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9 april Dijkloop in Koedijk

Aan de bewoner(s) van dit pand



Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Wijkverpleegkundige 072-5400400
Dierenambulance 10.00 - 22.30 072-5150085
Dierenambulance 22.30 - 10.00 06-22495296

De Laatste Eer 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Wessel Swart 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 15 april 2017!

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Beste lezer,

‘Samen sterker door samenwerking’ is de slogan van 
het bestuur van Bewonersonderneming De Riet-
schoot. Daar is geen speld tussen te krijgen. Met el-
kaar(samen) kunnen we in ons dorp veel bereiken, 
daar word je als gemeenschap sterker van. 

Zo is Koedijk, dankzij de samenwerking tussen enthou-
siaste vrijwilligers, een bijzonder evenement rijker: De 
Dijkloop. Een hardloopevenement dat de deelnemers 
door Koedijk en een prachtig stuk Noord-Holland, 
het Geestmer Ambacht,  voert. Op zondag 9 april star-
ten de deelnemers -oud en jong- bij De Rietschoot.  
De kinderen starten om 11.00 uur, de deelnemers van-
af 14 jaar starten afhankelijk van de gekozen afstand  
(respectievelijk om 12.oo- en om 12.15 uur.

Zo’n 700 mensen rennen die dag door Koedijk. Mis-
schien is het een goed idee om de hardlopers te ver-
welkomen door langs de route de vlag uit te steken en 
door ook zelf langs de route te gaan staan om de spor-
ters aan te moedigen. In de Coedijcker Ban van maart 
kon u lezen welke straten in Koedijk, op welk tijdstip,  
zijn afgesloten voor het verkeer. Op de website van de 
Dijkloop (www.koedijkloop.nl) vindt u rond 9 april 
alle informatie over de route. Het is te hopen dat de 
weergoden het sportevenement net zo gunstig gestemd 
zijn als bij de eerste editie. Het was toen, op 10 april, 
prachtig zonnig lenteweer. 
 
Hans Petit
www.coedijckerban.nl
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Toneelspelen is mijn lust en mijn leven

Joost RIekwel
Tekst en foto’s Hans Petit

“De grootste beloning voor een toneelspeler is als je de lach van de zaal krijgt. En dat gebeurde vaak als ik 
op toneel stond. Want we speelden met De Roos in het verleden vaak blijspelen. Daar deed ik graag aan 
mee. Toneelspelen was en is nog steeds mijn lust en mijn leven.”

Ik ontmoet Joost Riekwel in De Rietschoot waar hij 
die middag heeft gerepeteerd met het nieuwe Koedij-
ker toneelgezelschap ‘Cupido’. Verderop in deze Coe-
dijcker Ban kunt u kennismaken met deze vereniging 
(zie pagina 36)

Joost (1949) werd geboren op Het Oostwijk. In deze 
wijk waren huizen gebouwd voor de minder draag-
krachtige gezinnen. Joost zijn vader heeft zijn hele 
leven hard gewerkt om het gezin alles te kunnen ge-
ven. Hij kijkt met plezier terug op een mooie jeugd 
waar er voor kinderen alle gelegenheid was om heerlijk 
te spelen. “Over slootjes springen ... schaatsen in het 
Ambacht ... er was ruimte volop.”

“sPekhok”
Joost herinnert zich een bijzonder voorval waar broer 
Jan bij betrokken was. “De Kanaaldijk was in die 
dagen verlicht met bolletjes, een beetje vergelijkbaar 
met de verlichting tijdens Gondelvaart. 

Op een winterse dag schoot Jan met een katapult een 
aantal lampjes stuk. Jan werd betrapt door de veld-
wachter, Mees Slooten, die hem in het ‘spekhok’ op-
sloot. Het ‘spekhok’ lag achter het Raadhuis en diende 
om boeven tijdelijk op sluiten. De veldwach-
ter was Jan helemaal vergeten. Pas 
toen de ongeruste ouders contact 
met hem opnamen realiseerde 
Mees Slooten zich dat hij Jan 
had opgesloten. Jan werd uit 
zijn tijdelijke gevangenschap 
verlost en daarmee was de 
kous af. Veldwachter Slooten 
werd niets kwalijk genomen. 

Ontzag voor de politie was in die dagen vanzelfspre-
kend.”

sokkenBAl
Na de lagere school  - “Juffrouw Westerhof was een 
schat” - gaat Joost naar de ambachtsschool om een vak 
te leren.  Joost wordt metselaar. Een vak dat hij met 
heel veel plezier heeft uitgeoefend. 

Als jonge man organiseerde hij van alles in het dorp. 
“De Rietschoot was er nog niet, maar wel de voorloper 
ervan: het verenigingsgebouw in de Schoolstraat. 

De markante Koedijker
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Heel geliefd was het sokkenbal dat ik in ‘Joost Sociëteit 
Blitz’ organiseerde. Schoenen uit en dansen maar op 
live muziek verzorgd door bandjes uit de buurt. Daar 
kwamen heel veel mensen op af.” Dat is dan anders 
dan nu, concludeer ik. Tegenwoordig is het best moei-
lijk om mensen ‘uit hun huis’ te krijgen. 

Joost: “Dat was toen geen enkel probleem. Ik orga-
niseerde ook regelmatig een door burgemeester Land-
man bedachte vossenjacht. (Een spel waarbij ver-
kleedde personen moeten worden opgespoord, red). 
In Koedijk moest je in plaats van verkleedde mensen, 
adressen vinden. Daar deden dan wel zo’n 40 tot 50 
Koedijkers aan mee. 

Koedijk was toen nog een zelfstandige gemeente met 
een eigen college van Burgemeester en Wethouders. 
Burgemeester Landman was niet zo enthousiast, maar 
de wethouder mevrouw Van Meurs, alias ‘Rooie Map’, 
zorgde ervoor dat we geld kregen voor bijvoorbeeld het 
inhuren van een bandje.”

AnneXAtIe
Als Joost me vertelt over burgemeester Landman en 
‘Rooie Map’ maak ik in gedachte meteen een sprongetje 
vooruit in de tijd. Ik had gehoord dat Joost een fervent 
tegenstander was van de annexatie van Koedijk door 
de gemeente Alkmaar. “Nee helemaal niet, ik was juist 
erg voor omdat ik zag dat het ons (Koedijk) heel veel 
voordelen bood. Marga, mijn partner -ook een gebo-
ren en getogen Koedijkse- was wel fel tegen de annexa-
tie. Uiteindelijk heeft de annexatie ons onder andere 
een prachtig ontmoetingscentrum opgeleverd! Marga, 
nu penningmeester bij bewonersonderneming De 
Rietschoot, was toen al betrokken bij de totstandko-
ming van De Rietschoot. Zij was, zo jong als ze was, de 
rechterhand van toenmalig voorzitter Lies Smit-Hart.”

sV koedIJk
Samen met broer Adrie en tientallen anderen heeft Joost 
aan het clubgebouw (kantine/kleedkamers/bestuurska-
mer) van de SV Koedijk gewerkt. Adrie had de leiding 
bij de bouw. “Ik heb een open haard gemaakt. Die heeft 
alleen nooit gebrand. Wat ik fout heb gedaan weet ik 
nog steeds niet, maar hij wilde niet trekken. Ik werkte 
nauw samen met Ruud Slikker, we schreven de column 
‘Wist u dat’ in het clubblad. 

Met de Fancy Fair draaiden we -om geld voor de ver-
eniging in te zamelen-  het Rad van Fortuin voor een 
volle zaal” Een geliefde prijs was de taart van bakker 
Martin Rood (destijds trainer van het 1e elftal van 
Koedijk) uit Bergen weet Joost zich te herinneren.

toneelsPelen
En dan dé passie van Joost Riekwel: toneelspelen. Dat 
zit Joost Riekwel in het bloed. Na een dag hard werken 
als metselaar kon hij zich één keer per week ‘s avonds 
volledig storten op het repeteren bij toneelvereniging 
De Roos. “Heerlijk om je in te kunnen leven in een 
rol. Vaak waren het blijspelen waar ik in speelde.  De 
grootste beloning is als je de lach van de zaal krijgt. 

Ik was voor mijn tegenspelers niet altijd even gemak-
kelijk. Ik wilde nog wel eens afwijken van de oorspron-
kelijke tekst. Dat bracht mijn medespelers aan het 
lachen, de zaal volgde dan vanzelf.” De Roos speelde 
in die tijd drie toneelstukken per jaar. Altijd met een 
spetterend bal na. Joost: “Dat waren geweldige feesten 
en echt héél Koedijk liep uit. Ik werd in die tijd ook 
gevraagd door andere toneelverenigingen. >>

De markante Koedijker

Heerlijk om je in te kunnen leven in een rol. 
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IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks  595

Shoarma

500 gram  398

Hele warme 
grillworst

Per stuk  200

Dubbele 
puntendag

Kogelbiefstuk

3 stuks  795

Half om half 
gehakt 
500 gram  300

Mager  
rundergehakt 

500 gram  350

+ gratis 
kruiden

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

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

IEDERE MAANDAG

Bestel uw gourmet online

Bent u al bekend met onze vaste weekaanbiedingen?

Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

06 - 30 03 22 38 
hans.emmerik@upcmail.nl 
home.zonnet.nl/hansemmerik 
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Ik heb dat ook wel gedaan, maar mijn tijd bij De Roos 
was veruit de leukste.” Het toneelspelen leverde ook 
wat rolletjes in verschillende films op. 

“Ooit heb ik samen met Alie Bregman een rol gespeeld 
in de film De Orionnevel met Bert Kruizinga en Mi-
chiel Romeyn. De filmset was bij De Vest in Alkmaar 
en we hadden best veel tekst. Ik schat wel een kwartier. 
Uiteindelijk bleef er in de film slechts 1 minuut en 24 
seconden over van onze acteerprestatie.”

de Bonte koe
Joost en Marga zijn ook uitbater geweest van ‘De 
Bonte Koe’,  het café aan de dijk. “Dat was een 
mooie periode in ons leven, al duurde het slechts 
iets meer dan een jaar. Marga raakte in verwach-
ting. Na de geboorte van onze dochter moesten 
we door persoonlijke omstandigheden de zaak la-
ten overnemen door een andere uitbater. Ik ben 
toen gaan werken bij de Firma Deurwaarder uit 
Warmenhuizen en pakte mijn werkzaamheden als 
metselaar weer op. 

Joost is inmiddels met pensioen. Tijd dus om weer van 
alles op te pakken? “We zijn in januari voor de eerste 
keer opa en oma geworden, we gaan 1 keer per week 
oppassen op onze kleinzoon Ties. Daarnaast klaverjas 
ik elke vrijdagmiddag in de recreatieruimte van Zon-
nehof. Jaarlijks organiseer ik daar 1 of 2 keer een Bingo 
en een barbecue voor de bewoners. Ook werk ik als 
vrijwilliger bij De Waerden, een organisatie voor men-
sen met een beperking. Genoeg te doen dus....”  

Maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan 
kan. Toen regisseuse Lenie Polak hem vroeg om mee te 
doen met toneelvereniging Cupido zei Joost meteen ja. 
“Heerlijk om weer te spelen.” In het toneelstuk waar 
nu voor wordt gerepeteerd speelt Joost een overleden 
echtgenoot. Op mijn opmerking dat ik die rol ook 
wel zou kunnen spelen antwoordt Joost met een lach: 
“Vergis je niet, je moet de hele tijd stil liggen. Ze zitten 
steeds aan je....dit  is één van de zwaarste rollen die ik 
ooit gehad heb”.<<

De markante Koedijker

Toneelgezelschap ‘Cupido’



8

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

De 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.

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%

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
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Lezing Hans Tijsen over een reis met de ‘Oriënt-Express’

koedIJkeR VRouwen GIlde
Het Koedijker Vrouwen Gilde (voorheen Katholiek Vrouwen Gilde ) bestaat 60 jaar. 66 enthousiaste dames 
bezoeken trouw onze avonden om elkaar te ontmoeten voor een gezellige avond. Het bestuur organiseert 
van september t/m april 1x per maand een ledenavond met gevarieerde onderwerpen op het gebied van 
bijvoorbeeld: maatschappij, cultuur, natuur, zang en muziek of een creatieve avond. Ook staan excursies, 
een fietstocht  en een dagje uit met de bus op het programma.

De ledenavond op 11 april 2017 wordt verzorgd door 
Hans Tijsen. Hij reisde met 4 vrienden via Siberië, 
de Oeral en Mongolië naar China. Hans geeft een 
presentatie over zijn avontuurlijke treinreis met de 
Oriënt-Express. Moskou, de binnenlanden van Mon-
golië, de Gobiwoestijn en China komen aan bod.  
De ledenavonden van KVG worden elke tweede 

dinsdag van de maand, gehouden in De Rietschoot. 
Aanvang 20.00 uur. Natuurlijk bent u van harte wel-
kom om kennis met KVG te komen maken. Intro-
ducees betalen € 4,00. Het Koedijker Vrouwen Gilde 
wordt ondersteund door de Stichting ’t Zuydoutaer-
landt Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
H. Slager-Lok (secretaris) tel: 072-561942/ 

VRouwen VAn nu – koedIJk
Op 18 april laten de Vrouwen van Nu zich verrassen 
door het ‘eendagsbestuur’. 5 dames uit de vereniging 
hebben deze avond voorbereid. Het is nu dus nog 
niet bekend wat de activiteit zal zijn op deze avond.  
De bijeenkomst wordt gehouden in de Achterzaal van 
De Rietschoot (aanvang 20.00 uur). Geen lid? U bent 
toch van harte welkom, entree € 5,00. De toegangs-
prijs wordt afgetrokken van de jaarlijkse contributie, 
als u besluit lid te worden. Informatie: Trijnie Bakker, 
secretaris 072-5315934

De moeite waard

Kort voor het passeren van het Oeralgebergte, Foto Hans Tijsen
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Lezing Historische Vereniging in Molenschuur
stRAndVondeRIJ, het AchteRlIGGende VeRhAAl

De zee die neemt en de zee die geeft. Niet alleen onderdelen van gezonken schepen van jaren geleden wor-
den door stromingen en zware noordwester stormen losgerukt van de zeebodem, maar ook dekladingen 
van schepen in nood, boeien, flessen en ander merkwaardige attributen  worden door de storm op onze 
stranden geworpen

Wanneer in een storm een schip een deel van de la-
ding verliest, is hij één van de eersten die op de hoogte 
worden gesteld. Met zijn dertig jaar ervaring weet de, 
hulpstrandvonder van de gemeente Bergen Willem 
de Rover dat het altijd een paar dagen duurt voordat 
de verloren gegane lading aanspoelt aan de kust. Als 
het zover is, is het zaak om zo snel mogelijk de lading 
veilig te stellen, want De Rover is niet de enige die 
dan uitkijkt naar een mooie partij hout of schoenen. 
De jutters loeren vanuit de duinen en willen graag een 
graantje meepikken. Op maandag 10 april  houdt de 
hulpstrandvonder om 20.00 uur een lezing over dit 
bijzondere werk in de Molenschuur bij molen 

“De Gouden Engel”. De zaal is open om 19.30. De le-
zing is voor iedereen toegankelijk. Toegang is gratis.  U 
bent verplicht u vooraf aan te melden.  Reserveren kan 
bij Ruud Schouten, telefoon: 072- 5612877 (na 19.00 
uur) en e-mail: hvkevenementen@gmail.com

Het jutten is ontstaan uit pure armoede. Mensen zoch-
ten op het strand naar spullen die ze konden gebruiken. 
Wrakhout ging in de kachel of er werden aanbouwtjes 
en of boetjes van gebouwd.  In vroegere jaren werden 
zelfs op het strand grote vuren gemaakt om schepen te 
misleiden om ze naar de kust te lokken in de hoop op 
schipbreuk om zo de lading te kunnen bemachtigen.

De moeite waard

Jutters loeren vanuit de duinen en willen graag een graantje meepikken 
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Tegenwoordig wordt er nog steeds gejut, hoewel dit ei-
genlijk verboden is. Alles wat men vindt moet naar de 
politie worden gebracht. De burgemeester is meestal 
de strandvonder, de actieve uitvoerder van de strand-
vonder is de officieel beëdigde hulpstrandvonder. Ook 
zeehondjes of bruinvissen spoelen regelmatig aan wan-
neer deze ziek zijn of verzwakt doordat ze in een visser-
snet hebben vastgezeten. In leven gaan de bruinvissen 
naar Harderwijk. De zeehondjes naar Ecomare, als ze 
zijn overleden worden ze zo snel mogelijk geborgen.
Een aangespoelde glazen bol, schoen, fles, gloeilamp of  
bordje met onherkenbare tekst, hoe het er is gekomen, 

het verhaal er achter. De fascinatie van dit  onbeken-
de, de honger naar antwoorden heeft geleid naar een 
zoektocht naar het achterliggende verhaal. Vele verha-
len heeft Willem de Rover, vergezeld met foto’s en/of  
meegebrachte vondsten van het Noordzeestrand.

stIlteconceRt ‘wAlkInG In sIlence’
Op zaterdag 22 april kunt u in De Rietschoot tot rust 
komen bij het stilteconcert ‘Walking in Silence’. Flui-
tist Paulus Vis zorgt met zijn poëtische improvisaties 
voor een unieke ervaring en diepe ontspanning. 

Hij wordt begeleid door Marja Weers op de tanpura, 
een Indiaas snaarinstrument dat rijk is aan vele boven-
tonen. Daarnaast zingt Marja enkele zelf gecompo-
neerde liederen geïnspireerd vanuit de Indiase zangtra-
ditie en draagt ze eigen gedichten voor. 

In november 2015 werd de CD ‘Walking in Silence’ 
met veel succes muzikaal gepresenteerd in theater 
‘Cool’ te Heerhugowaard. De bijna meditatieve klan-
ken en geluidsgolven vormen een oase van rust en sfeer 
in het hectische bestaan. 

U kunt een matje meenemen om te gaan liggen. Zitten 
kan natuurlijk ook! Toegang € 8,00. Reserveren: info@
rietschoot.nl of 072 – 561 55 95. Informatie: www.pau-
lusvis.nl

De moeite waard

Een aangespoelde fles .. hoe is die er gekomen, foto Hans Petit
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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
-airconditioning

diverse
specialisaties 
o.a.:
 manueel therapie
 medical taping
 medische training
 mulligan concept

De Hertog 14  1831 EK Koedijk  T: 072-5645650
www.fysiotherapiekoedijk.nl

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars

All People City Spa powered by LOOkX
Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL? 
DÉ ANTI-AGEING SCHOONHEIDSSALON 

IN UW OMGEVING.  

Wij zijn gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen, manicure, 
pedicure, massage en permanente make up.

CitySpa
All People
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cuRsus nAtuuRfotoGRAfIe
Wil je in een prachtige omgeving beter leren fotogra-
feren? Meld je dan aan voor de fotografiecursus ge-
vorderden bij Hortus Alkmaar aan de Berenkoog 37. 
De cursus wordt gegeven door Linda Karels en bestaat 
uit vijf lessen. Je leert vaardigheden aan als de juiste 
com positie, diafragma, sluitertijd en ISO-waarde.  
De cursus start vrijdag 7 april.  Fotografe Linda Karels 
komt oorspronkelijk uit het onderwijs en weet hoe be-
langrijk de juiste begeleiding is. De onderwerpen ko-
men tijdens de cursus stapsgewijs aan bod. Tijdens de 
les ga je vooral zelf aan de slag en leer je spelenderwijs 
kijken en krijg je technieken aangereikt. 

Het laatste uur van de les wordt in de tuin gefotogra-
feerd. Waarbij je opdrachten op je eigen niveau krijgt 
aangereikt. Na afloop van de cursus bestaat de moge-
lijkheid een extra les macrofotografie te volgen. De 
cursusdagen zijn vrijdag 7, 14, 21 april, 12 en 19 mei 
2017 van 9.30 – 11.30 uur. Deelnamekosten € 86,00 
voor vijf lessen of € 18,50 per losse les. Aanmelden via 
info@hortusalkmaar.nl of 072-5663969. Meer infor-
matie op www.hortusalkmaar.nl 

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

De moeite waard
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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

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
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Speciale zoekronde voor vaders en moeders
PAAseIeRen zoeken In sPeeltuIn de JeuGdhoek

De speeltuin is weer open. Na de feestelijke opening op 1 april is het al weer bijna tijd om de paashazen te 
verwelkomen!  Dit jaar gaan traditiegetrouw de poorten van Speeltuin “de Jeugdhoek” op 1e paasdag (zon-
dag 16 april) om 10.00 uur open met het alom bekende paaseieren zoeken. Zoals elk jaar zijn de paashaas 
en zijn hulpjes ook weer aanwezig om alle kinderen te helpen bij het zoeken.

De eerste eitjes worden om 10.30 uur gezocht en de 
laatste zullen rond 12.00 uur gevonden zijn. Van 10.00 
tot 11.30 kun je je inschrijven voor het zoeken. Zoals 
altijd wordt er in groepjes op leeftijd gezocht, zodat elk 
kind met wat lekkers naar huis gaat. De sport is na-
tuurlijk om het “speciale verstopte” ei te vinden. Lukt 
dat, dan verdien je een mooie chocolade paashaas!! 

Tussen het eieren zoeken door kunnen de kinderen 
lekker spelen en kleuren. Ook is er nog een speciale 
verrassing! Omdat  veel ouders eigenlijk ook heel graag 
mee willen zoeken, vindt er dit jaar een speciale ronde 
voor de ouders plaats! De vaders en moeders kunnen 
op zoek naar het speciaal verstopte ei en hiermee een 
partijtje voor vijf kindjes of een lidmaatschap winnen!  

De toegang is gratis en voor de ouders is het winkel-
tje geopend voor een lekker kopje koffie of thee, een 
heerlijk koekje of andere lekkernijen. Bij mooi weer 
blijft de speeltuin geopend tot 17.00 uur voor heerlijk 
speelplezier. 

Ook als u (nog) geen lid bent van Speeltuin de Jeugd-
hoek, bent u uiteraard van harte welkom met uw 
kind- of kleinkinderen. Wilt u lid worden voor maar € 
19,50 per jaar, per gezin? Neem dan even een kijkje op 
de website en laat een berichtje achter, of kom gewoon 
langs in de speeltuin! Check ook de facebookpagina 
en blijf zo op de hoogte van de evenementenkalender. 
Voor de reguliere openingstijden kunt u een kijkje ne-
men op onze website www.speeltuindejeugdhoek.nl.  

De moeite waard

Zoals elk jaar zijn de paashaas en zijn hulpjes ook weer aanwezig om alle kinderen te helpen bij het zoeken.
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Studio Petit
Fotogra�e - Websites
Drukwerk - Restauratie

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

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
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Beeldbericht

‘MussenhAnGheG’
Tekst en foto Jeroen van der Kruif

Als je om je heen kijkt zie je overal wel interessante situaties om een plaatje en een tekst van te maken. Dit is 
toch wel heel bijzonder. Elke dag komen hier 20 tot 30 mussen van alles te bekwetteren. Waar ze het over hebben 
kun je wel raden. Wie gaat er met wie onder welke dakpan wonen?  Waar hebben ze het beste eten? Bij de buren 
rechts of links.? Ze storen zich nergens aan. Ik kan ze tot op een meter naderen en rustig foto’s van ze nemen.  
Ze blijven gewoon doorgaan met hun conversatie. Als je goed kijkt, zie je ze achter een auto op de dijk rijden. 
Geen probleem. Alleen als het gaat regenen, zie je ze niet meer. Ik weet ook niet waar ze dan zitten. Misschien 
bij u in de tuin onder een afdakje. U zult wel denken komt die fotograaf nooit van zijn erf af? Geen zorg, ik heb 
al wat leuke plekjes gezien voor een volgende foto in het mei-nummer

colofon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot. 
Redactie Hans Petit (Hoofdredactie, vormgeving 
jeugdpagina), Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob 
de Maijer, Anneke Wessemius (info@coedijckerban.
nl). Eindredactie: Rien Berends, Ciska Riekwel (redac-
tie@coedijckerban.nl)  Verkoop: Wim Smit: verkoop@
coedijckerban.nl.  De Coedijcker Ban maakt onder 
andere gebruik van Adobe Stockfoto’s

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezon-
den kopij, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen. 
Ingezonden tekst kan worden ingekort.  Druk Stich-
ting Meo. Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.  
Kopij mei 2017  inleveren uiterlijk op 5 april 2017 
(kijk op de website voor informatie over alle ko-
pij-inleverdata 2017).  
De Coedijcker Ban van mei wordt bezorgd tussen 26 en 
30 april 2017.
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Ondernemer van de maand
‘Plezier in het bouwwerk’ 

JAn oostwoudeR
Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

 “Als ik het mocht zeggen dan zou ik een promo-dag voor de jeugd organiseren om  belangstelling te wek-
ken voor het mooie bouwvak.”

Tot 2000 hebben drie generaties Oostwouder ge-
woond en gewerkt op  Kanaaldijk 222. 

Jan Oostwouder vertelt: “Mijn opa heeft zich in 1912 
vanuit de Wieringerwaard gevestigd in Koedijk. In de 
beginjaren heeft deze woning ook nog dienst gedaan als 
postagentschap voor het dorp. Opa was voornamelijk in 
en rond het dorp aan het werk. Vanaf 1956, na het overlij-
den van mijn opa, heeft zijn zoon, mijn vader Piet Oost-
wouder, het bedrijf overgenomen. Onder zijn leiding is 
het bedrijf gegroeid. Mede ook door de uitbreiding van 
Koedijk/Alkmaar–Noord was er veel werk te verzetten.”

fAMIlIeBedRIJf

Begin jaren ‘80 is ook Jan in het bedrijf gaan werken 
na het afronden van zijn studies. “In 1989 heb ik de 
onderneming overgenomen. Mijn vrouw Babs doet 
naast de administratie van het bedrijf, ook publiciteit 
en personeelszaken. Je kunt met recht stellen dat we een 
specifiek familiebedrijf zijn. Ook omdat mijn oudste 
zoon Cristian in het bedrijf werkzaam is. Opvolging 
verzekerd dus!” Door de groei is het bedrijf sinds 2001 
op een mooie locatie aan de Havinghastraat in Alkmaar 
gevestigd. “In fases hebben we de locatie  in Koedijk 
verbouwd tot een woning die aan onze wensen voldoet. 

Als je alle werkzaamheden op een rij zet, voel ik mij meer een manager, die dicht bij mens en werk staat
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Ondernemer van de maand
Voor het aannemersbedrijf werd het hier aan de Kanaal-
dijk echt te klein. Op onze huidige locatie van 2500m² 
hebben we een kantoorruimte, een ruime werkplaats, 
materiaal- en materieelopslag. Wij werken met negen 
vaste mensen en heel Noord-Holland is ons werkge-
bied. Het voordeel van het kleine personeelsbestand 
is dat er korte lijnen zijn binnen de werkomgeving en 
dat er snel geschakeld kan worden naar de klanten toe. 
Door de laagdrempeligheid worden problemen tijdig 
besproken en opgelost. Daar omheen hebben we nog 
een groep van vaste onderaannemers waar we een be-
roep op kunnen doen voor specifieke werkzaamheden 
zoals heien, installatiewerkzaamheden, stofferen enz. 
Verder hebben we ook stagiaires van de ESPEQ-oplei-
ding uit Heerhugowaard. Deze jonge mensen werken 
vier dagen bij ons en gaan daarbij nog één dag naar 
school. Het is belangrijk om met elkaar aan de toe-
komst te werken, want de vraag naar goede vakmensen 
zal de komende jaren alleen maar toenemen.” 

MAnAGeR

Het zijn trouwens niet alleen jonge mensen die via het 
ESPEQ worden aangeboden. “Er zijn ook zij-instro-
mers. Mensen die zich laten omscholen naar een baan 
in de bouw. Een taak van ons is om deze leerlingen en-
thousiast te krijgen en te behouden voor het bouwvak. 

We hebben net een crisis achter de rug, maar ik kijk 
nu weer met een positief gevoel naar de toekomst door 
het aantrekken van de economie. Als je alle werkzaam-
heden op een rijtje zet, voel ik mij meer een manager 
die dicht bij mens en werk staat. Naast het calculeren 
en het voorbereidende werk dat ik doe, sta ik tijdens de 
uitvoering midden in de organisatie, als een manager 
dus.”

PRoJectMAtIG

“De crisis in de bouw heeft ons ook geraakt en we heb-
ben toen het personeelsbestand met 20 procent moeten 
inkrimpen. Veel projectmatig werk is toen aangeno-
men om de mensen aan het werk te kunnen houden. 
Ook de BTW stimuleringsregeling voor particulieren 
heeft eraan meegeholpen om werk binnen te halen. 
Niemand wist in die periode hoe lang die neerwaartse 
spiraal zou aanhouden, maar we zijn er doorgekomen. 
Wij voeren geen seriematig werk uit, onze kracht ligt 
in het uitvoeren van speciale projecten aan monumen-

tale panden, scholen en kinderdagverblijven, kerken 
enz. Ook hebben wij diverse VvE’s (Verenigingen van 
Eigenaren red.)in ons klantenbestand, waarvoor wij 
onderhoud- en renovatiewerkzaamheden verrichten. 
En natuurlijk mogen wij ook voor veel particulieren 
prachtig werk maken, wanneer zij hun woning willen 
upgraden, vergroten of levensloopbestendig willen 
maken. In de afgelopen jaren hebben wij de entree van 
de muziekschool Artiance in Alkmaar ontwikkeld en 
gemaakt. Het schoolcomplex het Baken in Sint Pan-
cras hebben wij uitgebreid en volledig gerestyled. In 
Bergen hebben wij een prachtige 50-jarige woning vol-
ledig in stijl opnieuw ingericht en uitgebreid en ook in 
Bergen hebben wij bij een appartementencomplex van 
84 woningen alle gevelkozijnen gerenoveerd. We zijn 
zeer trots op het eindresultaat en bovenal op het goede 
teamwork.”

kunstweRk

“Een ander goed voorbeeld van teamwork is de vraag 
van een cliënt die galeriehouder is in Amsterdam. ‘Deze 
kunsthandelaar richt o.a. tentoonstellingen in en ver-
koopt werk van kunstenaars uit diverse landen. >>

Op een mooie locatie aan de Havinghastraat
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Op een vrijdagmiddag belt hij ons op vanuit het Sin-
germuseum in Laren. De kunstenares keurt de on-
dergrond van een wand met een lengte van 26 m¹ af 
voor de expositie van haar kunstwerken. Of wij daar 
een oplossing voor hebben? De uitnodigingen voor de 
opening van de tentoonstelling waren al verstuurd. Op 
zaterdag hebben wij het werk opgenomen, materialen 
ingekocht en dit in onze werkplaats voorbewerkt. De 
maandag erop zijn we ter plaatse gestart met de werk-
zaamheden en de geplande opening van de tentoon-
stelling kon toch doorgaan. Kunstenares gerustgesteld 
en blij, wij een voldaan gevoel en trots op het team-
work.  De tentoonstelling is in het Singermuseum in 
Laren en loopt tot 14 mei 2017.”

oVeReensteMMInG

Nee zeggen tegen een project doet Oostwouder Aan-
nemers dus niet snel. “Maar er moet wel een goede 
duidelijke overeenstemming zijn met de cliënt over 
de uitvoering. Is die er niet dan komt er wrijving en 
ergernis wat het klantenvertrouwen kan ondermijnen. 
De bouwwereld heeft te maken met veel regelgeving. 

Ik noem als voorbeeld de asbestverwijdering. Met de 
regelgeving lopen we daar in Nederland mee voorop. 
Aan de andere kant zijn er ook weer regels versoepeld 
in de laatste jaren. Voor het zetten van een dakkapel 
of een uitbouw aan een huis zijn minder en soms geen 
vergunningen nodig. Voordat een project start moet 
bij de cliënt duidelijk zijn wat wel en niet mogelijk is.” 

Veel zaken gaan volgens Jan Oostwouder veranderen 
in de branche. ‘Duurzaam bouwen’, ‘recyclebaar ont-
werpen en bouwen en passief bouwen’, zijn belangrijke 
aandachtspunten die op dit moment aan de orde zijn 
in de bouwwereld. “Wij als aannemers zullen nog meer 
de spil gaan worden in het geheel. Ontwerpen, de be-
geleiding en uitvoering van het project van de eerste 
spade in de grond tot aan de sleuteloverdracht ligt dan 
geheel bij ons. Mijn missie is om dit bedrijf, dat veel 
tevreden cliënten kent en een prima naam heeft, over 
te dragen aan de volgende generatie. Het vertrouwen 
dat ik hierin heb is groot. Maar wat ik daarbij heel be-
langrijk vind, is dat de volgende generatie plezier heeft 
in het bouwvak.” <<

Ondernemer van de maand

Omdat mijn oudste zoon Cristian in het bedrijf werkzaam is  ... is opvolging verzekerd!
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AGendA de RIetschoot

schAAkInlooP

Wil je af en toe schaken, niet gebonden zijn aan een 
lidmaatschap, bijpraten met andere schakers? Dat 
kan elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur in De Riet-
schoot. Kom ook langs! Er zijn ook andere moge-
lijkheden op de vrijdagmiddaginloop bijvoorbeeld 
dammen en biljarten ......

  dIJklooP 2017
De Dijkloop wordt in 2017 voor de tweede keer ge-
organiseerd op zondag 9 april. De Dijkloop is een 
hardloopwedstrijd voor recreanten in elke leeftijds-
categorie. Bij De Rietschoot wordt het startschot 
gegeven Leuk idee? Vlaggen uit langs de route en 
heel veel publiek. Informatie: www.koedijkloop.nl

kluscAfé koedIJk

Zaterdag 15 april zitten vrijwilligers, tussen 14:00 – 
16:00 uur, klaar om uw kapotte apparaten, fietsen, 
houten meubeltjes en kleding te repareren U kunt 
ook terecht voor hulp bij het gebruik van tablet, 
smartphone en social media. De reparaties zijn 
gratis en eventuele onderdelen dient u zelf aan te 
schaffen.

eneRGIecAfé koedIJk 
Zaterdag 15 april tussen 15:30 – 17:30 uur zitten des-
kundigen op het gebied van energie voor u klaar in 

het EnergieCafé. Heeft u belangstelling voor duur-
zame energie, dan bent u elke 2e zaterdag van de 
maand welkom in het EnergieCafé. Het doel is om 
met elkaar van gedachten te wisselen en informatie 
en kennis te delen over de mogelijkheden van duur-
zame energie in Koedijk. Wilt u inzicht in uw eigen 
energiegebruik? Doe mee actie SlimBesparen en 
kom langs bij het EnergieCafé.  Meer weten? Voor 
informatie kijkt u op: alkmaar-energie.nl

PeuteRGyM

Elke dinsdagochtend van 9:00 – 9:45 uur kunnen 
peuters terecht in De Rietschoot bij peutergym. 
Peutergym is bestemd voor kinderen van 2-4 jaar 
én een ouder/begeleider. De lessen worden gegeven 
onder begeleiding van Sara Licher. Sara heeft een 
opleiding dans en theater afgerond in Engeland. 
Sindsdien heeft ze veel met kinderen gewerkt en 
geeft ze workshops ‘dans’, ‘van theater tot circus’ 
en meer. Tijdens de peutergym zullen de kinderen 
spelenderwijs door middel van liedjes, verhalen en 
spelletjes hun lichaam beter leren kennen. Ze zullen 
vallen, lopen, rennen, springen, klauteren, rollen, 
balanceren, gooien, vangen en vooral veel plezier 
beleven. De lessen worden per blok gegeven met 
ieder blok een eigen thema. Eén blok bestaat uit vijf 
lessen. Data 3e blok: 4, 11 en 18 april, 9 en 16 mei. 
Inschrijven: scw@rietschoot.nl. € 25 voor een blok 
van 5 lessen (= € 5 per les). Een losse les kost € 6.

Agenda’s De Rietschoot en De Hofstaete
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stIlteconceRt ‘wAlkInG In sIlence’
Op zaterdag 22 april komt u in De Rietschoot heer-
lijk tot rust bij het stilteconcert ‘Walking in Silence’. 
Fluitist Paulus Vis zorgt voor een unieke ervaring 
en diepe ontspanning. Zie bladzijde “Stilteconcert 
‘Walking in silence’” op pagina 11

sAMen eten In de RIetschoot

Op dinsdag 11 en 25 april kunt u voor € 7,50 genieten 
van een driegangenmenu. Op beide avonden begint 
het diner om 18.00 uur. Wij stellen het op prijs als 
u zich van tevoren aanmeldt, zodat De Rietschoot 
voldoende ingrediënten kan inkopen. Aanmelden 
kan bij de bar bij één van de medewerkers, via tele-
foon 072 – 561 55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl  
Menu 11 april: Tomatensoep, Stamppot van prei en 
witte bonen, Braadworst, Fruitcocktail. Menu 25 
april: Salade met gerookte forel en appel, Witlof met 
ham en kaas, Aardappelpuree, Kleine gehaktballetjes, 
Bavarois. 

dIsco

Disco voor mensen met én zonder beperking op 
zaterdag 29 april van 19:00 tot 23:00 uur in De 
Rietschoot. Een topavond vol lekkere muziek met 
een spetterend optreden van Mixed Mingle. Entree  
€ 2,50. Begeleiders hebben gratis toegang. Informa-
tie: info@rietschoot.nl of 072 – 561 55 95. De Riet-
schoot is rolstoeltoegankelijk en goed te bereiken 
met openbaar vervoer. Connexxion lijn 2, 3 en 4 
hebben hun eindbestemming achter De Rietschoot.

AGendA de hofstAete

sAMen koffIeleuten

‘Alleen is ook maar alleen. Samen is gezelliger.’ Kom 
koffie drinken op de maandagochtend van 10.15 - 
11.15 uur. Of kom gezellig koffieleuten en kletsen 
met een heerlijk stukje gebak op de woensdagoch-
tend van 10.00 – 11.00 uur. (Kosten € 2,50 voor 
koffie en gebak).

MuzIek oP VeRzoek In de hofstAete

De Hofstaete organiseert op zondag 9 april vanaf 
14:00 uur een muzikaal verzoekplatenprogramma 
met Piet Piraat en de gezusters Braadslee. Heeft u 
speciale verzoekjes, wilt u altijd nog graag die ene 
plaat horen? U vraagt, wij draaien, vanaf klassiek 
tot dansplaat.

sPel- en BoRRelMIddAG In de hofstAete

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag? Kom vrij-
dagmiddag 14 april vanaf 14:30 uur, of vrijdagavond 
28 april vanaf 19:30 uur naar de spel- en borrelmid-
dag in De Hofstaete.

BInGo In de hofstAete

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen 
voor slechts € 2,50. Om de week organiseert De 
Hofstaete een gezellige bingo. Donderdagmiddag 
13 april van 14:00 – 16:00 uur. 

cReAtIeVe MIddAG In de hofstAete

Kom gezellig meedoen op de creatieve middag in 
De Hofstaete. Van breien, houtbewerken tot schil-
deren. Maandagmiddag 10 en 24 april van 14:00 – 
16:00 uur.

PAAsBRunch In de hofstAete

Vier op maandag 17 april vanaf 12:00 uur samen Pa-
sen met een heerlijke paasbrunch in De Hofstaete. 
Kosten: € 5,00.

Modeshow VAn deR kloosteR Mode

Op zaterdag 22 april kunt u een uitgebreide mode-
show voor de nieuwe generatie 55+ bijwonen. De 
senioren van nu zijn modebewust en actief. Kom 
kijken bij de modeshow met aansluitend verkoop. 

Agenda’s De Rietschoot en De Hofstaete
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Samen sterker door samenwerking
een hIstoRIsch uItstAPJe

Piet Verweel, Voorzitter De Rietschoot

Er valt op het moment van schrijven (1 maart) niet veel nieuws te mel-
den vanuit het bestuur. De zaken die in de vorige editie zijn gemeld, 
blijven onder de aandacht van het bestuur. Wel is het bestuur druk bezig 
met het opstellen van de jaarrekening 2016 en het verantwoor-
dingsverslag aan de gemeente over de subsidie die wij in 2016 
hebben ontvangen. Daarnaast is de implementatie en uitbrei-
ding van de activiteiten van de Hofstaete voortvarend van 
start gegaan.

Wat ik leuk vind om met u te delen is het volgende. Bij 
toeval kwam ik een beschrijving uit 1740 over Koedijk 
tegen in het Regionaal Archief in Alkmaar. Het manus-
cript ‘De stadt Alkmaer met haare dorpen’ is geschre-
ven door Gijsbert Boomcamp, een in die tijd bekend 
amateur-geschiedschrijver van Alkmaar en omstreken. 
Het manuscript is nooit uitgegeven in boekvorm en is 
alleen bekend bij het Regionaal Archief.

“Koedijk. Dit dorp legt aen de Rekerdijk, welke ’t 
Geestambacht voor ’t buiten water dekt. Het legt 
noordnoordoost ten noorden Alkmaer, een uur gaens. 
De kerk is buiten het choor 100 voeten en het choor 43 
voet langh, 33 voet breedt, ’t gewelf 47 voet hoogh. De 
kerk is versiert met een kopere kerkkroon en kopere 
pultrum(=lessenaar) aen de predikstoel, door den te-
genswoordigen predicant Van Loenen (Het plagt met 
Sint Pancras een predikant gemeen te hebben, doch 
is anno 1657 gescheiden). De klok is 3 ¾ voet wijt, 3 
¼ voet hoog, en staat op dezelve: Jezus Maria vocor 
Johannis Godefridus me fecit anno Domini MCCC-
CCXI. 1511. Aen de kerk vindt men eenige thufstenen. 
Daer is een goede pastory en ruim 200 ledematen. 

Op het kerkhof vindt men dit grafschrift: “Laat vrij 
u graf met blijdschap delven want de dood is ’t eynde 
van de zelven”. Alhier is ook een Mennonite kerk. Ook 
is er een steene regthuis, waar agter het school is. Agter 
in de vuurschaar (=rechtszaal) hangt een bort met het 
opschrift: audite et alteram parte 1635. Ook hing er een 
grote oude trommel. 

Terzijde op een bort las men: Laat onregtvaardigheidt 
u regtbank nooit betreden. Ô Regters oordeel regt, zijt 
blindt, ziet niemandt aen. Leent gunstelijk u oor aan 
reden en weêrreden. En laat nog gift nog gunst u van 
u pligt doen gaen, maar stijft der vromen regt, en wilt 
het quade weeren. Gij hout gerigte niet den Mensche, 
maar den Heere G.Sijtwindt.

In 1731 is alhier voor de Waldensers gecollecteert 
op den 10 september f 98:19:4. In 1730 is dit dorp 
gekocht bij burgemeesteren van Alkmaer voor  
f 5200 gulden. Het brengt jaerlijks op f 57:12:0.

De regeering bestaat uit 1 schout, 5 schepenen en 15 
vroedschappen. De twe tolhuizen brengen jaerlijx op 
600 guldens. Toelichting: de genoemde kerk is in 1947 
afgebroken en de bedoelde klok bevindt zich in de 
nieuw gebouwde klokkentoren.”

Ik was altijd in de veronderstelling dat Koedijk pas in 
1972 onder de vlag van Alkmaar is gekomen (zie ook 
Wikipedia) maar zoals hierboven staat vermeld heeft 
Alkmaar in 1730 Koedijk al gekocht. Na 1730 zal Koe-
dijk zich op enig moment weer hebben verzelfstan-
digd. Wanneer is mij onbekend.



25

GondelVAARt BouwGRoeP
Gondelvaart Bouwgroep BO De Rietschoot zoekt 
handige en enthousiaste vrijwilligers die mee kunnen 
helpen met het maken en de opbouw van een boot-
idee voor de Gondelvaart op zaterdag 19 augustus 2017

Ben jij een handige klusser, iemand met twee rechter-
handen, heel creatief en heb je nog tijd over? 

Voor inlichtingen en/of aanmelding kunt u contact 
opnemen met: Marga Riekwel 06-22467068 of mail 
naar marga_riekwel@hotmail.com.
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Scenic’s

Merken modelbouwpakketten

M
B

C
MODELBOUWCOMPANY

Kom langs u bent van harte welkom
Woensdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00
Donderdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Vrijdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 20.00
Zaterdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Merken modelbouwtreinen

De Hertog 10, 1831 EK Koedijk| 072-5825562
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“zoek de VeRschIllen”
Door Jacob de Maijer

Twee luchtfoto’s, beiden uit vrijwel dezelfde gezichtshoek genomen, maar met een jaar of meer er tussen ge-
maakt. De eerste foto laat op de voorgrond de aanleg van de voetbalvelden zien. Op de tweede foto is het 
SV Koedijk-complex klaar en is er volop wegenbouw en woningbouw in aanleg. Het sportcomplex be-
schikte in aanvang ook over een tennisbaan. De Koedijker Tennisvereniging (KTV) is daar begonnen. 
Dit is voorlopig de laatste Nostalkiek. Jacob bedankt voor alle mooie plaatjes en de uitleg die je erbij gaf (redactie).

Nostalkiek

Foto 1 Het sportcomplex van SV Koedijk wordt voorbereid

Foto 2 Het sportcomplex is gereed
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De bewustwording dat het leven een doel heeft

PAsen
Door Hans Faddegon

Vorige maand stond in het teken van de symboliek van de bouwvorm van een kerk. Zo bleek dat de vorm 
van de vloer van de meeste oudere kerken een kruisvorm heeft. Een van de betekenissen van die kruisvorm 
is de kruising van twee wegen. Dat is het symbool van de ontmoeting van de aardse levensweg: de horizon-
tale kruisbalk, met een op de hemel gerichte levensweg: de verticale kruisbalk. 

Zo vormt dit kruispunt het beeld van de bewustwor-
ding dat het leven een verborgen doel heeft. En zoals 
de meeste mensen wel weten, speelt het kruissymbool 
bij het paasfeest dan ook de hoofdrol. Het paasfeest 
valt deze maand op 16 en 17 april. 

eVenwIcht
Het eerste paasverhaal staat in het Bijbelboek Exodus. 
Het beschrijft de bewustwording van het feit dat het 
leven een doel heeft. Dat leidt tot het symbolische ver-
trek van Israël uit Mitsraïm. Deze naam wordt meestal 
vertaald als Egypte, maar het is in de eerste plaats het 
beeld van een uitsluitend aardsgericht leven. Israël, het 
Bijbelse volk, vormt daarbij het beeld van onze eigen 
bewustwording van het levensdoel. In het verhaal be-
tekent het vertrek uit Mitsraïm, dat het aardsgerichte 

leven weer in evenwicht wordt gebracht met het le-
vensdoel. In het verhaal gaat Israël op weg door de 
woestijn naar het beloofde land Kanaän. 

woestIJn
Het Bijbelse woord woestijn betekent: het naden-
ken over het leven. Daarbij vormt het Beloofde Land 
Kanaän het beeld van ons innerlijk, wat een nieu-
we houding tegenover het leven kan ontwikkelen.  
Want het wordt meestal in de eerste plaats beheerst 
door ons rationele denken als gevolg van het eenzijdig 
aardsgericht leven. En dat denken kan weer in even-
wicht gebracht worden met het levensdoel. In het ver-
haal wordt dat beschreven als de herovering van het 
Beloofde Land. Het herstellen van het bewustzijn van 
het levensdoel.

Cultuur

Jezus wordt vastgenageld aan het kruis
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eten
Het tweede paasverhaal staat in het Bijbeldeel dat het 
Nieuwe Testament wordt genoemd. In het eerste paas-
verhaal begon de innerlijke bewustwording tijdens het 
eten van het paaslam. Want in de Bijbelse symboliek 
vormt het eten het beeld van het beleven van het leven. 
En daarbij symboliseert het paaslam de bewustwor-
ding van hemelse invloed. In dit tweede paasverhaal 
komt het tot uitdrukking in de dood en de opstan-
ding van Jezus Christus. En dat vormt ook een beeld 
van ons eigen leven. Wij sterven ook en keren daarna 
terug naar de hemel. De naam Jezus betekent: ‘God 
ondersteunt het aardse leven als tijdelijke leerweg en 
verlost ons daarna weer van de aardse begrenzingen’. 
En de betekenis van de naam Christus wijst daarbij 
op de levensvraag: ‘Wat is de bedoeling van het leven 
hier?’ De naam Christus kan dan ook vertaald worden 
als: het innerlijke levensgesprek.

VAstGenAGeld
Jezus wordt vastgenageld aan het kruis. Daarbij wor-
den zijn handen aan de horizontale balk genageld. Het 
brengt tot uitdrukking dat, ter ondersteuning van ons 
leven, het handelen van Jezus ook verbonden is met 
ons begrensde leven. Zijn voeten worden aan de verti-
cale balk genageld. Deze vastgenagelde voeten wijzen 
ook op onze begrensde levensweg hier op aarde, maar 
tegelijk ook op de weg naar de hemel. En dan wordt 
in het verhaal verteld dat Jezus door een soldaat met 
een speer doorstoken wordt, waarna er water en bloed 
uit de wond vloeit. De soldaat vestigt daarmee de aan-
dacht op de levensworsteling die ieder mens beleeft. 
Want het doorsteken vormt het beeld van het denken 
dat alles hier wel zelf bepaald kan worden en dat de he-
melse boodschap daarbij niet nodig is. En dan stroomt 
het water als beeld van het verder voortgaan van de tijd 
en de levensloop. 

ontMoetInGen
Maar daarbij vinden gedurende die tijd allerlei gebeur-
tenissen en ontmoetingen plaats, die uiteindelijk toch 
kunnen leiden tot de bewust-wording dat het leven 
een verborgen doel heeft. Dat wordt hier door het 
stromende bloed uitgebeeld. Want het Bijbelse woord 
bloed bete-kent: ‘gelijken op’. Dat betekent dat het 
aardse leven de aandacht kan trekken. Dat het leven 
verbonden is met het levensdoel. 

In de klassieke kerkkunst is deze betekenisvolle wond 
dan ook duidelijk herkenbaar in alle beelden van 
Christus aan het Kruis. Kijk er maar eens naar als u 
een kerkgebouw bezoekt waarin Christusbeelden aan-
wezig zijn.

oPstAndInG
Jezus sterft aan het kruis als beeld van onze aardse le-
vensweg. Het is de levensweg, die in het eerste paas-
verhaal wordt uitgebeeld door het levensgesprek op 
de weg naar het Beloofde Land. Een weg die hier op 
aarde eindig is. Maar daarna komt de opstanding. Dat 
is in de eerste plaats het beeld van de bewustwording 
van het levensdoel, en het in balans brengen van ons 
denken. In de tweede plaats is het de blijde bood-
schap dat wij na het aardse leven uiteindelijk weer 
terugkeren naar onze oorsprong, ons hemelse thuis.  
Het lichaam, ons tijdelijk omhulsel, keert dan weer te-
rug tot de aarde die onze tijdelijke aanwezigheid hier 
mogelijk maakte. En in het Bijbelverhaal blijkt dan 
dat het graf symbolisch leeg is. Ons echte ik vertrekt 
weer naar de hemel. Daarom wijst de betekenis van de 
Bijbelse naam van het graf ook op de terugkeer naar 
de hemel.

Ten slotte nog een tip. Vaak worden paasverhalen als 
een geschiedenis beleefd. Maar dit verhaal stimuleert 
om ook na te gaan denken over de symboliek. Want 
dat biedt een beeld op de actuele en belangrijke bete-
kenissen. En dan kan het paasfeest zonder lijden tot 
een heerlijk bewustzijn leiden.

Cultuur

Maar daarna komt de opstanding ....
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- *

APK keuring 
plus een 

kleine onderhoudsbeurt 
€ 100,-*

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl

Autobedrijf De Hertog Airco Service voldoet aan alle strenge milieueisen opgedragen 
door het ministerie van VROM  / STEK aanwezig , 20 jaar airconditioning ervaring 

*Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest. Geldt niet voor auto’s ouder dan 25 jaar!

GRATIS ACCUCONTROLE 
KLAAR TERWIJL U WACHT

* maximaal 4 liter bulkmotorolie, exclusief MPM oliesoorten exclusief olie�lter
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PAPRIkAsoeP
Recept Arno Doejaaren

InGRedIënten

3 gele paprika’, ½ rode paprika, 1 ui, 25 gr boter,  zakje chili con carne mix, 1 tl paprikapoeder, 1 el bloem1 l 
groente bouillon, 2 el crème fraîche, Zout/peper,  zakje tortillachips, 74 gr geraspte kaas, 

BeReIdInG

Snipper de ui en snijd de paprika in stukjes, smelt de boter en fruit de gele paprika en ui ca. 2 minuten., Voeg 
de paprikapoeder, de bloem en de kruidenmix toe, roer en voeg al roerend de bouillon toe, Laat 10 minuten 
zachtjes koken. Met de staafmixer de soep pureren. Roer er de rode paprika en de crème fraîche door en laat 3 
minuten pruttelen. Voeg naar smaak zout en peper toe. Schep de soep in een kom en strooi er de geraspte kaas 
en de verkruimelde tortillachips over. Serveer met brood

Koken
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Tijd van de Ram

VooRJAAR
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

In oude tijden begon het nieuwe jaar in het voorjaar. Op 21 maart, de dag dat het sterrenbeeld Ram aan-
vangt. Heel vreemd is die gedachtegang niet. In het prille voorjaar worden de eerste tekenen van leven weer 
merkbaar in de natuur. De buitentemperatuur stijgt, het gras begint weer sneller te groeien, de bomen 
krijgen knoppen en de vogels laten meer van zich horen. Ook de mensen leven weer op. Je krijgt weer zin 
om naar buiten te gaan en in de tuin te werken. 

Het paasfeest valt ook in deze periode. Dat was in vroe-
ger tijden het feest van de opstanding, van het nieuwe 
leven in de natuur. Wat gevierd werd met onder andere 
eieren, het symbool van nieuw leven. Aan het christe-
lijk paasfeest gaat traditioneel de vasten vooraf. Een 
periode van zes weken vasten, soberheid en bezinning 
op het leven.

IJzeR

Vasten in deze periode van het jaar helpt het lichaam ook 
om zich te ontdoen van slakken die opgebouwd zijn in 
de winter en als algehele reiniging van het interne milieu. 
Mars of Aries is in de Griekse mythologie de heerser 
van het sterrenbeeld Ram, maar ook de heerser van 
de planeet 

Gezondheid

’s Nachts wakker worden tussen twee en drie uur en daarna malen in je hoofd over van alles en nog wat.
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Mars, ook wel de rode planeet genoemd. Dit laatste 
verwijst naar het ijzer dat mogelijk veel voorkomt op 
Mars. Maar vooral naar het feit dat ijzer gepolariseerd 
wordt door de planeet Mars. IJzer is voor mens en 
dier essentieel, omdat dit in de vorm van hemoglo-
bine zuurstof bindt in de rode bloedlichaampjes en 
dit transporteert naar alle cellen. Tekort aan ijzer leidt 
tot bloedarmoede, gekenmerkt door zwakte, snel moe 
zijn, niet tierig zijn. Op psychologisch en spiritueel ni-
veau wordt ijzer in verband gebracht met daadkracht, 
doorzettingsvermogen, ergens voor staan, strijd, oor-
log. Denk aan wapentuig, dat is meestal ook gemaakt 
van ijzer. Maar bijvoorbeeld ook gereedschap, messen 
e.d. 

oRGAnen

Organen in ons lichaam die hier bij horen zijn het 
bloed, de milt en de bloed producerende organen, 
vooral het beenmerg. Ook is Mars de heerser van het 
zonnevlechtchakra dat gelegen is tussen navel en borst-
been. En de organen die daar bij horen, zoals lever, 
galblaas, de alvleesklier en alle spijsverteringsorganen. 
Op psychologisch en spiritueel niveau zijn het zonne-
vlechtchakra en de bijhorende organen verantwoor-
delijk voor het verwerken en verteren van indrukken. 
Vooral de lever is betrokken bij het jezelf neerzetten 
in de wereld. Iets realiseren, ook weer daadkracht 
en ergens voor gaan, voor staan, besluitvaardigheid. 
Zwakke leverenergie maakt besluiteloos, twijfelachtig. 
Zaken worden begonnen en niet afgemaakt. ’s Nachts 
wakker worden tussen twee en drie uur en daarna ma-
len in je hoofd over dingen. Dat heeft te maken met 
een niet goedwerkende lever. De lever kan de indruk-
ken van de dag niet goed verwerken. Vandaar malen. 
Gedachten blijven zich herhalen. 

oRGAAnklok

Ieder orgaansysteem in het lichaam wordt twee keer 
per etmaal gepolariseerd. De zogenaamde orgaanklok 
die stamt uit de Oosterse geneeskunde. Voor de lever 
is dat ’s nachts. De gal, die als belangrijkste functie 
heeft de vetvertering op te starten, heeft ook te ma-
ken met boosheid en frustratie. Denk maar aan “je gal 
spuwen”, “wat heb je op je lever “, de gal wordt gepro-
duceerd in de lever. In de oude westerse natuurgenees-
kunde werd de gal in verband gebracht met de leer van 
de temperamenten. 

Zo is er het cholerische temperament, veel gal, vurig, 
opvliegend en snel boos. Het tegenovergestelde is het 
melancholische temperament, deze richt de boosheid 
meer naar binnen en op zichzelf en wordt somber, te-
ruggetrokken, zwartgallig. Galstenen kunnen te ma-
ken hebben met onbewuste, opgepotte boosheid. De 
belangrijkste functie van de lever is het ontgiften van 
ons lichaam. In deze tijd met zoveel gifstoffen in het 
milieu, die ons bereiken via de voeding, alcohol en 
medicijnen, maar ook via de huid. Een groot gedeelte 
van wat we op onze huid smeren wordt opgenomen in 
ons lichaam. Denk aan chemische stoffen in crèmes, 
lotions, haarverf, zonnebrand crèmes e.d. 

oVeRuRen

Wat betreft het verwerken van indrukken, de etheri-
sche functie van de lever, die draait in de huidige tijd 
overuren. We leven in een informatietijdperk en de 
druk op mensen om hier in mee te draaien is enorm 
groot. 

Om kort te gaan, de lever van de meeste mensen is 
zwaar overbelast en kan wel wat ondersteuning ge-
bruiken. Eet natuurlijk en onbewerkt voedsel zonder 
synthetische toevoegingen. Fruit en groenten werken 
reinigend op het hele systeem, maar vooral ook op de 
lever. Zes porties groenten en fruit per dag is geen luxe. 
Wie het echt wil aanpakken kan een vastenkuur over-
wegen.>>

Gezondheid

21 maart de dag dat het sterrenbeeld ‘Ram’ aanvangt
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Informeer goed van tevoren of vraag professionele be-
geleiding van een natuurgeneeskundige. 

BItteRheId

Bittere groenten en fruit zijn goed voor de lever en de 
gal, zoals andijvie, witlof, waterkers, radijs, rammenas 
en de gele grapefruit. Bittere smaken zijn ten opzichte 
van zoete tegenwoordig sowieso minder populair dan 
vroeger. Dit is op zich al symptomatisch voor deze 
tijd en leverzwakte. Bitterheid heb je nodig om door 
te bijten, moeilijkheden te overwinnen en niet op te 
geven. Zoet wil snelle beloning zonder al teveel moeite 
te hoeven doen. Dus maak er een gewoonte van om 
regelmatig bittere groenten en fruit te eten. 

Kruiden die de lever en gal kunnen ondersteunen en 
corrigerend kunnen werken op de temperamenten zijn 
bijvoorbeeld stinkende gouwe en paardenbloemen. 
Deze twee planten heb ik al eens uitgebreid beschre-
ven in een eerdere voorjaarseditie van de Coedijcker 
Ban. Beide kruiden bevorderen de productie en het 
afvoeren van de gal en gaan daarmee de vorming van 
galstenen tegen. Verder ondersteunen ze de ontgif-
tende werking van de lever. Mariadistel en dan vooral 
het extract gemaakt van het zaad van deze distelplant, 
heeft naast het ondersteunen van de werking van de 
lever ook een beschermende en opbouwende invloed 
op de levercellen en voorkomt of herstelt leverschade. 

MAtIG

Wees matig met alcohol. Gebruik alleen natuurlijke 
verzorgings- en zonnebrandproducten. Daarmee voor-
kom je belasting van de lever door opname van toxi-
sche stoffen door de huid. Wat betreft het verwerken 
van indrukken; probeer de hoeveelheid indrukken te 
beperken. Het kan ook verslavend werken om veel in-
formatie op te nemen. Dus vraag jezelf steeds af of het 
echt wel nodig dat je dat allemaal tot je neemt. Bouw 
vooral ’s avonds rust in. 

Wat betreft de prikkels in je omgeving: ontspan. Voor 
je gaat slapen, liggend in bed, neem je de dag in om-
gekeerde volgorde nog een keer door. Alles wat je hebt 
gedaan en meegemaakt. Daarmee sorteer je als het 
ware de opgedane indrukken, zodat ze sneller opge-
borgen kunnen worden in de betreffende hersengebie-
den. 

PooRtAdeRsysteeM

De lever is qua circulatie onderdeel van het poortader-
systeem. Al het aderlijke bloed uit de benen en de 
buikorganen wordt afgevoerd door dit systeem. De 
lever bevat een enorm netwerk aan haarvaatjes, waar al 
dit bloed doorheen moet alvorens het verder kan stro-
men richting het hart. Problemen in de circulatie in de 
lever kunnen leiden tot stuwing in het eronder gelegen 
gebied en in ernstige gevallen tot vochtophoping in de 
buikholte. In minder ernstige gevallen kan het leiden 
tot het ontstaan van aambeien en spataderen. De oor-
zaak hiervan is niet altijd in de lever gelegen, maar die 
speelt wel vaak een rol bij het ontstaan. Om de circu-
latie in het poortaderstelsel te bevorderen, is lopen de 
allerbeste manier. Dus dagelijks lopen en verder niet 
lang achter elkaar zitten of staan. Aesculus cortex, of-
tewel het extract van de schors van de paardenkastanje, 
helpt om het bloed, tegen de zwaartekracht in, om-
hoog te stuwen. Het versterkt de wanden en kleppen 
van de aderen.<<

Gezondheid

De  paardenbloem werkt corrigerend (foto Hans Petit)
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Aprilletje zoet

In de grasmaand besteden we vooral aandacht aan Pasen en Koningsdag. Na de 
eerste dag van april is de hype een dag later alweer voorbij. Grappen worden vooral
door kinderen en schooljeugd uitgehaald. Een echt kinderfeest met standaardgrappen
als: Je bent wat vergeten! Wat dan? Je voetstappen! 

Met Pasen worden de eitjes versierd en komt natuurlijk de paashaas langs. Ook hebben
we kuikentjes. Er zijn veel non-religieuze elementen toegevoegd in de loop van de jaren
aan dit prachtige lentefeest. Vol met symbolen. We leren de kinderen van alles over de
lente, waarbij het ontwaken van de natuur na de winter wordt gevierd. 

En dan volgt Koningsdag, onze nationale feestdag in het Koninkrijk 
der Nederlanden ter ere van het staatshoofd. De kinderen zijn dan 
lekker vrij om op deze feestdag verschillende festiviteiten te vieren,
waaronder de vrijmarkten en het dragen van oranje kleding. Bij onze
kinderdagverblijven komen de kinderen als Koning en Koningin 
verkleed en houden we een wedstrijd wie er het mooist uitziet.

www.rollebol.nl
Centrale administratie: Kennemerstraatweg 13 - 1814 GA  Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

April: een maand 
vol activiteiten

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  06-03-17  16:11  Pagina 1
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“Zoektocht” met enthousiast acterende vijftigplussers

toneelGRoeP “cuPIdo”
Door Marijke de Jong, foto’s Hans petit

 “Het is bijna uniek. De gezelligheid met en het contact onder elkaar en de spanning om voor publiek 
toneel te spelen. De kennismaking met anderen, bij blijven, je leren uiten, praten over de probleempjes die 
het ouder worden met zich meebrengt en je hersens blijven trainen.”

Wat is er nu zo leuk aan om lid te zijn van deze to-
neelgroep? In koor reageren spontaan de leden van 
de slechts drie lentes jonge toneelgroep ‘Cupido’. Een 
vereniging die op initiatief van regisseuse Leni Polak is 
ontstaan in wijkcentrum ‘Wijkwaard,  in Huiswaard. 
Na een oproep in deze wijk om lid  te worden.  

GeluksBRenGeR

‘Cupido’ bestaat inmiddels uit zeven ontzettend gezel-
lige, praatgrage dames en maar één, minstens zo ge-
zellige, heer. Joost Riekwel. Hij heeft daar niet zo veel 
problemen mee. Al deze door elkaar heen babbelende 
enthousiastelingen hebben de AOW / pensioengerech-

tigde leeftijd, variërend van 65 tot maar liefst 83 jaar, 
bereikt. En wat zijn ze enthousiast. Ook over de  naam 
‘Cupido’, die werd bedacht uit liefde voor het toneel. 
En voor het feit dat deze goddelijke, eeuwig jonge 
zoon van Venus ook staat voor het brengen van geluk. 

PAPlePel

Leni Polak is een 78-jarige ambitieuze regisseuse. Ze 
begon al op zevenjarige leeftijd interesse te tonen voor 
toneel en alles wat daarmee samen gaat. “Het is me van 
huis uit met de paplepel ingegoten.” Ze volgde drie 
jaar een opleiding bij regisseur Jos van Dijk en vijftien 
jaar lang verzorgde ze de regie bij de toneelvereniging 

Vereniging van de maand

Het stuk waar voor gerepeteerd wordt, heet “De zoektocht” en speelt zich af in de fysioruimte van een kliniek 
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van vervoersmaatschappij Connexxion. “Het mooiste 
van regisseren is om anderen te leren acteren, manoeu-
vreren en improviseren.” Ook schreef zij zelf tot nu toe 
alle stukken. Een paar spelers van ‘Cupido’ hebben een 
jarenlange ervaring met onder andere film, operette, 
klassiek ballet etc. Maar het merendeel is  zonder cur-
sus, ervaring of studie bij ‘Cupido’ gekomen.

RIetschoot

‘Cupido’ heeft al twee uitvoeringen verzorgd. Eén in 
Wijkwaard en één in de Rekere. De derde uitvoering 
zal worden gegeven in De Rietschoot, het nieuwe on-
derkomen van dit gezelschap dat zich er direct thuis 
voelde. “Heel vriendelijk personeel, gezellig nazitten 
en kletsen na de repetitie met een biertje of een wijn-
tje. Je kunt er ook nog lekker eten, want dat doen we 
altijd na een uitvoering”, onthult Leni Polak. De uit-
voering is zondagmiddag 28 mei. “Onze optredens zijn 
altijd op zondagmiddag omdat de meeste mensen dan 
vrij zijn en het oudere publiek liever niet ‘s avonds de 
deur uit gaat.” 

Leni Polak is een 78-jarige ambitieuze re-
gisseuse. Ze begon al op zevenjarige leeftijd 
interesse te tonen voor toneel en alles wat 
daarmee samen gaat.

zoektocht

Het stuk waar voor gerepeteerd wordt heet ‘De zoek-
tocht’ en speelt zich af in de fysioruimte van een kliniek 
waar allerlei oefeningen aan de orde van de dag zijn. 
De patiënten, senioren met verschillende lichamelijke 
problemen, zijn stuk voor stuk aan het revalideren on-
der begeleiding van een therapeut (Ans Vlieg). 

De rust wordt danig verstoord door het mysterie van 
de verdwenen stoel op wieltjes en een paniekerige pa-
tiënte (Carmen Abrahams) wiens man (Joost Riekwel) 
plotseling verdwenen is. “Meer details ga ik niet ver-
klappen, want het moet spannend blijven tot en met 
het laatste bedrijf ”, aldus Leni. Hoe zal deze zoektocht 
aflopen? . 

BlIJsPelen

Het genre toneel dat door Cupido wordt gespeeld zijn 
blijspelen. Vrolijk, luchtig. Want zoals Joost Riekwel 
theatraal pleegt te zeggen: “Tragedies en ellende 
hebben we al genoeg in deze wereld en we willen al-
leen met blije dingen bezig zijn”. Ook wordt er met 
kleurthema’s gewerkt. Zit er veel rood in de rekwisie-
ten of het decor dan zullen de dames bijvoorbeeld rode 
oorbellen, lippenstift, nagellak, sjaaltjes en hoedjes 
dragen en de man een rode stropdas, pet etc. De stuk-
ken die gespeeld worden hebben altijd twee bedrijven. 
Dat er tijdens een uitvoering ook wel eens iets misgaat, 
is natuurlijk geen nieuwtje. Bij de beste acteurs van de 
wereld komen regelmatig bloopers voor. >>

Vereniging van de maand

Regisseuse Leni Polak schreef tot nu toe alle stukken.

Blijspelen; het genre toneel dat Cupido speelt: Vrolijk, luchtig.
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Pedicure en Schoonheidssalon

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Daalmeereiland 4, Alkmaar (Hofstaete)

Ma
Wo
Vrij

15:00-22:00
10:00-18:00
09:00-17:00

Medisch pedicure
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“We noemen geen namen, hè Anne, die ene keer dat je 
moest souffleren én na afloop ook de gordijnen moest 
sluiten. Dat laatste was je even ontschoten, maar ge-
lukkig rukte één van de dames op het toneel snel aan 
de gordijnen toen het toch wat penibel werd en erg 
lang duurde nadat ze allemaal al drie keer een buiging 
hadden gemaakt.” Ach, voor iemand van over de tach-
tig valt zo’n uitglijder te vergeven, bovendien twee din-
gen tegelijk……  

hulP

Aangezien de groep het voornamelijk van de entree-
gelden, een beetje subsidie van de gemeente en de 
maandelijkse contributie van de leden à 10 euro moet 
hebben, blijft er helaas weinig tot niets over om ook 
iets aan te kunnen schaffen. Te denken valt aan de 
kostuums/kleding waar de leden nu zelf voor moe-
ten zorgen of zelf moeten maken. Ook grimeren en 
souffleren houden ze in eigen hand. Voor wat betreft 
de rekwisieten en decor komt er wel wat hulp van de 
Gondelvaartvereniging die een opslag heeft met aller-

lei attributen. Meer hulp is van harte welkom! Deze 
gezellige toneelgroep met pretenties laat tot slot nog 
even weten op zoek te zijn naar nieuwe leden, vooral 
mannen. Uiteraard ook vrouwen vanaf 50+ kunnen 
zich aansluiten. Er wordt gerepeteerd op donderdag-
middag van 13:30 – 15:30 uur in De Rietschoot. Lijkt 
het u wat, ga dan een keertje kijken of neem contact 
op:  072-2201702. <<

De vereniging van de maand

Er wordt gerepeteerd op donderdagmiddag van 13:30 -15:30

Leni houdt de acteerprestaties nauwlettend in de gaten
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Vast aan het haampje of ‘aan touw’

In de ton
Tekst en fotografie Jacob de Maijer

Heeft u er ook in gezeten? In de  ton? Zo ja, dan moet u wel ouder zijn dan omstreeks 80 jaar. Ik zelf weet 
helemaal niet meer dat ik in een kinderstoel heb gezeten en zo zal het u ook wel zijn vergaan. Want die 
beelden liggen van voor onze oudste herinneringen. 

Uit overlevering weet ik dat bij ons in de familie een  
ton circuleerde bij degenen die  een kind  had van de 
kinderstoel leeftijd. Dat was heel wat anders dan hoe 

zo’n stoel er tegenwoordig uitziet. Volgens mijn ouders 
heb ik in een echte ton gezeten. Een kinderstoel in 
vorm van een ton ofwel een vat. 

Historische Vereniging

Kinderstoelen in de vorm van een ton, de linker afkomstig van de fam. Harland, de rechter van de fam. De Wit
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De hele familie (mijn vader, oom en tantes) had er  in 
gezeten, en, zo werd gezegd: ‘Hij was gespaard geble-
ven bij de brand die in de 20er jaren de woning van 
mijn grootvader verwoestte. Omdat de ton op dat mo-
ment elders in gebruik was. Ik heb de ton zelf nooit 
gezien en weet ook niet waar hij gebleven is. Er is mij 
verteld dat de ton  uit een vat was gemaakt, eenvoudig 
door er een zetel in te maken. In ieder geval had het  de 
vorm van een ton.

‘AAn touw’
Na mij kwam er nog een broertje en die had een open 
kinderstoel. Als mijn broertje in de kinderstoel zat, 
werd hij daar met een haampje in vast gezet, zodat hij 
er niet onverhoeds uit kon klimmen. Zo’n haampje 
werd trouwens de hele dag gebruikt als kleine kinde-
ren buiten speelden. Dan stonden ze ‘aan touw’. Dat 
was op de erven van vroeger ook wel nodig, want er 
was veel water. Overal waren sloten. Onze moeders  
hadden wel wat anders te doen dan de hele dag hun 
kind in de gaten te houden. Eerlijk gezegd hebben wij 
deze methode nog een tijdje gekopieerd bij onze eigen 
kinderen. U zult dit nu wel Spartaans vinden, maar 
het was echt nodig met  voor en achter het huis water. 
Toen we later alles hadden dicht gezet met hekken, 
raakte er toch nog één van onze jongens te water. Door 
een wonder liep dat nog goed af.

PottIJd

Terug naar de kinderstoel. De eerste die we kregen 
kwam bij Cor Hartland vandaan en viel nog onder de 
benaming ‘ton’.  De Hartlanden verhuisden  van de 
Schoolstraat naar De Marke in Bergen en wilden het 
ding kwijt. Cors vrouw Fran vertelde mij dat hij was 
gemaakt door ome Piet Hartland, de timmerman. De 
hele familie, ook Cor zelf en ook hun kinderen Cor-
ry en Chris hebben er in gezeten. Mooi is te zien dat 
er een potje in de zetel heeft gezeten. Dat was lekker 
makkelijk. Was het pottijd, dan werd hij of zij in de 
ton gezet en werd er niet eerder uit gehaald dan dat 
de boodschap was gedaan. Bovendien is er, onder de 
voetenplank, met daarin gaten voor warme lucht, een 
ruimte om een stoof of een vuurtestje  te plaatsen. Dat 
kun je je nu niet meer voorstellen. Dat was, denk ik, 
nog levensgevaarlijk ook vanwege de kans op koolmo-
noxide.  Het gat in de rugleuning was om het haampje 
in vast te zetten. 

zeeGRAs

De tweede ton komt bij de familie de Wit vandaan. 
Die is al heel wat luxer, maar ook nog in de vorm van 
een ton. In deze ton heeft, volgens Aafke de Wit, nog 
haar vader Jan de Wit gezeten. Op de rugleuning zit-
ten de knoppen waarop het haam werd vast gezet. Ver-
der is de rugleuning opgevuld met zeegras, of was op-
gevuld met zeegras, want de helft is er uit. Dit hebben 
we zo gelaten, dus niet gerepareerd, om te laten zien 
hoe het in elkaar zat. Ook in deze ton is een ruimte 
om een stoofje of testje in te zetten. Hoe hebben ze 
het overleefd?

OpgelOst!
Nog even een reactie op één van de vragen uit een vorig 
artikel. Ik ben gebeld door Leen Bouwman, 90 jaar 
oud. Leen vertelde dat de vulpen met de glazen pen uit 
de Tweede Wereldoorlog stamt. In die tijd was er voor 
vulpennen geen goud meer beschikbaar en werden ze 
met een gedraaide glazen punt uitgevoerd. Leen be-
dankt voor de toelichting.

Historische Vereniging

Mijn jongere broertje zat in een open kinderstoel
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Karen, Elles en Jannie van de activiteitenbegeleiding vertellen 
wIJksteunPunt “de hofstAete” 
door Anneke Wessemius, foto’s Hans Petit

‘Soms hebben we moeite om uit ons warme bed te komen, maar wij gaan hier nooit met tegenzin naar 
toe.’Karen, Elles en Jannie - de drie dames van de activiteitenbegeleiding “De Hofstaete” - willen graag 
vertellen over hun leuke werk. Buiten regent het hard als ik bij ze aan tafel kom zitten in de grote zaal van 
het gezellige appartementengebouw voor ouderen. Met naast ons een groepje mensen dat geniet van de 
koffie met gebak. Vele nieuwtjes vliegen over tafel.

elke dAG

De dames doen hun mooie werk al vele jaren, Karen 
14 jaar, Elles 10 jaar en Jannie 9 jaar. Doordeweeks 
zijn er elke dag activiteiten, sommige vinden om de 
week plaats. Daarnaast kunnen alle senioren, in- of 
omwonend, tot maar liefst vijf keer per week gebruik 
maken van de warme maaltijdvoorziening voor € 7,50 
per dag. Viel het wijksteunpunt tot 31 december vo-
rig jaar onder Stichting Alkcare, een samengevoegde 
stichting die bestaat uit verzorgingshuis De Olden-
burgh en zorgcentrum Het Rekerheem, sinds dit jaar 
wordt er samengewerkt met ontmoetingscentrum De 
Rietschoot in Koedijk. Het Wijksteunpunt is ook voor 
bezoekers uit Sint-Pancras, Koedijk en Broek op Lan-
gedijk. Hoeveel mensen er komen is heel divers. “De 
Hofstaete” gaat zich in elk geval presenteren tijdens de 
Uitmarkt in de Rietschoot.

AGendA

Op de “Hofstaete-agenda” van de activiteitenbegeleid-
sters staan tal van leuke, terugkerende activiteiten. Het 
drietal organiseert bijvoorbeeld de tweejaarlijkse rom-
melmarkt en één keer in de week koersbal, bingo en 
klaverjassen. Verder is er de jaarlijkse Nationale Pan-
nenkoekendag en de kerkdienst wordt gehouden op 
iedere tweede donderdagmiddag van de maand. 

De spel/borrelmiddag is één keer per maand op vrij-
dagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. Er worden ook 
borrelavonden georganiseerd! Maandelijks wordt op 
zondagmiddag om 14.00 uur een verzoekplatenpro-
gramma georganiseerd met Piet Piraat en de gezusters 
Braadslee. Onder het motto: “U vraagt, wij draaien”. 
Elke maandag is er de creatieve vitrineverkoop van 
10.00 uur tot 11.30 uur. 

Met hart en ziel

Op de Hofstaete-agenda van de drie dames staan tal  van leuke, terugkerende, activiteiten
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hooGtePunten

Enthousiast vertellen Karen, Elles en Jannie over de 
andere hoogtepunten van de afgelopen periode. ‘Op 
1 oktober was er een modeshow van Marion Mode, 
met na afloop een loterij. De toegang en koffie wa-
ren gratis. En op 8 oktober vierden we uiteraard ook 
feest met de bewoners. De oranjebitter en Alkmaar-
taart bij de koffie smaakten prima. Op 11 november, 
met Sint-Maarten, kwamen er maar liefst 100 kinderen 
zingen. Dan is het een gezellige drukte, met allemaal 
prachtige lampionnen. En zíngen dat die kinderen 
kunnen! 

Op 4 december vierden we Sinterklaas met een Oud-
hollandse koffietafel vol zoete lekkernijen en verschil-
lende broodjes. Voor iedereen was er een cadeautje. 
Heel erg gezellig allemaal. Net als het jaarlijkse kerst-
diner en het eindejaarsfeest met uiteraard muziek van 
onze eigen Piet Piraat. Een drankje, een hapje, oliebol-
len en champagne ontbreken nooit. Het is altijd weer 
een gezellige mini bonte avond met diverse optredens. 
Iedereen is oudejaarsavond welkom. 

Degenen die in de omgeving van “De Hofstaete” wo-
nen, kunnen worden gehaald en weer naar huis ge-
bracht. En er is een musicalgroep actief waar heuse 
talenten worden ontdekt. Er zijn ook optredens van 
koren zoals de Midway-singers. Die komen elk jaar bij 
ons zingen.’

“Gouden dAGen”
Al met al zijn er gedurende het hele jaar activiteiten. 
‘In de toekomst zullen er nog meer activiteiten plaats-
vinden. Zo gaan we ook de zogenaamde “Gouden Da-
gen” lanceren. Dat betekent meer aandacht voor alle 
ouderen. Mensen kunnen hun wensen insturen. Dit is 
een nationaal netwerk. En wij verhuren ook zalen voor 
verenigingen of voor andere doeleinden. 

Wij zoeken trouwens nog meer vrijwilligers. Wie er 
nog wat tijd over heeft om dit prachtige werk te doen, 
is van harte welkom. Kom een keer langs om het alle-
maal mee te beleven.’

Met hart en ziel

Van links naar rechts: Jannie, Elles en Karen
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1=geen
2= een half
3= een heel
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1. Strooigoed
2. Hangt vaak boven een gasfornuis
3. Doet (moet) een minister als hij gejokt heeft 

tegen de Tweede Kamer
4. Hier was je je haar mee
5. Land van de farao’s
6. Krijg je als je je niet aan de regels houdt
7. Eenhoevig dier, lijkt een beetje op een paard
8. Jongensnaam maar ook een zeedier
9. Afkorting Europees Kampioenschap
10. 14e letter van het alfabet

Deze keer een visitekaartje van een man met een be-
roep in de showbusiness dat in Nederland verdwijnt 
omdat het sinds kort verboden is! Zet de letters in een 
andere volgorde en je kent het beroep van deze man.

weert
E.E.Lummen

Jeugdpagina

• Vlinders met hun poten proeven?
• Vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië?
• Het oog van een struisvogel groter is dan zijn 

hersens?
• IJsberen linkspotig zijn?
• Je in de morgen langer bent dan in de avond?
• Je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 

kilometer per uur?
• Je niet je ellebogen kunt likken?

Er zitten twee Italiaanse maffia kippen op stok. Zegt 
de een tegen de ander: “TOK”. Zegt de ander: “Are 
you tokking to me? Don‘t tok to me like that.”



45

Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Di 4-4-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Wo 5-4-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 6-4-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 7-4-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 7-4-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
 Di  11-4-2017 Meidenmall 11 t/m 13 15:30/17:30
Wo 12-4-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 13-4-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 14-4-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 14-4-2017 Dicht wegens Goede Vrijdag 13 t/m 18 19:30/22:30
 Di  18-4-2017 Meidenmall: Loverboys 9 t/m 13 15:30/17:30
Wo 19-4-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 20-4-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 21-4-2017 Excursie Kamp Westenbork 9 t/m 18 Meer info bij Richard
Vrij 21-4-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Ma 24-4-2017 Challange Day 17 t/m 21 Meer info bij Richard
 Di  25-4-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Wo 26-4-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 27-4-2017 Dicht wegens Koningsdag 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 28-4-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 28-4-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

De paashaas is op zoek naar 
de paaseieren die hij op zijn 
beurt weer moet verstoppen. 
Help je de Paashaas?

Jeugdpagina Doolhof
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Persoonlijk contact.
Ook na het afsluiten
van uw hypotheek.

Kom 
gerust 

langs!

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl



Visitekaartje

Leeuwentemmer
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oPlossInGen
puzzel

Paaseieren (1)Pepernoten (2) Afzuigkap (3)Aftreden 
(4)Land van de farao’s (5)Shampoo (6) Straf (7) Ezel 
(8) Rob (9 )EK (10) N.

Vijf Verschillen

InGezonden BRIeVen

Ontmoetingscentrum De Rietschoot en Senioren 
Wijksteunpunt De Hofstaete zijn in feite vanaf 1 ja-
nuari jl. samengegaan als zijnde ‘getrouwd’. Hoe mooi 
is het dat de activiteitenbegeleidster van De Hofstaete, 
Elles Dekker, haar ja-woord aan Robert Fenijn heeft 
uitgesproken te midden van (wijk)bewoners, familie, 
collega’s en vrienden in De Hofstaete. Na het burger-
lijk huwelijk zijn de twee lovebirds in De Rietschoot 
kerkelijk ingezegend en is in de grote zaal tot de late 
uurtjes gefeest. Wij wensen Elles en Robert veel geluk 
en liefde toe. Het bestuur van De Rietschoot

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

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 103 380 21 (ma – vrij)
Te huur 6 persoons appartement tot eind van het 
jaar in Lloret de Mar Spanje, Drie slaapkamers, 2 
badkamers, terras 150 m2, 200 meter van het strand 
en centrum. Nederlandse TV + WiFi. Voor meer in-
formatie telnr. 06-10967095.

Steun de Coedijcker 
Ban en maak een 
(vrijwillige) bijdrage 
over op rekeningnr.
NL 77 INGB 0000 
091754 
ten name van De 
Rietschoot o.v.v: 
bijdrage CB 2017



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Uw verzekeringen 
om de hoek geregeld?

Dat kan bij ons!


