een gespecialiseerd bureau. Zij 
bekijken de staat van de woning en de kosten om die te 
renoveren naar onze (toekomst)eisen. En die eisen zijn 
stevig, dat is waar. Woonwaard gaat er vanuit dat de 
woningen nog decennia lang in verhuur blijven. Dat 
betekent dat ze in 2050 van het gas af moeten. Om 
een woning zonder gas te verwarmen en van warm 
tapwater te voorzien, moet die goed zijn geïsoleerd en 
worden uitgerust met nieuwe technieken. Je zou hier 
in een aantal fasen naar toe kunnen, maar de totale 
kosten blijven gelijk, ongeveer €  165.000 excl. BTW 
per woning. Daarmee worden de totale uitgaven voor 
renovatie te hoog. Voor een dergelijk bedrag kun je 
ook een nieuwe woning bouwen die aan alle heden-
daagse en toekomstige eisen voldoet, zelfs als de kosten 

van sloop worden meegenomen. Het waardeverlies (de 
waarde van de bestaande woningen) wordt daar overi-
gens niet in meegerekend.

IngrIJpende keuze

Vervolgens keken we naar sloop/nieuwbouw. Dat is 
een heel ingrijpende keuze. Sloop/nieuwbouw heeft 
wel als voordeel dat er meer woningen kunnen wor-
den gebouwd, waardoor meer mensen een plek kun-
nen vinden in Het Oostwijk. En er kunnen ook  ge-
lijkvloerse woningen komen; prettig voor mensen die 
slechter ter been zijn. Dat vinden we belangrijk, omdat 
veel van onze huurders senioren zijn en omdat onze 
woningzoekenden vooral bestaan uit een- en tweeper-
soonshuishoudens. 

Het besluit tot sloop en nieuwbouw is voor de zomer 
genomen. In het advies dat we hierover ontvingen van 
de bewonerscommissie stonden belangrijke randvoor-
waarden voor de uitvoering. Hieraan willen we natuur-
lijk zoveel mogelijk gehoor geven. Bijvoorbeeld via een 
goed sociaal plan. Hiervoor heeft Woonwaard juridisch 
advies ingewonnen over de juiste aanpak en formule-
ringen. Helaas is daardoor de indruk gewekt dat we een 
advocaat inschakelden in plaats van in overleg te treden. 

besluIT ToT sloop

We hebben bewoners gevraagd om mee te denken over 
de plannen voor de nieuwbouw. We kregen prachtig 
fotomateriaal uit het begin van de vorige eeuw, dat als 
inspiratie voor nieuwbouw kon dienen. Dit is vertaald 
in een straatbeeld (zie artist’s impression). >> 

Het Oostwijk straatbeeld nieuw.(Illustratie: GeO Architecten, Schagen)
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Heb jij altijd al Spaans willen leren?
Wil je echt Spaans leren spreken?

En heb je interesse in een cursus Spaans?

NU ONLINE!
Dus even niet face-to-face 

Maar wél als dat straks weer kan

De cursussen zijn zowel binnen als buiten de klas 
met 1,5 meter afstand. Nu zijn de cursussen met 5 

personen, dus nog meer persoonlijke aandacht dan bij 
andere groepscursussen!

Meedoen?

Stuur een e-mail naar info@melaespanol.nl of bel naar 06-22081733
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De plannen zijn nog zeker niet definitief, het is een 
eerste schetsontwerp. Het lijkt op de schets wellicht 
alsof er grond van de speeltuin wordt benut, maar dit 
is niet het geval. We hebben al op veel punten kri-
tiek ontvangen en hebben dus nog het nodige werk te 
doen om tot een goed plan te komen. Dit doen we het 
liefst met inbreng van de bewoners.

alTernaTIef plan

In het najaar ontvingen we van de bewonerscommissie 
het alternatieve plan voor verkoop. In dat plan besteedde 
de bewonerscommissie ook aandacht aan de 8 wonin-
gen uit de jaren ’40. Deze hebben een betere kwaliteit. 
Woonwaard onderzoekt nu de kosten van het renoveren 
van specifiek deze woningen en neemt het voornemen 
tot sloop van deze woningen opnieuw in overweging. 
Daarnaast hebben verschillende erfgoedverenigingen de 
gemeente verzocht om de buurt een beschermde status 
te geven. Dit is reden om een pas op de plaats te maken.

een sTap Terug

De bewonerscommissie en Woonwaard kijken op dit mo-
ment op een andere manier naar de toekomst voor Het 
Oostwijk. Na een klacht van de bewonerscommissie heb-
ben we ervoor gekozen om een onafhankelijke derde een 
evaluatie te laten doen. Deze adviseur heeft zijn werkwijze 
zowel met Woonwaard als met de bewonerscommissie af-
gestemd. Hij bestudeert alle documenten die in de afge-
lopen periode zijn gemaakt door Woonwaard en door de 
bewonerscommissie en spreekt met de direct betrokkenen. 
Hij kijkt zowel naar het proces als naar de inhoud. Alle 

belangen en argumenten die relevant zijn voor het maken 
van een keuze voor de toekomst van de 38 woningen wor-
den op een rij gezet. Dit helpt om de afweging zo trans-
parant mogelijk te maken. De evaluatie zal voor de zomer 
klaar zijn. Ook verwachten we dat de gemeente Alkmaar 
tegen die tijd een besluit heeft genomen over de bescherm-
de status die door historische verenigingen is aangevraagd. 
Ook dit is uiteraard van groot belang voor het besluit over 
renovatie, sloop en nieuwbouw of een combinatie daar-
van. Na de afronding van de evaluatie en na het besluit 
van de gemeente Alkmaar over de beschermde status zal 
Woonwaard opnieuw een besluit nemen over de wonin-
gen. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de be-
wonerscommissie. 

onzekerheId duurT lang

De onzekerheid over de toekomst van de woningen 
in Het Oostwijk duurt helaas lang voor de bewoners. 
We hebben al van meerdere bewoners gehoord en be-
grijpen ook dat de onzekerheid en het plan voor sloop 
heel belastend zijn. Met de stappen die we nu zetten 
denken we wel dat we op de goede weg komen. 

koM gerusT langs

We blijven uiteraard graag met bewoners en omwo-
nenden in gesprek. Dus als u nog vragen heeft of met 
ons van gedachten wilt wisselen, kom dan gerust langs 
op ons spreekuur. Dat is elke donderdag van 11:00 uur 
tot 12:00 uur in de woning aan de Burgemeester W. 
Kooimanstraat 21. Nadja Degenhart, Eelke Pinkhaar 
of Perry van den Berg staan u graag te woord. <<

Beschermd dorpsgezicht

Het Oostwijk in vogelvlucht(Illustratie: GeO Architecten, Schagen)



30

De eerste beheerder van De Rietschoot

“we waren enThousIasTe aMaTeurs”
Door Tanja Schermerhorn, beeldbewerking Hans Petit

Ter ere van het veertig jarig jubileum worden er in 2021 verhalen en foto’s verzameld voor een boek. In de 
Coedijcker Ban en op de website van De Rietschoot wordt maandelijks alvast een tipje van de sluier opgelicht... 
Deze maand komt Hans Blom aan het woord. Hans was de eerste beheerder in De Rietschoot van 1980 tot en 
met 1986. Veertig jaar later kijkt hij met plezier terug op zijn jaren bij het gloednieuwe ontmoetingscentrum

Hans Blom wilde altijd graag beheerder worden, al 
wist hij niet precies wat het inhield. Het hinderde hem 
niet om op de baan in De Rietschoot te solliciteren 
en na een geanimeerd gesprek werd hij aangenomen. 
‘Ze hadden met man en macht dat nieuwe ontmoe-
tingscentrum neergezet, een prestatie van jewelste, en 
toen namen ze mij aan: een onervaren beheerder. We 
hadden geen plan en we hadden geen missie. We had-
den helemaal geen idee hoe de omslag van een vereni-
gingsgebouw naar een ontmoetingscentrum gestalte 
zou moeten krijgen. Het gebeurde gewoon en ik werk-
te me drie slagen in de rondte. Ik was enthousiast en 
welwillend en het bestuur was dat ook, maar we waren 
amateurs. Later besef je dat nog veel beter.’

geen koedIJker

Mensen in zijn omgeving dachten dat hij nooit tussen 
de ‘eigenzinnige Koedijkers’ zou komen, omdat Hans 
geen Koedijker was. 

‘Dat heeft voor mij nooit gespeeld. Ik was dertig, een 
makkelijke, open jongen en ik ben een Texelaar. Ik 
denk dat ik daarom zo´n dorpsgemeenschap en plat-
telandsmentaliteit wel goed aanvoel. ´Doe maar nor-
maal. Niet moeilijk doen.´ Koedijkers kijken aanvan-
kelijk de kat een beetje uit de boom, maar als het dan 
goed is, is het ook goed. Ik heb altijd warmte gevoeld.’

heT de Mensen naar de zIn Maken

Hans vertelt dat hij een ‘geweldige leuke tijd’ heeft ge-
had bij De Rietschoot. Hij was de spin in het web en 
moest openstaan voor iedereen. Die rol was hem op 
het lijf geschreven.  ‘Ik vond het leuk om het de vereni-
gingen naar de zin te maken en ook om nieuwe bewo-
ners gastvrij te ontvangen. Ik heb dingen goed gedaan 
in die tijd, maar natuurlijk ook fouten gemaakt. Mijn 
eerste bruiloft liep bijvoorbeeld helemaal uit de hand, 
want ik had te weinig personeel ingezet. De adminis-
tratie was niet mijn sterkste kant én ik nam teveel hooi 

Veertig jaar Rietschoot in veertig verhalen

Hans Blom, staand bij de deur tijdens de opening van De Rietschoot
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op mijn vork. Op een zeker moment zei mijn vrouw: 
´Hans, het wordt te gek. Je bent dag en nacht voor De 
Rietschoot bezig en aan je gezin kom je niet toe.´

‘Mijn opvolger verdween al gauw van het toneel we-
gens ziekte. Daarna kwam Ronald van Schoorl. Hij 
heeft het mijn inziens veel beter gedaan. Mijn indruk 
was dat hij zakelijk was en zijn grenzen stelde. Hij was 
een man met ervaring en visie en kon het bestuur ver-
tellen hoe het moest. Dat was precies wat De Riet-
schoot nodig had.’

een échT onTMoeTIngscenTruM

De Rietschoot betekende in die tijd heel veel voor Koe-
dijk, heeft Hans ervaren. ‘Koedijk pronkte graag met 
het nieuwe gebouw. In het oude verenigingsgebouw 
paste één vereniging per avond, in De Rietschoot 
kwam je elkaar tegen. De gemeenschap was al hecht, 
maar in De Rietschoot kwam er nog meer menging op 
gang. Ook met de bewoners die in de nieuwe wijken 
van de stadsuitbreiding kwamen wonen. Het was écht 
een ontmoetingscentrum. Als ik erop terugkijk, is het 
een van de leukste banen uit mijn carrière.’

Hans Blom kan aanstekelijk vertellen over zijn tijd als 
beheerder in De Rietschoot. Hij heeft nog een paar 
mooie anekdotes over zijn tijd bij De Rietschoot, maar 
die bewaren we graag voor het jubileumboek. <<

Iets te vieren? Bij ons kunt u 
terecht voor elk feest
● Bruiloft
● Jubileum
● Reünie
● Verjaardag
● Familiedag
● Receptie
● Personeelsfeest
● Verenigingsuitje
Maar ook:
● High Tea
● Uitgebreide lunch of    
 brunch
● Heerlijk buffet

Ontmoetingscentrum
De Rietschoot
Saskerstraat 22
1831 CR Koedijk
rietschoot.nl
info@rietschoot.nl

De Rietschoot
Al 40 jaar 

het centrum van 
Koedijk

Iets anders in gedachten? 
Laat ons met u meedenken!
Er is heel veel meer mogelijk.

072 – 561 55 95

Veertig jaar Rietschoot in veertig verhalen

Opening van De Rietschoot: Hans Blom in gesprek met een 
van de gasten
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de groTe bonTe spechT
Foto en tekst Hans Petit

Wat is het heerlijk om te kunnen wandelen in zo’n prachtig natuurgebied dat op steenworp afstand van Koedijk 
te vinden is: ‘t Geestmerambacht. Je komt er oren en ogen te kort. Zo kwam ik tijdens een wandeling deze Grote 
Bonte Specht tegen. Geen zeldzame vogel maar wel een heel mooie. 

Het is een zwart-witte vogel met een rode ‘broek’. In de vlucht vallen de grote witte schoudervlekken op. Het 
mannetje heeft een rode vlek op het achterhoofd. Die rode vlek ontbreekt bij het vrouwtje. Hun roffel en hun 
roep (‘tsjik’) is vaak te horen in oudere bossen, parken en tuinen. De specht broedt vanaf begin april (Eén legsel 
met meestal 5-7 eieren). De eieren worden op het hout in de nestholte gelegd. Ze zijn crèmewit van kleur. Broed-
duur: 10-12 dagen. De jongen zitten 20-23 dagen in het nest. Zowel man als vrouw broedt de eieren uit. Als de 
jongen zijn uitgevlogen, worden ze nog zo’n 10 dagen verzorgd. <<

De moeite waard
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Pinksteren betekent de vijftigste dag na Pasen
heT acTuele bIJbelbeeld voor pInksTeren

Door Hans Faddegon

De naam Pinksteren betekent in het klassieke Grieks de vijftigste dag na Pasen. Het getal vijftig is het 
symbool van het volkomen beleven van het inzicht op het levensdoel. De Bijbelse naam van Pinksteren 
heet Shawoeot, wat het Wekenfeest van zeven weken betekent. Dus negenenveertig dagen tussen Pasen en 
Pinksteren. Het getal zeven is het symbool van het actuele leven en het getal negenenveertig betekent als 
zeven keer zeven, het volmaakte inzicht in het actuele leven.

Het dan door God Beloofde Land, het aangepaste leven, 
heet eerst Kanaän. Dat wijst op het eerst aardsgerichte 
leven, maar dat de mens dan het inzicht van het He-
melse levensdoel als de nieuwe levensbasis kan bereiken. 
Dan ontvangt het Beloofde Land de naam Israël, wat 
het rechtstreeks op God gericht zijn betekent. Het Bij-
belse land Israël bestaat uit twaalf delen, die een beeld 
vormen van de structuur van de menselijke geest. 

Twaalf leerlIngen

Denk aan de twaalf leerlingen van Jezus. Één van deze 
twaalf delen van Israël heet Juda, Jehoedah, wat later Joods 
genoemd wordt. Juda betekent het nadenken over het 
Levensdoel. Het begrip twaalf komt in de Bijbel ook tot 
uitdrukking in de twaalf zonen van Jakob. Bij deze vierde 
zoon, die ook Juda heet, wijst het getal vier op het bewuste 
levensbegrip, nadat serieus nagedacht is over het levensdoel. 

Jakob

De naam Jakob, als bron van deze twaalf zonen, betekent 
het overdenken van de dualiteit van het leven. Als Jakob 
het levensdoel dan herkent en aanvaardt, ontvangt hij ook 
de naam Israël, omdat hij zich dan op God gericht heeft. 
Het vormt het beeld van het doel van ons innerlijk. Zo 
vormt Jakob een derde kernpunt van ons innerlijk, omdat 
het getal drie op het nadenken over het levensdoel wijst. 

abrahaM

In het Bijbelverhaal bestaan voorafgaand aan Jakob als 
beeld van onze innerlijke bewustwordingsmogelijk-
heid, ook een eerste en een tweede kernpunt van ons 
innerlijk: Abraham, als het eerste kernbeeld van ons 
innerlijk wat betekent dat wij door God in de Hemel 
geleid worden. En Izaäk, als het tweede kernbeeld wat 
het beeld vormt van de innerlijke verbinding tussen 

Cultuur

Denk aan de twaalf leerlingen van Jezus ...
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de Hemelse leiding, die in Abraham tot uitdrukking 
komt en Jacob als het derde kernbeeld wat ons actuele 
nadenken over de Dualiteit van het leven betekent.

kInderen Jakob

De mogelijke bewustwordingsmogelijkheid en het mo-
gelijke toepassen van het Hemelse levensdoel op aarde 
wordt als actualiteit beschreven in de twaalf zonen en één 
dochter van Jacob. De twaalf zonen vormen het symbo-
lisch beeld van de innerlijke levensoverdenkingen van de 
mens en de dochter het beeld van het aardse leven.

beeld van ons InnerlIJk

Het kan nu duidelijk worden dat de mensen in de Bijbel 
het symbolische beeld vormen van de innerlijke aspec-
ten van de individuele mens, dus ook van ons. Daarom 
toont de Bijbel niet een algemene geschiedenis, maar de 
betekenis van de mensheid die het beeld vormt van ons 
innerlijk en dus ook volkomen actueel is. Zo vormen 
de Joden in de mensheid dus ook een belangrijk beeld 
van het aspect van ons innerlijk, dat bewust kan worden 
over de betekenis van het levensdoel. Daarom is het te-
genwoordig ook interessant dat in Israël het aantal Jo-
den toeneemt, dat de betekenis van Jezus weer herkent. 

zevenTIg

De Joodse Overlevering wijst erop dat de symbolische 
zeventig aardse bevolkingen de beelden vormen van 
iedere individuele mens. Want het getal zeventig be-
tekent het actuele nadenken. Daarbij is het belangrijk 
om te beseffen dat alle individuele mensen gelijkwaar-
dig zijn. Dus het vermoorden van Joden sinds de klas-
sieke tijden is een grote misdaad. Want het Jodendom 
en Israël symboliseren het innerlijke levensdoel, net als 

de Joodse Jezus. Om het nadenken over het levensdoel 
te vermijden, onderdrukken vaak veel mensen onbe-
wust het Jodendom en Israël.  Ondanks dat het aantal 
Joden en het land Israël klein zijn, wijst het op de nei-
ging van veel mensen om niet veel na te denken over 
het Hemelse levensdoel. Pinksteren vormt daarom een 
goede aanwijzing op het bewust kunnen zijn van het 
Hemelse levensdoel. <<

Kanaan 

Cultuur
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Lunchgerecht voor vier personen

garnalen-krabkoekJes
Tekst en beeld Marijke de Jong

benodIgdheden:
• 2 sneetjes oud witbrood
• 1 bakje roze (of Holland-

se) garnalen ca. 125 g 
• 1 blikje krab extra 

fancy (AH) ca 
125 g 

• 1 ei 
• ½ zakje verse 

peterselie
• 1 el slagroom
• 1 el mayonaise
• Zout en peper
• 2 el boter
• 1 zakje veldsla
• 1 bakje of fles 

ravigotesaus ca. 
150 g

voorbereIden

Korstjes van brood afsnijden en 
brood (in keukenmachine) verkrui-
melen. Garnalen fijnhakken en in een vergiet de 
krab uit laten lekken. In een kom ei loskloppen en 

de helft van de peterselie erboven fijn 
knippen. Broodkruim, garnalen, 

krab, slagroom en mayonai-
se erdoor scheppen. Op 

smaak brengen met 
zout en peper en tot 

8 ronde koekjes 
vormen. Koekjes 
tot gebruik afge-
dekt in koelkast 
bewaren.

bereIden

In koekenpan 
boter verhitten 

en koekjes in 5 à 6 
minuten goudbruin 

bakken, halverwege 
voorzichtig keren. Intus-

sen rest van peterselie boven 
ravigotesaus fijn knippen en er-

door roeren. Veldsla over 4 borden verde-
len en de koekjes erop leggen. Saus apart erbij serve-

ren. Eet smakelijk!

Koken
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Inspiratie ‘gevonden’ op de museumzolder

Trappelborden
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Ook de Historische Vereniging Koedijk heeft last van de coronacrisis. De inventarisatiecommissie komt 
niet meer bij elkaar. Vóór corona zagen we elkaar  elke vrijdag. Ik mis de gesprekken met mijn mede-com-
missieleden. De gesprekken met de commissie, waarin we onder andere de aanvoer van nieuwe objecten 
bespraken, vormen de basis voor deze rubriek. Ik heb het gevoel dat de ‘inspiratievijver’ een beetje leeg aan 
het raken is. Teneinde raad, met de deadline voor inlevering van kopij in zicht, ben ik maar even alleen 
naar de museumzolder gegaan in de hoop inspiratie op te doen en die inspiratie die kwam er!

Trappelborden.
Scharrelend tussen honderden oude spullen viel mijn oog 
op een paar, op een plankje gespijkerde, stokoude klom-
pen. Er zullen onder de oudere Koedijkers, en/of bezitters 
van een volkstuin, beslist mensen zijn die direct weten wat 
dat voorstelt. Maar de jongeren lezen  dit artikel hopelijk 
ook, dus leg ik het uit. De naam van dit gereedschap, 
want dat is het, is trappelborden. Zo werden ze door mijn 
vader en grootvader genoemd. Het sluit een beetje aan 
bij het stukje in de Coedijcker Ban van maart dat ging 
over het spinaziemes. Voor het zaaien van spinazie, wordt 

eerst de grond goed losgemaakt en fijn geharkt. Daarna 
worden er rechte lijnen getrokken (regel) en naast de regel 
wordt een ondiep geultje gegraven. De spinazie wordt in 
dat geultje gezaaid. Vervolgens wordt het geultje dichtge-
harkt. En dan komt het, dan worden de trappelborden 
ondergebonden. De zaaier loopt al trappelend heen en 
terug over de regel ingezaaide grond. 

TweeledIg doel.
Daardoor ontstaat een aangestampte, vrijwel vlak stuk 
in de tuin. Hierdoor hebben de vogels minder grip 

Historische Vereniging
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op het zaad en ook de katten, waar menigeen last van 
heeft, moeten op zoek naar een losser stukje grond om 
hun poep elders kwijt te raken. 

Als de spinazie oogstklaar is kan het door deze zaaime-
thode korter bij de grond afgesneden worden. Dat ver-
groot de opbrengst en de groente blijft schoner, want 
er zit minder aarde aan de spinazie.

breedwerpIg zaaIen.
Voor u, de koper van spinazie in de winkel, de beroeps-
tuinder zaait spinazie breedwerpig, zodat een veld ont-
staat, dat wordt dan machinaal gemaaid.

zelf zaaIen?
Mocht u zin krijgen om in uw eigen tuintje een regeltje 
spinazie te zaaien? Dat kan vanaf half maart tot eind april 
en van eind juli tot eind augustus. Na augustus wordt het 
te koud en hoog zomer is het te warm en dan schiet het 
te snel door. Dan schiet er zaad uit de plantjes i.p.v. spi-
nazieblad. Zaad vindt u in de zaadmolen in vrijwel elke 
supermarkt.

zaaIMachIne

Nu ik toch aandacht besteed aan het zaaien, wil ik u 
even meenemen naar een mooie ouderwetse zaaima-
chine zoals die vroeger in het Geestmerambacht werd 
gebruikt. Wij hebben er een in het museum die van de 
vader van onze voorzitter Bert Butter is geweest.

nIeT Meer bukken.
Deze zaaimachine werd gebruikt voor het zaaien erwten en 
bonen maar ook wel voor bieten. In ieder geval voor zaai-
werk waarbij de zaadjes een stukje uit elkaar moeten liggen. 
Groot voordeel, je hoeft niet voor elk zaadje te bukken.

de werkIng

Aan de machine zitten twee bomen waarmee hij vooruit 
wordt geduwd. Vooraan het apparaat zit een loopwiel 
dat gaat draaien als hij vooruit bewogen wordt. Aan dat 
loopwiel zit een conisch tandwiel dat op zijn beurt weer 
een asje aandrijft. Aan het eind van dit asje zit een drie-
tanding wiel dat bij draaiing elke keer een klepje opent 
van het reservoir waar het zaad in zit. Vlak vóór dat 
klepje zit een klein ploegvormig schepje dat een geul-
tje in de grond maakt, daar valt het zaadje of boontje 
in, direct daarna zit een breder wiel dat de grond weer 

aandrukt zodat het geultje weer dicht gaat en het zaad 
onder een laagje grond zit. Daarna sleept er nog een ge-
wichtje overheen om het resultaat compleet te maken. 
De afstand die de zaadjes onderling moeten hebben is 
afstelbaar door draaibaar schuifje aan de bomen vlak 
bij de handen die hem voortduwen. 

Historische Vereniging
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Werkgroep ‘Ouderen’ helpt je met nuttige tips een stukje op weg

fIT en vITaal de coronaTIJd door

Door Susan van Kampen, Tineke van Baar, Marjon van Gend en Afra Ouwerkerk

In de afgelopen periode is er veel gesproken over corona, de besmettingen, verloop mutaties en eventuele 
behandelingen na ziek te zijn geworden. In dit artikel willen we graag belichten, wat jij kunt doen om 
zo fit en vitaal mogelijk te blijven. Want ook als je geen corona hebt, kun je je alsnog niet fit voelen door 
de vele veranderingen het afgelopen jaar. Denk aan het thuiswerken, minder sociaal contact, bedrijven & 
winkels dicht, niet meer sporten. 

Dit kan zowel lichamelijk, psychisch of cognitief zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn: meer piekeren en slaappro-
blemen (psychisch), minder goed kunnen concen-
treren en een korter lontje hebben/geprikkeld zijn 
(cognitief ). Ook lichamelijk merken we het aan een 
mindere conditie door minder beweging, extra corona 
kilo’s en vermoeider/futloos voelen. Om weer fijner in 
je vel te komen, is het belangrijk al deze punten beter 
in balans te krijgen met elkaar. 

Wij als werkgroep Ouderen in balans, willen je graag 
een stukje op weg helpen. 

Onze werkgroep bestaat uit de praktijkondersteuners 
van Huisartsenpraktijk Koedijk en Huisartsenpraktijk 
‘t Rak, ergotherapeut Susan van Kampen van Ergothe-
rapie Doen en diëtist Afra Ouwerkerk van Diëtisten-
praktijk Afra Ouwerkerk. Vanuit onze verschillende 
werkvelden hebben we wat tips op een rijtje gezet. 

Probeer dingen uit, pas het aan naar jouw situatie, kijk 
wat het beste bij jou past. Elk stapje dat je maakt is een 
stap voorwaarts. Je hoeft natuurlijk niet meteen bij het 
ideaalplaatje te komen.

Gezondheid

Bel iemand op. Schrijf een kaartje en doe deze persoonlijk door de brievenbus
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Welke MINI activiteiten ga jij doen? Tips waar je van-
daag al mee aan de slag kunt:

• Inspannen 
Probeer een vast tijdstip op de dag aan te houden 
om te gaan bewegen. Loop naar je werk of naar 
huis, juist als je thuis werkt. Spreek met bijv. een 
loopmaatje/kennis af om buiten op 1,5m afstand 
te gaan wandelen. Download de app: ‘Ommetje’. 
Doe mee met Nederland in Beweging.

• onTspannen 
Het regelmatig uitzetten van tv/computer zorgt 
voor meer rust in het hoofd. Probeer eens op te 
schrijven wat je bezig houdt of je over piekert. 
Lees een boek of zet een luisterboek/podcast op. 
Doe een spelletje met elkaar.

• dagsTrucTuur 
Probeer een vaste structuur aan te houden, plan 
hierbij dus je pauze, activiteit maar ook echte rust. 
Zit maximaal 60 minuten stil, bijv. pak hierna 
even een glas water, loop naar de brievenbus, doe 
rek en strekoefeningen terwijl je wacht totdat je 
koffie/thee klaar is.

• socIaal 
Bel iemand op. Schrijf een kaartje en doe deze 
persoonlijk door de brievenbus.

• eeTwIssel 
Verander 1 ding in je voedingspatroon, 
bijvoorbeeld  fruit in plaats van een koekje 
bij de koffie/thee. Kijk op www.voedings-
centrum.nl voor meer eetwissels.

• uIdagIng 
Daag elkaar uit met opdrachten, bijv. maak een 
foto van een blauw voorwerp tijdens je wandeling 
en stuur die naar elkaar. Om de beurt bedenk je 
een opdracht. Geo catching is een leuke manier 
voor het hele gezin om op pad te gaan. 

Maak foto’s van de natuur. Speel Pokemon Go, 
hoe meer kilometers je maakt, des te meer belo-
ningen je krijgt.

In balans zijn en regelmatig beweging hebben draagt 
bij aan een beter afweersysteem. Vind je het lastig om 
zelf aan de slag te gaan. Vraag dan om hulp. Dit kan in 
je persoonlijke omgeving zijn en ook een hulpverlener 
zijn, zoals de huisarts, praktijkondersteuner, ergothe-
rapeut, diëtist en ook bijv Alkmaar Sport.

TIps en Ideeën van alkMaar sporT:
• Stoeptegelroute: een wandeling van on-

geveer 5 km met rode markeringen op 
Alkmaarse straattegels door Oudorp en 
omgeving, www.alkmaarsport.nl/stoep-
tegelroute. 

• Outdoor 50+: een wekelijkse training in de 
buitenlucht, zowel overdag als ‘s avonds 
op vier verschillende locaties in Alkmaar, 
www.alkmaarsport.nl/outdoor50.

• Personal training Oosterhout: onder be-
geleiding van sporttrainers werk je 50 
minuten in de buitenlucht aan je con-
ditie van maandag tot en met vrijdag bij 
Sportcomplex Oosterhout, www.alkmaarsport.nl/
sportvitaal. 

• Avond4daagse Home Edition: volbreng de 
vierdaagse tussen eind maart en eind juni 
door vier keer een wandelroute te lopen 
vanaf je eigen huis binnen 14 dagen en 
verdien zo je officiële wandelmedaille, www.alk-
maarsport.nl/avond4daagse. <<

Gezondheid
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Voor een sportief 
en snel kapsel

Beneluxplein 5
Winkelcentrum De Mare

1825 RT Alkmaar

072 - 564 50 50



43

de kanaaldIJk bIJ ‘de bochT”
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Deze foto is gemaakt in 1989 en toen had ik nog geen vermoeden dat dit beeld verstoord zou worden door een 
vlotbrug. De Kanaaldijk is nu, rechts op de foto, verfraaid met een hoge kademuur en een mooi hekwerk erop. 
Van de bebouwing is weinig veranderd, alleen het tweede huis recht op de foto is gesloopt om plaats te maken 
voor iets nieuws. 

Nostalkiek



44

Kleuren en hun betekenis
de zesde kleur In de regenboog Is IndIgo

Door Henriëtte Maas

Indigo staat in positieve zin voor transformatie en zuivering, helderziendheid, zuiver denken; eerbied, 
gerechtigheid, geluk, innerlijk weten, objectiviteit, universele genezing, inzicht, dapperheid, loutering. En 
in negatieve zin voor fanatisme, ritualisme, eigenwaan, liegen, onverschilligheid en verslaving. De comple-
mentaire kleur is goud en lichtgeel.

De kleur Indigo is verbonden met het zesde chakra. 
Het wordt ook wel hypofysechakra, voor-
hoofdschakra of je derde oog ge-
noemd. Het bevindt zich in 
je voorhoofd tussen je 
wenkbrauwen, achter 
de neuswortel. Het 
chakra stuurt vrij-
wel alle andere 
h o r m o n a l e 
klieren van 
ons lichaam 
aan. Edel-
s t e n e n 
die erbij 
h o r e n , 
zijn: La-
pis lazuli, 
blauwe saf-
fier, kwarts, 
s e l e n i e t , 
bergkristal en 
amethist.

bewusT waarne-
Men

Het zesde chakra heeft te 
maken met bewust waarne-
men, universeel inzicht, helder-
heid en intuïtie, identiteit en zelfacceptatie. Een hel-
der verstand en inzicht in de waarheid van het leven. 
Verder met eerlijk en rechtdoorzee de diepte in durven 
gaan. Het maakt dat je meer inzicht krijgt in wie jij 
wezenlijk bent en helpt om helemaal bewust te wor-
den van je ware zelf. Het staat voor licht, kleur, ver-
beeldingskracht, dromen, visie, geheugen, intelligen-

tie, zelfreflectie, inspiratie, onderscheidingsvermogen, 
waarneming en wijsheid.

gezonde geesT In een 
gezond lIchaaM

In dit chakra bevindt 
zich het controlecen-

trum van je geest; 
je slaat er je her-

inneringen op, 
neemt je dro-
men waar 
en stelt er 
je toekomst 
voor. Je 
intelligen-
tie kan 
g e b r u i k t 
worden om 
harmonie of 

strijd te creë-
ren. Als je in 

conflict bent, 
strijd je met je 

geest. Hoe ga je met 
je denkvermogen om? 

Als je helder bent in jezelf, 
heb je een helder beeld van wat 

er om je heen gebeurt. Je kunt de 
situatie dan zien zoals die is en constructieve keuzes 
maken. Je innerlijke gedachtegang heeft een sterke in-
vloed op je lichamelijk welzijn. Een gezonde geest in 
een gezond lichaam. Als je weigert om voor jezelf te 
denken, verspeel je het recht om zelf te beslissen. Als 
je de verantwoordelijkheid voor jezelf neemt, krijg je 
meer energie en macht over je eigen leven.

De chakrakleuren nader verklaard
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InTellecT en InTuïTIe

Helder kijken vereist persoonlijke bewustwording, het 
betekent dat je bewust openstaat voor het heden. Via 
je intuïtie kun je een beter en omvattender beeld van 
jezelf en de werkelijkheid verkrijgen. Intuïtie is je in-
nerlijke leiding en kennis, die je helpt om het juiste 
pad en de juiste mensen om je heen te kiezen. Het gaat 
erom dat intellect en intuïtie elkaar aanvullen. Helaas 
wordt in onze maatschappij vooral de rationele kant 
benadrukt en de intuïtieve kant nogal verwaarloosd. 
De ratio is dan ook vaak overactief en dat veroorzaakt 
onrust en overbodige spanning in het energiesysteem. 
De ratio neemt maar een deel van het geheel waar, de 
intuïtie ziet en accepteert het geheel en zorgt ervoor 
dat we het verband zien.

verbeeldIngskrachT

Je verbeeldingskracht mag dus meer ontwikkeld wor-
den. Dat kan bijvoorbeeld door visualisatie. Dat wil 
zeggen dat je interne voorstellingen maakt van de din-
gen die positief zijn voor jou en de wereld. Het vraagt 
ontwikkeling van zelfbewustzijn en van het zuiver ho-
ren, voelen en weten. De keuzes die je maakt, bepalen 
de manier waarop je groeit. Je bepaalt zelf of je naar de 
interne film van het verleden kijkt of naar de film van 
de toekomst; naar een film vol problemen of een film 
vol oplossingen. 

beTekenIs, waarheId en vrIJheId

Het doel van dit chakra is: de weg zien en het licht van 
het bewustzijn laten schijnen over alles wat in en om je 
heen gebeurt. Het gaat om het zoeken naar betekenis, 
waarheid en vrijheid. En het werkt toe naar een sterke 
en onafhankelijke geest. Het is belangrijk om begrip te 
ontwikkelen voor je eigen beperkingen en die van an-
deren; om steeds meer vergevingsgezind en dankbaar 
te zijn. Om de wijsheid te erkennen van het maken 
van fouten; fouten leren ons wie we zijn en waar we 
kunnen veranderen. Het is goed om te onderzoeken 
hoe je over jezelf en anderen denkt. Als je meer vanuit 
je intuïtie kunt leven, zul je meer geluk ervaren. 

geluk

Geluk is een toestand waarin je de dynamiek, de har-
monie en de vitaliteit van het leven ten volle kunt erva-
ren. Geluk is de oorspronkelijke staat van het bewust-
zijn; van nature zijn we liefde, vrijheid en schoonheid. 

verdrIeT

Verdriet vloeit voort uit een gemis van geluk. Als ver-
driet onderdrukt wordt, kost dat zoveel energie dat er 
nog weinig over is om het leven als licht te ervaren. 
Zolang het verdriet vastgehouden wordt, kan er geen 
ontwikkeling plaatsvinden die naar geluk leidt. Dus 
om geluk te kunnen ervaren, moet je de confrontatie 
met je verdriet, je angst , je woede enz. aangaan, zodat 
je het daarna kunt laten gaan en je begrenzingen/blok-
kades los kunt laten.

een onevenwIchTIg zesde chakra.
Dit chakra is uit balans als er een gebrek aan inzicht en 
mystiek inzicht is. Als je nachtmerries of verslavingen 
hebt. Als je tactloos en onrustig bent of blindelings 
volgt en niet zelf nadenkt.

versTorIng van heT chakra.
Als er geen sterk innerlijk anker is en je de Gods vonk/
innerlijke vonk in jezelf ontkent, je je verloren voelt, los-
geslagen bent van je eigen zelf, je eenzaam voelt. Er is ge-
brek aan licht in de aura en gebrek aan levensmotivatie.

Er is een tekort aan energie, als je illusies vormt door 
je te fixeren op een bepaald beeld, wat je star maakt. 
Of er ontstaan illusies uit overtuigingen die je hebt; 
je kijkt dan bevooroordeeld naar de dingen, vanuit 
aangeleerde waarnemingspatronen. Je ziet daardoor 
het goede om je heen niet meer. Er is dan een gebrek 
aan fantasie en een zekere ongevoeligheid. Blokkades 
ontstaan ook als je met je intellectuele vermogen je ge-
voelens onderdrukt of te weinig zelfonderzoek doet >> 

De chakrakleuren nader verklaard
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl
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en zo onvoldoende leert van je leerervaringen. Het is 
van belang om wijsheid te halen uit je goede en slechte 
levenservaringen; om steeds te kijken wat je van een 
moeilijke situatie of persoon geleerd hebt. 

Je neemt niet helder waar als je het verleden naar het 
heden projecteert; je reageert dan in huidige situaties 
alsof het om vroegere ervaringen gaat. Negatieve idee-
en komen voort uit de overtuiging niet goed genoeg 
te zijn. En die overtuiging komt vaak voort uit je op-
voeding. Luister maar eens naar die gedachten en hoor 
de stem van de hardvochtige en liefdeloze rechter in 
je, die wellicht de stem van je ouders of leraren heeft.

Een teveel aan energie uit zich in een obsessie, als er over-
dreven veel energie in een bepaald idee gestopt wordt of 
als er waanideeën ontstaan. Als je teveel piekert over za-
ken, cirkelgedachten hebt of maar blijft malen over iets. 
Als je concentratieproblemen, nachtmerries, hallucinaties 
hebt. Of als je hoogmoedig en eigenzinnig bent.

een gezond zesde chakra:
Als je bewust leeft en keuzes maakt, helder ziet, in 
het nu leeft, meditatie beoefent, stopt met oordelen, 
positieve affirmaties gebruikt, verwantschap voelt tus-
sen hoofd en hart, kunt visualiseren, leef je vanuit de 

kracht van dit chakra. Het chakra wordt verruimd als 
je je goed- heid en je waarde 
bekrachtigt, dus door 
pos i t ie f o v e r 
j e z e l f t e 
d e n - k e n . 
E n ook 

door 
d e geest 
s t i l t e 
l a t e n zijn door 
meditatie of te wande-
len bijvoorbeeld. Het opent een 
deur naar een hoger, spiritueel gebied waar je kunt 
vertrouwen op de Bron die je naar vrijheid, liefde en 
vreugde leidt.

Het voorhoofdchakra reguleert je emotionele reacties. 
Of je je emoties mag voelen of ze onderdrukt. Als je 
ze toelaat, verdwijnen ze vanzelf weer; als je ze onder-
drukt, keren ze terug naar het onderbewuste en blok-
keren je energie. e uitdaging is Inzicht in het leven en 
levensmotivatie hebben. <<

reacTIe bewonerscoMMIssIe 
Woonwaard heeft het artikel dat u op bladzijde 26 kunt 
lezen, voorafgaand aan de publicatie, aan de bewoners-
commissie gestuurd, de bewonerscommissie reageert in dit 
stukje op het artikel.

Woonwaard vindt dat Oostwijk gesloopt moet worden. 
Wij hebben veel minder woorden nodig om uit te leggen 
waarom dat een duur en dus helemaal geen goed plan 
is. Woonwaard sloopt onze 38 huizen die een verkoop-
waarde hebben van gemiddeld 250.000 euro. Samen 9,5 
miljoen. Daarmee gaan 38 gewilde huizen verloren, ver-
dwijnt een historisch stukje Koedijk en worden de huidi-
ge huurders erg ongelukkig gemaakt. Het levert grond op 
voor 60 nieuwe huizen. De nu nog ruimtelijke, groene 
wijk zal verstenen. Het wordt gewoon net als overal in de 

nieuwbouw. En Woonwaard is na een bar ingewikkeld, 
pijnlijk en kostbaar traject zes jaar later 22 (!) woningen 
rijker! 

De bewoners willen dat de 38 woningen worden ver-
kocht. De leegstaande meteen en de andere in de toe-
komst wanneer de huurder er uit gaat. Dat levert 9,5 
miljoen euro op en daarvan kan elders in Alkmaar 
grond voor minstens 180 (dus drie keer zoveel) nieuwe 
betaalbare huurwoningen worden gekocht. De geluk-
kige kopers van de huizen in Oostwijk gaan de huizen 
zelf verbeteren en isoleren. Dat levert nog eens 38 blije 
nieuwe bewoners op. Oostwijk blijft Oostwijk en de 
huidige huurders kunnen op hun geliefde plek blijven. 
Niks ingewikkelds en het levert Alkmaar grond op 
voor 180 sociale huurwoningen. Zo pakt de bewoners-
commissie de wooncrisis aan.

Gezondheid

Beschermd dorpsgezicht
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Kleurplaat

Kinderopvang 
Broer Konijn

opvang voor kinderen in de 
leeftijd vanaf 10 weken tot 
ongeveer 12 jaar

Broer Konijn
• Sinds 1995
• Kleinschalig
•  Grote betrokkenheid bij kind en gezin
• Vast en deskundig team

• Dagopvang en BSO specifiek
 per leeftijdsgroep

• Avontuurlijk spelen binnen en 
buiten in groene tuin

Kanaaldijk 196 1931 BD Koedijk | 072-5600214 |  info@kinderopvangbroerkonijn.nl | www.kinderopvangbroerkonijn.nl

kinderopvang broer konijn

Jeugdpagina
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Zoek de tien verschillen

oMschrIJvIng

1. Wens je iemand die ziek is
2. Zoals vroeger gebruikelijk was
3. Deze vrouw of man is erg belangrijk voor je gebit
4. Eén keer
5. Directeur van een scholengemeenschap
6. Deel van een jaar
7. Partner van Eva
8. Jongensnaam
9. Bazige vrouw
10. Twintigste letter van het alfabet

Aks je alles goed hebt ingevuld lees je, van boven naar 
beneden de oplossing

Jeugdpagina
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Texel
Tekst en foto Cees van Egmond

Een ‘uit-gevoel’ gevoel krijg je al als je over het Marsdiep naar de overkant van Noord-Holland vaart. Dagelijks 
stromen getijdengolven vanaf de Oceaan via het Kanaal het Noordzeegebied binnen en daarna de Waddenzee 
in. Je staat wat te dromen aan de railing en herinner je je dat 10 meter lager 1150 miljoen kubieke meter zeewater 
twee maal daags door het Marsdiep gaat en dat het Marsdiep waar je nu vaart, een stroomgat is met een diepte 
van 40 meter. Een dag naar Texel. Aan de overkant van het Marsdiep lokken tuunwallen, Den Hoorn, Loods-
manduin en De Slufter, waar de zee vrij spel houdt. Hier zijn mensen er nooit in geslaagd de Noordzee achter 
een dijk te krijgen. Prachtig toch?
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colofon
• Uitgever:  Bewonersonderneming De Riet-

schoot. 
• Hoofdredacteur/eindredactie/vormgeving Hans 

Petit
• Redactie Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob 

de Maijer, Jan Bijpost, Henriette Maas, Mar-
cel Rasch, Hans Faddegon

• Correctie :Hans Emmerik 
• Verkoop: info@coedijckerban.nl. 
• Druk: Stichting Meo. 
• Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot. 
• E-mailadres redactie: info@coedijckerban.nl
• De redactie behoudt zich het recht voor om 

ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden, 
niet te plaatsen. Ingezonden tekst kan worden 
ingekort. 

• De data waarop kopij/advertenties in 2021 
moeten zijn ingeleverd vindt u op de website 
coedijckerban.nl.

coedIJckerTJes
PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering, 
Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 
MelaEspañol cursus Spaans in De Rietschoot Koe-
dijk en Alkmaar. Meedoen?Stuur een e-mail naar:
Melaspaanselessen@gmail.com of bel 0622081733.

oplossIngen

Puzzel: Botermarkt (1)Beterschap (2)Ouderwets (3)
Tandarts (4)Eeenmaal (5)Rector (6)Maand (7)Adam 
(8)Rob (9)Ka (10)T,

recTIfIcaTIe
In het artikel over 40 jaar De 
Rietschoot is de leeftijd van 
Roel Koedijker verkeerd ver-
meld, dat moet 20 jaar zijn 
in plaats van 18 jaar.



Wij wensen de bezoekers
van de Jeugdhoek

 veel plezier met de
nieuwe waterattractie


