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Beste lezer,

Het interview met Jan Obdam, ondernemer in ruste, 
dat u in deze editie kunt lezen vind ik bijzonder. Het 
ondernemerschap in de familie startte lang geleden met 
grootvader en naamgenoot Jan Obdam. Jan sr. begon 
met een visbakkerij in Alkmaar de Visjan genaamd. Het 
bedrijf dankte zijn naam aan een gelukkig toeval. Jan 
Obdam sr. zou als kok gaan werken op een schip, de 
Vischjan. Dat ging op het laatste moment niet door. 
Het schip verging met man en muis! Jan ontsprong de 
dans! De opa van Jan Obdam jr. zou, denk ik, trots ge-
weest zijn op zijn kleinzoon die het bedrijf uiteindelijk, 
samen met vrouw en halfbroer, uitbouwde tot een groot 
en succesvol horecaconcern. Het door Jacob de Maijer 
geschreven artikel is de moeite van het lezen waard.

Kent u zelf iemand met een bijzondere geschiedenis  
waarvan u denkt: “Het zou leuk zijn als die door de 
CB wordt geïnterviewd”, laat het weten. De redactie 
onderzoekt dan of de man of vrouw in kwestie wil én 
of het een verhaal oplevert dat past bij ons maandblad. 
Een mailtje naar onderstaand e-mailadres met daarin 
in ieder geval een korte toelichting, de naam en het 
telefoonnummer van de ‘kandidaat’ is voldoende. 

Deze CB is het laatste nummer voor de vakantie. In de 
maand juli valt er geen Coedijcker Ban bij u op de deur-
mat. Namens alle vrijwilligers wens ik u een mooie zomer.
 
Hans Petit, 
06 83 11 44 70
info@coedijckerban.nl

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
-

De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Jos Sinnige 14072
Wijkagent 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 16 juni/21 juli

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Succesvol horecaondernemer in ruste

Jan obdam
Tekst en foto Jacob de Maijer

Oktober vorig jaar interviewde ik horecatycoon Jan Obdam, geboren in 1954. Jan en zijn vrouw Truus wo-
nen sinds 2009 in Koedijk. We spraken elkaar in het museum van de Historische Vereniging Koedijk zodat 
we rustig met elkaar konden praten. Na een kopje koffie gaf Jan mij een stuk tekst over de geschiedenis van 
het bij veel Alkmaarders bekende etablissement Visjan. In een boeiend gesprek vertelde Jan vervolgens over 
zijn leven en werken in de Alkmaarse horeca-wereld.

Visbakkerij ‘Visjan’ werd in 1939 opgericht door opa 
van Jan Obdam, Jan Obdam sr. In de Visjan werd 
heerlijk gebakken vis geserveerd. In datzelfde jaar 
kwam de mobilisatie op gang, de Tweede Wereldoor-
log kondigde zich aan. Veel soldaten uit het Zuiden 
des lands werden in Alkmaar gelegerd. De militairen 
zochten in Alkmaar vergeefs naar een zaak waar je een 

zak patates frites kon kopen. Jan Opdam sr., zag een 
gat in de markt en begon als eerste in Alkmaar en wij-
de omgeving deze lekkernij te bakken. Velen vonden 
de naam Visjan niet meer toepasselijk nu naast de vis 
de patat zo’n belangrijk product werd, maar Jan Ob-
dam senior hield vast aan deze naam omdat die naam 
voor hem een diepere betekenis had. 

dIepere betekenIs

Obdam sr. had een lichte aangeboren handicap aan zijn 
linkerhand. Hij solliciteerde in de jaren van de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918) naar een baan als kok op een 
schip. Nadat hij bewezen had dat hij een vakbekwaam 
kok was, werd hij door de rederij aangenomen. Er kwam 
echter een kink in de kabel. De bemanning weigerde te 
werken met een kok die aan zijn linkerhand gehandicapt 
was. Dat zou volgens het bijgeloof ongeluk brengen. Het 
schip met de naam Vischjan voer uit zonder Jan Obdam. 
De reis verliep dramatisch. De Vischjan liep op een zee-
mijn en verging met man en muis. Obdam sr. dankte zijn 
leven aan het feit dat hij de baan als kok niet kreeg.

Jaap obdam

In 1950 deed Jan Obdam sr. zijn zaak over aan zoon 
Jaap Obdam die getrouwd was met Christina (Stien) 
van Liempt. Ze kregen drie kinderen Jan, Bettina en 
Leon. Toen Jan jr. 4 jaar oud was overleed zijn vader. 
Stien kwam er alleen voor te staan. In 1959 hertrouwde 
ze met Jan Bezembinder. Uit dit huwelijk werd Jans 
halfbroer Hans geboren. 

schooltIJd

Op de lagere school mocht Jan op zijn verjaardag klasge-
nootjes trakteren op een heerlijke zak patat. De klas kwam 
naar de Visjan toe (zie de foto “Koedijk” op pagina 9). 
Dat was voor Jan, maar vooral voor zijn klasgenoten, heel 
bijzonder. Na de lagere school ging Jan naar de HBS. Toen 
Jan zo’n 16 jaar oud was hielp hij regelmatig na schooltijd 
en op de zaterdagen samen met zijn broertjes en zus in de 
zaak. Niet altijd leuk, maar ze kregen er een zakcentje voor, 
dat maakte wel wat goed. 

18 jaar oud, met het HBS-diploma op zak begon hij aan 
de studie Economie. Jan bleef naast zijn studie werken 
in de Visjan. Die combinatie bleek niet vol te houden. 
Hij stopte na een jaar met de opleiding. In 1973 trad Jan 
in dienst bij stiefvader Bezembinder. In diezelfde tijd 
kreeg hij verkering met Truus, nu zijn vrouw.

dIenstplIcht.
Jan had het niet naar zijn zin in de zaak. Hij was blij toen 
hij in 1974 werd opgeroepen om zijn militaire dienst-
plicht te vervullen. Die vreugde was van korte duur. Zijn 
vader kreeg het bij de militaire autoriteiten voor elkaar 
om Jan onmisbaar voor het bedrijf te laten verklaren. 

Het gevolg was, dat hij op de vrijdagen, vanwege de 
drukte tijdens de kaasmarkt, verlof kreeg om in de 
zaak bij te springen. Dat betekende dat Jan van maan-
dag tot en met donderdag in militaire dienst was en 
van vrijdag tot en met zondag in de zaak stond. 

Jan neemt VIsJan oVer

Na de militaire diensttijd bleef Jan werken in het fa-
miliebedrijf. Omdat hij en zijn stiefvader een zakelijk 
verschil van mening hadden besloot Jan in 1980 om te 
stoppen. Toen hij dat zijn vader vertelde hoorde hij tot 
zijn verrassing dat zijn vader zelf wilde stoppen en hem 
vroeg of hij de zaak wilde overnemen. Zo gebeurde het 
dat Jan samen met zijn moeder Stien en zijn vrouw 
Truus, een Vennootschap Onder Firma (VOF) opzette 
om de zaak met zijn drieën voort zetten.

een gulden per uur

Er moest hard en lang gewerkt worden in de snackbar.  
Jan werkte 80- en Truus 60 uur per week. Daarmee 
verdienden ze precies 1 gulden per uur. Het moest be-
ter en anders. In 1982 werd besloten de zaak te verbou-
wen tot een moderne eetgelegenheid. >> 

De markante Koedijker

De Vischjan in de haven van IJmuiden (foto uit het archief van Jan Obdam)

Jan Obdam
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Vastgoed

Bij de oprichting huurde Obdam sr. de panden waarin de 
Visjan was gevestigd. Later heeft Jan Bezemer de panden 
aangekocht. 

Omdat een van de panden gelegen op de hoek aan de 
kant van de Gewelfdestenenbrug aan Piet Schot werd 
verhuurd was het niet eenvoudig om meteen snel en in-
grijpend te verbouwen. Piet Schot weigerde de door hem 
gehuurde bedrijfsruimte op te geven. Na verschillende ge-
rechtelijke procedures kon in 1992 eindelijk gestart wor-
den met de uitbreidingsplannen.

restaurant ‘de buren’
De voormalige werkplaats van Schot en het winkeltje 
werden samengevoegd om er restaurant De Buren in te 
beginnen. Halfbroer Hans kwam als vennoot in de zaak. 
Jan ging samen met Truus het restaurant runnen en Hans 
nam de Visjan voor zijn rekening. De zaken gingen voor-
spoedig, het werd al snel een goedlopend bedrijf. 

beheersmaatschappIJ VIsJan

De honger naar uitbreiding was nog niet gestild. In 
1993 werd besloten om de snackbar Visjan te sluiten 
en de ruimte bij restaurant De Buren te voegen. Jan, 
Truus en Hans dreven de nieuwe zaak. In een jaar tijd 
werd de omzet verdubbeld. Jan was nog niet tevre-
den met de situatie. Hij had het gevoel dat er twee 
kapiteins op één schip waren. Jan schreef daarom een 
ondernemingsplan dat uitging van het beheren van 
meerdere horecagelegenheden. De oprichting van Be-
heersmaatschappij Visjan was een feit.

VerschIllende locatIes

De horeca-activiteiten breidden zich uit. De volgende be-
drijven werden beheerd door beheersmaatschappij Visjan.

De Notaris

Via brouwerij Heineken werd een pand aan het Waag-
plein gehuurd dat werd verbouwd tot een nieuw res-
taurant De Notaris. Hans zou De Notaris gaan runnen 
en Jan De Buren. 

Op de openingsdag had Jan zijn schoonfamilie, een 
man of 10, uitgenodigd om boven te komen eten bij 
De Notaris met de vraag om vooral heel kritisch een 
oordeel te geven over het eten en de bediening. Toen 
zijn schoonvader, die vol lof was, om elf uur naar be-
neden ging om met de taxi naar huis te gaan, kwam 
hij alweer snel bij Jan terug met de mededeling, dat 
hij er niet uit kon, Jan ging mee naar beneden, het 
stond beneden zo vol, dat je er inderdaad bijna niet 
door kwam. Vol, heel vol en het bleef vol, ook daarna. 

De Burgemeester

Aan de Kennemerstraatweg kwam een restaurant leeg.  
Dat werd aangekocht om er weer een restaurant in te 
vestigen, maar nu in een hoger prijssegment. Het res-
taurant kreeg de naam  De Burgemeester. Het was een 
schot in de roos, ook dit restaurant liep goed. Inmid-
dels was de Beheersmaatschappij een miljoenenbedrijf 
geworden met meer dan 100 personeelsleden. 

Café De Boom

De uitbater van café De Boom was in die tijd Henk 
Tervoort. Henk wilde stoppen. De broers namen het 
café over van Henk, het pand bleef eigendom van de 
gemeente Alkmaar. >>

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? De markante Koedijker

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Jan Obdam senior voor zijn visbakkerij Visjan
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BergeNBiNNeN.
Er werd tenslotte ook nog buiten het Alkmaarse geke-
ken en toen de zaak Bergenbinnen aan de Breelaan hoek 
Noordlaan in Bergen, te koop kwam werd hier, wat Jan 
Obdam betrof, de laatste loot aan de Beheersmaatschappij  
Visjan toegevoegd.

terugtreden.
Voor Jan was het bedrijf compleet. Toen Hans opperde 
om Grand Café Henry’s (achter de Waag) over te ne-
men, haakte hij af. Jan was inmiddels 53 jaar en vond dat 
het genoeg was. Hij heeft geen opvolging en financieel 
was er door de goede jaren die achter hun lagen geen 
drijfveer meer. Bij Jan groeide het besef dat er nog meer 
in het leven is dan keihard werken. Hij wilde het wat 
rustiger aan doen ... en wat meer van het leven genieten. 

Toen de bedrijfsleider van De Buren te kennen gaf 
dat hij de zaak wilde overnemen werd het restaurant 
verkocht. De panden bleven wel in het bezit van Be-
heersmaatschappij Visjan. Op dezelfde manier is later 
ook De Burgemeester verkocht en nog wat later Ber-
genbinnen en ook hier bleven de panden in het bezit 
van de Beheersmaatschappij Visjan.

koedIJk

In 2008 kochten Jan en Truus hun huidige woning 
aan de Kanaaldijk In 2009 gingen ze er ook in wo-
nen. Het bevalt ze goed in Koedijk, mooi wonen, 
prachtige zonsondergangen. In 2010 verkocht Jan zijn 
aandelen van de Beheersmaatschappij Visjan aan zijn 
broer Hans Bezembinder. Jan is nu helemaal los van 
het bedrijf.

bIos
Jan woont naast het complex van de Stichting Johan-
nes Bos waarvan hij bestuurslid is. Hij geniet van het 
leven. Paardrijden in Egmond op zijn eigen paard 
en een vakantiehuisje in Frankrijk zijn een paar van 
de aangename dingen in het leven van Jan en Truus.  
Daarnaast is motorrijden (Honda Goldwing) een hob-
by en niet te vergeten biljarten, maar dan wel op zijn 
eigen grote biljart in de mooie schuur naast het huis. 
Hij speelt daar samen met zijn biljartclubje, Bios-Bios 
genaamd dat staat voor: Biljarten Is Onze Sport - Bier 
Is Ons Streven. <<

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

De markante Koedijker

De kinderen uit Jan’s klas werden op zijn verjaardag getrakteerd op een heerlijke portie frites.
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De ideale manier om je te ontspannen

een eIgen moestuIn
Door Wendela Beemsterboer, foto Hans Petit

Amateur Tuinders Vereniging Koedijk bestaat vanaf 1972 aanvankelijk aan het oude Daalmeerpad. Sinds 
1982 zijn er twee volkstuincomplexen: één aan de Gaffelstraat en één aan de Achtergraft. Het ene aan een 
woonwijk grenzend en achter molen De Gouden Engel, het andere landelijk gelegen, behorend bij het groene 
gebied van de Geestmerambacht. Ieder met hun eigen charme. Amateurtuinders en gepensioneerde beroeps-
tuinders vinden hier hun plek om hun eigen onbespoten groente, fruit of bloemen te verbouwen. 

Tuinieren is voor veel mensen ‘het hoofd leegmaken’. 
Naast een drukke baan/gezin of bij gezondheidsproble-
men is het een ideale manier van ontspannen. Je bent 
buiten, wind en water om je heen, ganzen die overvlie-
gen en stevige kleigrond onder je voeten. Er is altijd wel 
iemand om een praatje mee te maken. Je ontmoet er 
mensen uit je eigen buurt wat ook de verbinding met 
je buurtgenoten versterkt. Het is leuk om bij elkaar op 
de tuin te kijken. En als je lekker ongestoord je akkertje 
wilt bewerken, ga je gewoon je eigen gang. 

Op beide complexen zijn een paar tuinen vrij geko-
men. Als u interesse heeft, kunt u bellen met: Anne-
ke Matlega, 06 - 53646033 voor de Achtergraft  Ruud 
Lourens, 06 - 55170799  voor de Gaffelstraat 

gezond Voor lIJf en geest

De gezonde inspanning is ook mooi meegenomen . Het 
is een meer dan goede aanvulling op bijvoorbeeld sport-
school of yoga! Er is zelfs een tuinder met diabetes die 
dankzij het tuinieren niet meer hoeft te spuiten. 

draInage en compost

Op de Achtergraft zie je naast de beroepstuinders die 
al jaren en jaren heel degelijk hun akker bebouwen, 
steeds meer mensen die op een kleiner stuk grond het 
tuinieren al doende willen leren. Iedereen is welkom. 
Weinig ervaring met tuinieren? Geen nood. Je kunt 
de oude tuinders altijd om advies vragen. In Koedijk 
heb je te maken met kleigrond. Op de Achtergraft is 
de drainage onlangs vernieuwd. De grond in de Gaf-
felstraat is al langere tijd met compost vermengd. De 
drainage en de vermenging met compost maken de 
grond beter te bewerken. 

Op de Gaffelstraat staan op veel tuinen kassen. De tui-
nen zijn meestal zo’n 200 m2 groot. Nieuwe tuinders 
beginnen het eerste jaar met een tuin van 100 m2. Op 
de Achtergraft zijn de tuinen open, zonder afscheidin-
gen als een heg of hek, wat een gevoel van ruimte geeft. 
Hier zijn de tuinen veelal 150 m2, maar ook grotere 
tuinen van 300 m2 en kleinere van 75 m2 komen voor.

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

De moeite waard

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

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

EEN UITGERUSTE BLIK? 
BOEK DE MINI FACELIFT: L3 COLD LASER

AANBIEDING
PIJNLOZE kuur (10 behandelingen)

normaal € 1050 NU € 850
BEL VOOR EEN GRATIS PROEFBEHANDELING 

CitySpa
All People

Als je lekker ongestoord je akkertje wilt bewerken ga je gewoon je eigen gang
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koffIe- en zomerconcert aurora

Aurora sluit het seizoen af met een zeer 
gevarieerd muzikaal programma. Onder 
leiding van dirigent Simon Boerke kunt 
u onder andere luisteren naar: ‘Despaci-
to’ van de Puerto Ricaanse zanger Luis 
Fonsi met rapper Daddy Yankee, het swingende ‘The 
Rivers of Babylon’, ‘Mother Earth’ van Within Temp-
tation en naar heerlijke Afrikaanse swing met “African 
Symfonie” en “Bongodancing”. In de pauze kan het 
publiek volop genieten van door de leden zelfgebakken 
taarten en cakes. 

Koffieconcert: Zondag 15 juli 2018, locatie: De Riet-
schoot, Saskerstraat 22 te Koedijk Aanvang: 10.30 uur 
entree: gratis Zomerconcert: Op vrijdagavond 20 juli 
van 19.30-21.00 uur speelt Aurora voor iedereen op 
het speelveld bij Lidl Koedijk aan de Saskerstraat. De 
enige voorwaarde is droog weer. Bij slecht weer wordt 
het optreden verplaatst naar De Rietschoot. Alle infor-
matie over onze concerten is te vinden op de website: 
www.aurora-koedijk.nl

Advies: zet de data in uw agenda en kom genieten van 
Aurora’s muzikale activiteiten

nIeuws huIsartsenpraktIJk koedIJk 
Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is 
in verband met de  zomervakantie gesloten van maan-
dag 23 juli tot en met vrijdag 10 
augustus 2018. 

De waarneming wordt in die 
weken gedaan door praktijk ‘t 
Rak, Schoenmakerstraat 126, 
telefoon 072-5612598

‘n dwangbeVel.
Zô al te met hôre je wel d’r ‘s van die snokkere uit-
drukkinge, die deernei hullie aigen leven leve gane. 
Iemeslesten hoorden ik ok weer d’r ‘s zô’n ientje en 
nag wel in de kerk ok en ok nag van ’n heêl deft-
ig woifie. Nei kerketoid kon je deer met z’n allen 
‘n bakkie doen en ik stond deerbei ok nag effies 
te klessen met die vrouw. Inienen leek ’t of ze heêl 
gauw weg wou. Ze most heêl nôdig nei de WC en 
wou dat nagal gnap teugen moin zegge, dat inie-
nen zai ze: “Oei, ik krijg ‘n dwangbevel!” Je kinne 
wel reide, denk, wat of wai thuis nou soms zegge as 
we ’n grote boôskip doen moete! Ja, vezelf!: “Oe, ik 
kroig ‘n dwangbevel!” 

Vrouwen Van nu - koedIJk
De laatste avond van dit seizoen was op 15 mei. Nu gaat 
Vrouwen van Nu er weer een paar maanden tussenuit 
om met volle kracht op 18 september weer te beginnen 
met het feestelijk vieren van ons 80 jarig jubileum. 

Mochten er nog dames zijn, die in het verleden best 
lang lid geweest zijn en die behoefte voelen om bij dit 
bijzondere feest aanwezig te zijn, meldt u zich dan bij 
de secretaris Trijnie Bakker: trijnie_bakker@online.nl, 
072-5315934. Het bestuur van de Vrouwen van Nu - 
Afdeling Koedijk wenst u een fijne, veilige en zonnige 
zomer toe.

maX mobIel In koedIJk/alkmaar-noord

De MAX Mobiel is een elektrisch tweepersoons voertuig dat kan worden gebruikt voor korte ritjes door 
de stad. Denk aan een bezoek aan de dokter of het doen van een kleine boodschap. De MAX Mobiel is 
bedoeld om de mobiliteit van ouderen en mensen die slecht ter been zijn die niet zelf kunnen rijden, te ver-
groten. De MAX Mobiel wordt bestuurd door een getrainde vrijwilliger en er is ruimte voor één passagier 
en een ingeklapte rolstoel of een rollator.

een rItJe maX mobIel reserVeren?
De MAX Mobiel rijdt (voorlopig) op werkdagen van 
09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur. De tijden 
zijn flexibel en aan te passen aan uw wensen. Vraag 
minimaal 1 dag/24 uur van tevoren een rit aan. Soms is 
er ’s avonds of in het weekend een (vrijwillige) chauf-
feur beschikbaar. Reserveer een ritje telefonisch aan 
via: 072-5615595. Geef bij het reserveren de volgende 
informatie door: 

• Uw gegevens: naam, telefoonnummer, eventueel 
e-mailadres. 

• Heenrit: datum, tijdstip, waar ophalen, waar wilt 
u heen?

• Retourrit: datum, tijdstip, waar ophalen, waar 
wilt u heen?

oVerIge locatIes maX mobIel In alkmaar

• Buurtcentrum Overdie Ontmoet: 072-5402499
• Buurtcentrum Bloemwijk (Zuid): 06-49134979
• Wijkcentrum De Oever (Oudorp: 072-5117311 of 

maxmobiel@de-oever.nl
• Buurtcentrum De Blauwe Boom (Hoefplan): 06 

– 19349621 of maxmobiel@blauweboom.nl
• Stichting NiKo (locatie: Nieuwpoort): 072-5185000  
• Binnenkort: Wijkcentrum De Rekere 2.0: 072 – 

7504536

helpt u de mobIlIteIt In de wIJk te Vergroten?
Lijkt het u leuk om ouderen in onze elektrische MAX 
Mobiel op een veilige manier te vervoeren? Neem 
contact op met Frank Smit van De Rietschoot, 072-
5615595 of per e-mail scw@rietschoot.nl

Zomer, zon, zee, ... vakantie! 
de rIetschoot gesloten

Ook de medewerkers en vrijwilligers van De Rietschoot 
gaan met vakantie. Van maandag 21 juli t/m zondag 2 
september zijn wij voor verhuur gesloten. Vanaf maandag 
3 september staan wij weer voor u klaar. Wilt u tijdens de 
vakantieperiode toch gebruik maken van De Rietschoot, 
dan kunt u met uw vragen terecht bij de bedrijfsleider via 
bedrijfsleider@rietschoot.nl of bellen naar 06-39337837. 
Ook voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de 
bedrijfsleider. Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers 
wensen u een fijne zomervakantie!

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 2018

Fijne vakantie

De moeite waard

Koffieconcert Aurora 2017 (foto Vincent Bouwer)



14 15

Koedijkse vrijwilligster terecht beloond

YVonne zut konInklIJk onderscheIden
Door Rob Westhof, foto Hans Petit Op 26 april werd Yvonne Zut onder valse voorwendse-

len naar het stadhuis gelokt. Yvonne: “Ik wist natuur-
lijk dat er op de dag voor Koningsdag lintjes worden 
uitgereikt. Ik ging ervan uit dat mijn zus of mijn broer 
zou worden geridderd. Mijn zus begeleidt mensen met 
Korsakov op de Haemstede in Bergen en mijn broer 
begeleid gehandicapten bij het zwemmen dus ik vond 
het niet vreemd dat een van de twee een lintje zou krij-
gen. 

De verrassing was enorm toen bleek dat ik een on-
derscheiding kreeg. Een lintje voor al het vrijwilligers 
werk dat ik in de afgelopen jaren heb gedaan voor de 
Gondelvaart, voor ouderen op vakantie, de Zonne-
bloem. Mijn motto voor het vrijwilligers werk is: je 
maakt tijd het gaat nooit ergens ten koste van. Ik weet 
dat iedereen zijn best heeft gedaan om mij het lintje 
eerder op te laten spelden, dan had Fred, mijn onlangs 
overleden man, het ook nog kunnen meemaken. Hij 
zou heel trots geweest zijn! En dan alle felicitaties die 
ik heb ontvangen o.a. via Facebook, ... geweldig.”

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

De moeite waard

Yvonne lid van de Orde van Oranje Nassau

concert wereldmuzIek ‘tadam! In de hortus’
Op zondag 3 juni verzorgt het Alkmaarse koor Tadam! 
het gevarieerde concert ´Tadam! in de Hortus´. Het 
is een programma vol prachtige wereldmuziek. Bij 
mooi weer wordt het concert buiten gehouden; bij 
minder mooi weer in de grote kas. Tadam! staat onder 
leiding van Inez Vermooten. Tadam! zingt meerstem-
mig en vaak a capella liederen en liedjes uit Lapland 
tot Zuid-Afrika, van Rusland tot Chili. Wereldmu-
ziek is muziek die door ouder aan kind is doorgege-
ven. Muziek, die gezongen wordt bij alle hoogte- en 
dieptepunten van het leven. In de Hortus´ zingen de 
vrouwen van Tadam! over het belang en het unieke van 
de aarde, over de kracht van water en natuurlijk over 
de liefde. Ze begeleiden zichzelf bij een paar nummers 
met bodypercussie. Inge Siezenga begeleidt Tadam! 
met haar harp en met grote en kleine percussie-instru-
menten. 

Datum: zondag 3 juni 2018 Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
met om 14.45 uur een pauze. Kosten: € 12,50 inclusief 
entree van de tuin en consumptie Reserveren: reserve-
ren@tadam.nl of bel 06-49391776. Meer informatie: 
viahortusalkmaar.nl.

Tadam! op de dijk. (foto aangeleverd)
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Beeldbericht

meerkoet nestelt op rekerVlotbrug
Tekst en foto Jeroen van der Kruijf

Hoe krijgen deze meerkoeten het voor elkaar: elk rietstengeltje naar boven slepen om op deze plek een nest 
bouwen. Geen bouwvergunning, geen tekening, geen aannemer, zij doen het gewoon. Een heel diep instinkt 
wat je in deze nesteltijd bij alle vogels ziet. Zij bouwen nesten soms op de meest onmogelijke plaatsen. Ik kan 
mij er elk jaar opnieuw over verwonderen. Het maken van deze foto was niet zo eenvoudig. Ik was vaker langs 
geweest maar steeds was de belichting niet naar mijn zin. Deze foto is vroeg in de morgen genomen zodat de 
zon het nest goed belicht Voor de rest van de dag ligt het nest in de schaduw waardoor het haast niet opvalt. Dat 
is waarschijnlijk met opzet door de meerkoeten zo gebouwd, voor hun eigen veiligheid. Niet opvallen zal hun 
motto wel zijn. Straks als de eieren zijn uitgebroed zullen de pulletjes zo uit het nest omlaag moeten duikelen en 
ze zullen dan nooit meer thuis kunnen komen. Hun grote reis door Koedijk gaat dan beginnen, fel verdedigd 
door hun ouders en met veel liefde bewonderd door de Koedijkers die ze zullen zien ... misschien tijdens het 
nuttigen van een dijkijsje op de wallenkant .
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Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

06 510 557 67
072 509 46 94

www.femmybakker.nl
uitvaart@femmybakker.nl
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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
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Twee à drie keer per jaar naar het Mariakapelletje in Heiloo

rob westhof
Door Marijke de Jong

Rob Westhof (66) heeft 37 jaar gewerkt voor het Amerikaans farmaceutische bedrijf Merck, Sharp & Doh-
me, afgekort MSD te Haarlem. Per 1 juni gaat hij met pensioen. Daarnaast is Rob al jaren actief als co-
lumnist voor de Coedijcker Ban. Hij woont samen met Marga aan de Kromdel in Koedijk. Zij heeft drie 
kinderen en hij heeft er twee. Ze zijn de trotse opa en oma van twee kleinkinderen met een derde op komst.

mIJn buurt

“Ik ben erg gesteld op Koedijk als dorp. Ik woon hier 
met veel plezier. Het is rustig en landelijk. Ik kan erg 
genieten van het Noord-Hollands Kanaal en het uit-
zicht op de duinenrij in de verte.”

dIeren In koedIJk

“Onze hond Boyke. Het is een reu van dertien jaar 
oud. Hij is geen lopertje meer, maar moet geduwd 
worden, haha. Je moet de tijd nemen voor een wande-
ling want hij loopt slecht.”

beste plek om te relaXen

“Egmond aan Zee. ’s Zomers komen we daar eigen-
lijk niet maar de rest van het jaar des te vaker. Lek-
ker even met Marga een frisse neus halen tijdens een 
strandwandeling. Boyke gaat tegenwoordig mee in de 
hondenbuggy. Daarna drinken we wat bij “de Schelp”, 
waar hondjes ook welkom zijn.”

faVorIete kledIngwInkel

“Dat is D-mode in winkelcentrum Broekerveiling. Ze 
zijn o.a. gespecialiseerd in grote maten. Ik kom daar al 
jaren en slaag er altijd. Ik houd niet van uren winkelen. 
De verkoper kent mijn maten en pakt precies uit het 
rek wat ik nodig heb, heerlijk.”

kerk

“Zo’n twee à drie keer per jaar ga ik met Marga naar 
het Mariakapelletje van bedevaartsoord Onze Lieve 
Vrouwe ter Nood in Heiloo. Puur voor een momentje 
van rust en bezinning in dit toch al zo jachtige leven.”

faVorIete alkmaarder

“Joris van Overeem van AZ, ook al is hij geboren in Am-

sterdam. Ik vind hem een heel goede voetballer. Jammer 
dat hij de laatste tijd zo weinig wordt opgesteld.”

faVorIete sportclub

“Retteketet AZ. Al jaren ben ik een trouwe suppor-
ter. Wanneer ze thuisspelen probeer ik er altijd heen 
te gaan. Ik heb een seizoenkaart met een vaste plek. Ik 
ben nog steeds een beetje chagrijnig van de verloren 
KNVB-bekerfinale tegen Feijenoord!”

mIJn huIsarts

“Dokter Slagter van huisartsenpraktijk Koedijk. Prima 
huisarts. De laatste weken, noodgedwongen, te veel te 
gast geweest bij hem.”

mIJn kapper

“Dat is kapper Koen in de Daalmeer. Hij zit naast de 
fietsenzaak van Harder. Soms zet mijn vrouw de schaar 
er in want zij heeft ooit een kapperscursus gevolgd. 
Zijzelf gaat ook naar Koen want ik mag haar kapsel 
beslist niet knippen.”

rIJp Voor de sloop

“Het stadskantoor van Alkmaar. Een lelijk gebouw. Het 
is een wrat in de bebouwing van het centrum.  Kijk maar 
eens naar het pand aan de overkant. De vroegere Raad 
van Arbeid. Deze nieuwbouw past toch veel beter in het 
interieur van een oud stadscentrum van Alkmaar ?” 

laatste keer het dorp uIt

“Afgelopen maart een weekje naar Landal Green Park in 
Noorbeek. Een paar keer per jaar boeken we een Landal 
Park in Nederland. Leuke bungalows met veel groen. Het 
zijn ecologische en milieubewuste parken en de hond mag 
altijd mee.  >> Rob Westhof met Boyke (foto Hans Petit)
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Ook zijn ze kindvriendelijk, alhoewel onze kleinkinderen 
nu nog te jong zijn om mee te nemen.”

faVorIete VerVoermIddel

“Dat is mijn auto. Ik rijd al jaren Kia en ik heb er bijna 
nooit wat mee. Kwalitatief erg goed en zeven jaar ga-
rantie. Er wordt bij KIA nooit moeilijk gedaan om een 
probleempje op te lossen binnen de garantie.”

theater

“We gaan zo’n vier à vijf keer per jaar naar De Vest. 
Meestal naar musicals of cabaret. Herman van Veen, 
Lenette van Dongen, Yentl en de Boer, dat zijn alle-
maal favorieten van ons beide.” 

restaurant

“We bezoeken regelmatig De Molenschuur. Voor de 
gezellige ambiance en de prima kaart. De eigenaar en 
zijn personeel zijn gastvrij. We nemen onze visite er 
ook wel mee naar toe. Het is een mooi stukje Koedijk 
met een bijzondere ligging zo naast de molen aan het 
Noord-Hollands Kanaal.”

monument

“Op de open landelijke Monumentendagen proberen 
we een rondje Alkmaar te doen. Een stadswandeling 
met gids is ook iets wat je zeker een keer moet doen als 
toerist in eigen stad. 

De gids wijst je op mooie historische panden. Je wordt 
er op interessante details gewezen waar je normaal ge-
sproken gewoon voorbij loopt.

Aan de Oudegracht staat bijvoorbeeld een pand waar 
twee kanonnen uit de gevel steken. Ik ben daar veel 
langsgelopen zonder dat het mij is opgevallen. De gids 
vertelde dat het door een oude zeekapitein werd ge-
bouwd als symbolische bescherming van een meisjes-
internaat aan de overkant.”

mIJn hobbY’s
“Ik verzamel speciale schaalmodellen van de Volks-
wagen Kever. Daar ben ik gek op, het is iets uit mijn 
jeugd. Als je in die tijd een auto in de straat zag dan 
was het vaak een Kever. Het heeft me altijd geboeid 
dat ronde model. En wie weet, nu ik met pensioen 
ben, ga ik ook weer iets met modelspoor doen.” <<

Uw makelaars
Marcus     : 06 - 51 49 19 36
Alexander: 06 - 40 89 50 50

VLIEG Makelaars
Robijnstraat 7
1812 RB Alkmaar

072 - 511 06 00
alkmaar@vlieg.nl 
www.vlieg.nl

Marcus
Didi

Alexander
Nunzia

Dave

Followers fi rst
Als eerste ons nieuwe 
woningaanbod zien? 

Volg ons op Facebook!

VLIEG Makelaars Alkmaar
VLIEG is uw specialist in verhuur, 
aankoop en verkoop van woningen. 
Bestaande bouw of nieuwbouw. En dat 
is niet alles: het grootste makelaars-
kantoor van Alkmaar e.o. biedt ook 
hypotheekadvies en verzekeringen. 
Voor uw gemak alles onder één dak.

Persoonlijk en betrokken
Bent u op zoek naar een betrokken 
makelaar die de regio als z’n broek-
zak kent? Onze klanten omschrijven 
makelaars Alexander en Marcus als 
fl exibel, snel, meelevend en deskundig. 
En ze staan alti jd voor u klaar. Ook op 
zaterdag.

‘Deskundige makelaar, snel 
verkooptraject, goede bereikbaarheid 

en prachtige woningpresentatie. 
Kortom: een aanrader!’

Familie Verburg:

9.2 Gemiddelde 
beoordeling

Makelaars Alkmaar

Uit Robs verzameling:  Volkswagen ‘Kever’  (foto H. Petit)

Het Mariakapelletje in Heiloo (Foto Marijke de Jong) 

Oudegracht 241 kanonnen uit de gevel (foto H. Petit)

Een wrat in de bebouwing van het centrum (foto H. Petit)
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47 lezers deden mee aan de enquête

een 8,6 Voor de cb
De vrijwilligers van de Coedijcker Ban wilden van de lezers weten of hun inspanningen in goede aarde 
vallen. Met een oplage van 2200 kun je aan 47 reacties geen absolute waarde aan de uitkomst toekennen. 
Dat kan pas bij een groter aantal deelnemers. Daarom niet getreurd. De mensen die de moeite namen om 
te reageren  geven een aardig beeld over hoe zij de CB beoordelen. Dank daarvoor.

cIJfers/reactIes

In vraag 1, 2, 3 en 6 werd gevraagd een cijfer te geven 
voor respectievelijk de verhouding advertenties/redac-
tionele artikelen, de vormgeving in het algemeen, fo-
tografie en beeld materiaal en tenslotte het cijfer dat de 
CB in zijn geheel verdient. 

Verhouding tekst/advertenties 7,8
Vormgeving algemeen 8,7
Fotografie, beeldmateriaal 8,7
Coedijcker Ban 8,6

Met deze score is het resultaat van de enquête uit 2014  
geëvenaard, ook toen was 8,6 de gemiddelde waarde-
ring van de lezers. Meer nog dan cijfers even de reacties 
inzicht in hoe de CB wordt beoordeeld. De vraag was: 
Wat vindt u goed, wat kan beter?
• Ik mis absoluut niets! Voldoende info, wat ik 

goed vind is het formaat. Houden zo a.u.b.!
• Heel informatief voor en door Koedijkers. 
• Ik ben geen echte Koedijker maar woon hier al 

37 jaar en voel me zeker een Koedijker.
• Ik zou niet weten wat ik mis. Het is een prettig 

leesbaar blad. Soms een leuke kennismaking 
met dorpsgenoten. Je wordt goed op de hoogte 
gehouden van de activiteiten in het dorp.

• De omslag van het blad met name de voorkant zou 
iets moderner (sexyer) mogen zijn. Verder een heel 
leuk blad waarmee ik Koedijk beter leer kennen 
en me er daardoor steeds meer thuis voel, dank. 
(Redactie: Steeds dezelfde kaft is een bewuste keuze, 
borduurt voort op ‘oude’ CB)

• Prima blad. Gek op West-Fries stukkie. Ik zou de 
CB niet of nauwelijks lezen als het digitaal zou 
zijn. Ga zo door!

• Ik mis strips, kan de Coedijcker Ban niet elke 
week komen?

• Ik mis de thuiswedstrijden van SV Koedijk. 
(Redactie: De CB is op zoek naar een sportverslag-
gever.)

• De CB is gericht op 60+ lijkt het wel. Saai en on-
aantrekkelijk. Onderzoek de gemiddelde leeftijds-
categorie en stem daar je aanbod op af. Koken kan 
bijvoorbeeld interessant zijn als het simpele gezon-
de gerechten zijn die in korte tijd te bereiden zijn 
(gericht op jonge gezinnen). Probeer op zoek te 
gaan naar dat wat Koedijk nu leuk maakt.

• Eigenlijk niets ik vind het een heerlijk blad.
• Geweldig dat een klein dorp zo een geweldig 

blad voortbrengt. Het houdt het dorp een dorp.
• Informatief, interessant en mooi, complimenten!
• Er zou meer nieuws in kunnen van de sportver-

eniging SV Koedijk, de grootste in Koedijk.
• Eigenlijk geen kritiek op uw Coedijcker Ban, 

qua inhoud van de kopij ingeleverd bij u, valt er 
in deze wel het e.e.a. te verbeteren, lees ‘taal-en 
drukfouten. Wij vinden uw blad heel erg leuk en 
kijken elke maand uit naar uw uitgave.

• De interviews lees ik graag, het laat zien wie 
wie is en je komt nog eens iets te weten van de 
inwoners.

• Goede weergave van de activiteiten die zich in en 
deels om Koedijk afspelen.

• Ik zou wat meer willen lezen in de Coedijcker 
Ban over de (natuur) activiteiten, dus de agen-
da, van het aangrenzende Geestmerambacht. 
Worden alle ingezonden brieven wel verwerkt? 
(Redactie: Alle reacties worden verwerkt, de redactie 
sluit echter niet uit dat er wel eens iets over het 
hoofd wordt gezien).

• Blad is volgens ons compleet. Straalt een en al 
professionaliteit uit, ondanks dat het wordt sa-
mengesteld door non-professionals (vrijwilligers).

• Ik mis meer de verhalen over wat er gedaan word 
aan overlast van o.m. meeuwen, kauwen en andere 
vervelende vogels . Meer verhalen over bewoners 
en hun hobby’s of over hun leven . Mensen die 
bijvoorbeeld een slechte reputatie hebben die hun 
kant van het verhaal hebben. Over hoe nu verder 
met de Lidl en zo. Kortom dus meer buurtverhalen.

• Ik vind het een heel mooi blad van hoge kwali-
teit. Echt een verbetering! Maar ik vraag me ook 
af of het milieuvriendelijk papier is. (Redactie: het 
papier is Fsc gecertificeerd, bron MEO)

• Het formaat en de papiersoort vind ik ook erg pret-
tig. Bedankt voor het maken van de Coedijcker Ban!

• Eigenlijk mis ik niks, ik vind het een mooi, com-
pleet en goed vormgegeven blad, ik ben altijd blij 
als het op de mat ligt. Het is fijn om nieuwtjes, 
achtergronden en foto’s te zien en lezen van de 
omgeving waar ik met veel plezier woon.

• Een sudoku zou leuk zijn. Het blad ziet er heel 
aantrekkelijk uit, het leest als een tijdschrift.

• Ondernemer van de maand: Goed (mist in 

het overzicht) Opmerking: De rubrieken bij 
de inhoud vermelden en dan de naam van de 
persoon e.d. Opsomming van alle bewoners van 
een bepaald huis bij de rubriek Nostalkiek mag 
van mij beperkt blijven tot de huidige bewoners. 
Als niet echte Koedijker zeggen mij deze namen 
niets. (Redactie De inhoud uitbreiden met de 
rubrieknaam vraagt nogal wat extra ruimte.).

• In de maand mei miste ik de vermelding van 
de Molendagen. Koedijk is toch zo trots op zijn 
molens? (Redactie: Sorry!)

• Koken en West-Fries zijn buitengewoon leuke 
onderdelen.

• Fotografie is erg goed, prachtige foto’s, ook de 
nostalgische plekjes  zijn prachtig om te zien. 
Goede aandacht voor alle Koedijker evenemen-
ten. Ik mis eigenlijk helemaal niets.

dIgItaal of gedrukt?
Op drie inzenders na wil niemand overstappen van ge-
drukt naar digitaal. Een keer werd de suggestie gedaan 
om mensen zelf te laten kiezen.

VerVolg

Uw suggesties en vragen worden behandeld in de eerst-
volgende redactievergadering. Het zal niet lukken  om 
aan alle wensen te voldoen, maar de CB doet zijn best 
om het blad voor iedereen aantrekkelijk te houden!. 
Op de website staat een overzicht van de waardering 
voor de verschillende rubrieken.

Positief Tevreden Ontevreden

Enquête Coedijcker Ban
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agenda rIetschoot

06 juni Knutselmiddag
06 juni Samen Eten (woensdag)
09 juni Kluscafé Koedijk
12 juni Samen Eten (dinsdag)
13 juni Nationale Buitenspeeldag
20 juni Samen Eten (woensdag)
24 juni Hot Summer Jazz
26 juni Samen Eten (dinsdag)

agenda hofstaete

01 juni Spel- en borrelavond
03 juni Muziek op verzoek
06 juni Klariet Bolle’s Zorgwerktafel
07 juni Marion Mode: uitverkoop
07 juni Bingo
14 juni Gouden Cult’uurtje
15 juni Spel en borrelavond
21 juni Bingo

Knutselmiddag Iedereen kan knutselen, maar het 
is zoveel gezelliger om dit met andere kinderen te 
doen. Houd jij van knippen en plakken? Kom dan 
woensdagmiddag 6 juni tussen 13.00 en 15.00 uur 
naar de gezellige knutselmiddag in De Rietschoot. 
Kosten € 1,50.

Nationale Buitenspeeldag Woensdagmiddag 13 
juni van 13.30 – 15.30 uur is het Nationale Buiten-
speeldag! Buitenspelen is super belangrijk, maar 
wordt steeds minder vanzelfsprekend. Daarom or-
ganiseren Jantje Beton en kinderzender Nickelode-
on al meer dan 10 jaar de nationale Buitenspeeldag. 

Die dag maken we van Nederland één grote speel-
plek! In Alkmaar worden op verschillende locaties 
in de stad leuke buitenspeelactiviteiten aangebo-
den, die door vrijwilligers worden georganiseerd. 
Doe je dit jaar ook mee op het grasveld naast De 
Rietschoot? Dan maken we er samen een leuke dag 
van! Vind je het leuk om als vrijwilliger te helpen 
bij de Buitenspeeldag bij De Rietschoot, dan zoe-
ken wij jou. Meld je aan via activiteitrietschoot@
hotmail.com

Hot Summer Jazz. Zondag 24 juni 2018 van 14.00 
– 16.00 uur een heerlijk sprankelend zomerop-
treden van The Woodwind Jazz Collection in De 
Rietschoot. De band is opgericht door jazzblokflui-
tist Paulus Vis. De andere leden van de groep zijn 
Jasper van der Molen (piano), Jeroen Lely (bas) en 
Dirkjan de Koning (drums). Het repertoire bestaat 
uit jazzmuziek van de jaren ’30, ‘40 en ‘50. Ook 
maakt de groep muzikale uitstapjes naar blues, rock 
en zelfs funk. Geniet van de swingende en meesle-
pende jazzklanken samen met muziekliefhebbers 
uit de wijk. Gratis toegang.

Samen eten in De Rietschoot Samen eten verbindt. 
Gezellig met z’n allen aan tafel, naar elkaar te luiste-
ren en tegelijk lekker en gezond te eten. Dat kan in 
De Rietschoot! Naast elke 2e en 4e dinsdag hebben 
wij elke 1e en 3e woensdag van de maand ‘Samen 
Eten’. Voor € 7,50 kunt u om 18.00 uur genieten van 
een overheerlijk driegangenmenu. Graag van tevoren 
aanmelden bij de bar bij één van de medewerkers, 
via telefoon 072 – 561 55 95 of via e-mail info@riet-
schoot.nl.  Samen Eten op woensdag 6 juni, dinsdag 
12 juni, woensdag 20 juni en dinsdag 26 juni.

Samen eten in De Hofstaete In De Hofstaete 
wordt op alle doordeweekse dagen een gezond drie-
gangenmenu door een professioneel keukenteam 
uit zorgcentrum `t Rekerheem bereid. In de zomer-
stop, de maanden juli en augustus, wordt op drie 
dagen geleverd. Voor slechts € 7,50 per maaltijd 
wordt dit aangeboden. Vaste deelnemers krijgen op 
vertoon van de Alkmaarpas 10% korting. 

Gouden Cult’Uurtje Het team achter het suc-
cesvolle Cult’Uurtje heeft speciaal voor De Hof-
staete een seniorenprogramma opgezet: Gouden 
Cult’Uurtje. Een keer in de maand van 14.00 – 
15.30 uur een gezellig en muzikaal programma voor 
senioren in De Hofstaete. Gouden Dagen schenkt 
gratis koffie, gesponsord door AH de Mare. Don-
derdag 14 juni treden de The Accordeon Ladies 
op in De Hofstaete. The Accordeon Ladies spelen 
nummers uit gouden tijden s zoals ‘Marmor Stein 
und eisenbricht’, ‘La mer’, ‘Had je niet die mooie 
blauwe ogen’. Entree: € 3,00, inclusief gratis koffie 
en deelname loterij.

KlusCafé Koedijk Wat doet u met een kapot appa-
raat, fiets of kleding? “Weggooien, want een nieuwe 
is vaak goedkoper dan laten repareren.” Dat is zon-
de en onnodig, niet alleen van het geld, maar ook 
van de (onnodige) belasting van het milieu. Het 
KlusCafé Koedijk zit zaterdag 9 juni tussen 14.00 

– 16.00 uur voor u klaar om u te helpen met repare-
ren.  Elke 2e zaterdag van de maand is het vrijwillige 
klusteam tussen 14.00 – 16.00 uur in De Rietschoot 
aanwezig. KlusCafé verleent ook hulp voor het ge-
bruik van uw tablet, smartphone en social media. 
De reparaties zijn gratis en eventuele onderdelen 
dient u zelf aan te schaffen.

Klariet Bolle’s ‘Zorgwerktafel‘ Heeft u een vraag 
op het gebied van (jeugd)zorg, (vrijwilligers)werk, 
schulden, eenzaamheid of anderszins? Kom dan 
naar de Zorgwerktafel. Klariet biedt u kosteloos 
een luisterend oor en helpt u bij het helder krijgen 
van uw vraag. Samen met u bekijkt Klariet de mo-
gelijkheden om die stappen te zetten om verder te 
kunnen. De Hofstaete: Woensdag 6 juni, van 10.00 
tot 11.00 uur. De Rietschoot: Woensdag 4 juli, van 
10.00 tot 11.00 uur.

MarionMode uitverkoop Zaterdag 9 juni vanaf 
10.30 uur komt de modewinkel Marionmode in De 
Hofstaete met een mooie uitverkoop (geen mode-
show). Marionmode biedt een grote collectie aan 
dames- en herenkleding vol met prachtige kleuren 
van de mooiste merken. 

Klariet Bolle (foto Hans Petit)

Hot Summer Jazz (fot Hans Petit)
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Gouden blokje om in de wijk Gewoon gezellig 
samen een blokje om met (wijk)bewoners. Even 
naar buiten, door de wijk wandelen, frisse neus ha-
len en de stramheid uit de spieren halen. Dat kan 
met de Gouden Wandelclub voor senioren. Loopt 
u een keertje mee met de gouden wandelclub? Elke 
maandag en woensdag starten we om 10 uur vanaf 
De Hofstaete. We lopen niet hard, niet ver en niet 
lang. Met rollator, scootmobiel of booster kunt u 
gewoon meedoen. Er is begeleiding. 

Spel- en borrelavond. Zin in een ouderwetse spelletjes-
avond? Kom vrijdagavond 1 en 15 juni vanaf 19.30 uur 
naar de spel- en borrelavond in De Hofstaete.

Klaverjassen op zondag in De Rietschoot Elke 1e 
en de 3e zondag van de maand wordt er van 13.30 
uur tot ongeveer 16.30 uur geklaverjast in De Riet-
schoot. Er wordt niet ‘met het mes op tafel’ ge-
speeld. Het is een gezellig stel mensen en de middag 
vliegt dan ook om. Het zou ons leuk lijken als er 
nieuwe mensen aanschuiven. Kom langs, probeer 
het eens, u bent van harte welkom, het zal u niet 
tegenvallen. Kosten € 3,50 incl. koffie/thee/choco-
lademelk en een bitterbal.

Klaverjassen op woensdagmiddag in De Hofstaete 
Gezelligheid is troef met klaverjassen in De Hof-
staete. Kom langs en leg elke woensdagmiddag van-
af 13.30 uur een kaartje. Kosten: € 2,50. Voor meer 
informatie et de heer G. Potkamp: 072-5621556.

Bingo in De Hofstaete Speel ouderwets gezellig bin-
go met leuke prijzen voor slechts € 2,50. Om de week 
organiseert De Hofstaete een gezellige bingo. Don-
derdagmiddag 7 en 21 juni  van 14.00 – 16.00 uur. 

Agenda

B NI OG
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

Met rollator, booster ... gewoon meedoen
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Vogelgezang omlijst de stilte
gedachten op een zondagmorgen
Door Marieke Kraakman

Het is vroeg op de zondagochtend. De tuindeur is open en ik geniet van de stilte en het gekwetter van 
vogels. Eigenlijk grappig, bedenk ik, dat zoiets als vogelzang de rust niet lijkt te verstoren maar hem eerder 
omlijst. Voor mijn verbeelding kan de natuur zich nu ongestoord in al haar glorie ontvouwen en volop 
stralen, zonder verstorend lawaai wat haar ineen doet krimpen en zich klein maken. Neem me niet kwalijk, 
het zal mijn zondagochtend-zinsbegoocheling wel zijn, deze visie op een achtertuin in de vroege morgen.

En toch ... ik weet niet of je weleens bij de Hortus in 
Alkmaar bent geweest. Deze tuin ligt verscholen als 
een parel in een oester op industrieterrein de Bever-
koog. Als ik de Hortus-tuin betreed, overvalt me al-
tijd een gevoel van blijdschap en welbehagen. Er is iets 
prettigs aan de hand met de energie daar, het tintelt, 
is fris en opgewekt. Komt het door alle biologisch en 
met liefde opgekweekte kruiden, door de arbeid van 
de toegewijde tuinmensen en de vele vrijwilligers? Het 
zal een combinatie zijn. Hoe dan ook, de tuin vormt in 
deze tijd van het jaar  een lust voor het oog. Prachtige 
velden met goudsbloem of kamille, de ongelooflijke 
hoeveelheid vlinders, bijen en libellen die rondzwer-
men en de voelbare aanwezigheid van groeikracht, ge-
zonde aarde en planten. Het is er heerlijk en het is 15 
minuten fietsen vanuit Koedijk.

Straks ga ik naar de Rekerhout, kruiden oogsten. Brandne-
teltopjes en paardenbloemblad en ik laat me graag verras-
sen door wat ik verder tegenkom. En wees gerust, ik pluk 

alleen wat ik nodig heb, haal de kruiden verspreid weg, 
zodat er nooit een kale plek overblijft. Vooral kijk ik goed 
naar waar de natuur wat missen wil van haar overvloed. 

VlIerbloesem

Weet je een vlier te staan? Het is nu tijd om de vlierbloe-
sem te plukken, je zet er een heerlijke thee mee en kunt 
met de bloemschermen in het beslag ook smakelijke 
pannenkoekjes bakken. Als je langere tijd wil profiteren 
van de bloesem, leg dan een aantal bloemschermen op 
papier te drogen. Schrik niet, want bij het droogproces 
ontstaat een onaangename, op kattenpies lijkende lucht. 
Als de trossen na een week of drie droog zijn, knip dan 
de grootste takjes eraf en bewaar de rest in een blikken 
trommel of papieren zak. Plak er een etiketje op met 
wat erin zit en de datum van oogsten. Nu kun je zolang 
je voorraad strekt je eigen thee zetten van de gezonde 
vlierbloesem, die weerstandsverhogend en versterkend 
werkt, het bloed reinigt en vocht afdrijft. 

In de ban van de kruiden

Vogelgezang lijkt de rust niet te verstoren
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Symboliek en jaargetijden

mIdzomer
Door Hans Faddegon

Elk jaar zijn er twee zonnewendes. Rond 21 december als de daglengte toeneemt en rond 21 juni als de 
daglengte weer afneemt. Wanneer rond 21 december de winter begint wordt tegelijk de hoop op de lente 
gericht. Dat is het gevolg van de daglengte die dan langzaam maar zeker steeds meer toeneemt. De lente 
toont het beeld van de wedergeboorte van een nieuw leven in tegenstelling tot de winter die het beeld 
vormt van de tegenstelling van het aardse leven. De tegenstelling die in de klassieke symboliek wijst op het 
uiteindelijk definitief verlaten van het aardse leven.

Na 21 juni begint de zomer. De zomer als beeld van 
het bewust en aangenaam beleven van het aardse leven. 
Zo vormt de zomer ook een beeld van de volwassen-
heid van de mens. Daarbij hoort tegelijk de langzaam 
maar zekere bewustwording bij dat het leven slechts 
tijdelijk is. Die tijdelijkheid komt tot uitdrukking in 
de langzaam maar zekere afname van de daglengte, en 
wijst tegelijkertijd, symbolisch, op het naderen van het 
levenseinde.

kalenders

Doordat de kalenders door de eeuwen heen veranderd 
zijn bijvoorbeeld voor de aanpassing aan het astrono-
mische zonnejaar, wijken deze data nu een paar dagen 
af. Oorspronkelijk lagen de twee zonnewendes rond 
de data 24 en 25 juni en later in het jaar rond 24 en 25 
december. Daarom is het begrijpelijk dat in de vierde 
eeuw de Romeinse keizer Constantijn en de Christelij-
ke bisschoppen deze data kozen als Kerstmis (=Chris-

tus-mis) in december en de Johannesgedenkdag  in de 
maand juni. In die vierde eeuw werd in het toenmalige 
Europa het Christendom als Romeinse Staatreligie ge-
kozen. En daarbij werden de Christelijke feestdagen 
opnieuw ingedeeld.

bewustwordIngsproces

De Johannesgedenkdag en het Kerstfeest wijzen op de 
twee zonnewendedagen als symbolen van het innerlij-
ke bewustwordingsproces zoals hiervoor in dit artikel 
besproken is. De Johannesgedenkdag als het proces 
van de innerlijke bewustwording dat het leven een 
doel moet hebben, en Kerstmis als de conclusie wat het 
echte levensdoel is. Dan is meteen herkenbaar waarom 
vanaf de Johannesgedenkdag (die ook de St-Jansdag 
genoemd wordt) het bewustwordingsproces tot uit-
drukking komt in de teruggang van de daglengte. Die 
teruggang wijst op de betrekkelijkheid van het aardse 
leven. Na het Kerstfeest neemt de daglengte weer toe 
wat wijst op de bewuste hoop van het levensdoel. Het 
leven waarin de uiteindelijke innerlijke rust na het le-
ven teruggevonden kan worden.

mIdzomerfeesten

Heel wat volkeren steken tijdens het midzomerfeest 
rond 21 Juni een vuur af. 

En ook bestonden rond 21 december de midwinter-
vuren. Deze vuren stammen uit de klassieke oudheid. 
Want dat vuur vormt een beeld van de hemelse invloed 
op het leven. Zo vormde het een ritueel om de God-
heid gunstig te stemmen om de noodzakelijke levens-
veranderingen aanvaardbaar te maken.

De zomer die op 21 juni begint is een goede tijd om 
van het leven te genieten en tegelijk ook na te denken 
over de toekomst.

Cultuur

Joahnnes de Doper naamgever van de Sint Jansdag (1513/1516 geschilderd door Leonardo daVinci/foto Wikipedia)

Keizer Constantein
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Nieuwe aanwinst museum met dank aan de familie Van Wissen

boterwarmer (deel 2)
Door Jacob de Maijer, foto’s Hans Petit

In het maartnummer (nummer 49) van de Coedijcker Ban schreef ik een stukje met de titel ‘Butterwarre-
mer’. Nu wil ik daar nog even op terug komen omdat we onlangs een boterwarmer hebben gekregen van 
de familie van Wissen die hem gevonden heeft in een kringloopwinkel.

Deze boterwarmer wordt niet elektrisch verwarmd maar 
met warm water. In de binnenkant staat ‘made in Hol-
land Daalderop’. De boterwarmer, die gemaakt is van 
verchroomd messing, heeft een losse deksel met bajo-
netsluiting. Die bajonetsluiting is nodig om hem, gevuld 
met warm water, veilig aan het oor op te kunnen tillen.

Ik was even bij Hans Petit om een foto te laten maken 
van de boterwarmer. Toen ik op het punt stond om 
naar huis te gaan zag ik dat de tafel gedekt was voor 
de lunch. Mijn oog viel meteen op de botervloot, een 
rond model. “Als het een echt oude botervloot is, dan 
past de boterwarmer precies” beweerde ik. Maroesj Pe-
tit verzekerde me dat het een oude botervloot is ... en 

het klopte. Een goede aanleiding om de boterwarmer, 
in gebruik op dat mooie vlootje, nog eens te fotogra-
feren. 

Historische Vereniging

Uw gift, klein of groot, is welkom op
NL13RBRB 0827 6612 23 t.n.v. SV Koedijk o.v.v. SO2019

Help Ilona, Karianka, Lisa en Marjolein op weg naar 

Abu Dhabi

Special Olympic World Games 2019

De boterwarmer past op alle oude (ronde) botervloten
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Theatermaker in hart en nieren

Jaap nIJhof
Tekst en foto Hans Petit

In de vorige Coedijcker Ban heeft u kunnen lezen dat er een theatersportvereniging met de naam ‘Koe-
vangthaas’ is opgericht. Initiatiefneemster Erica van Stralen zette de Coedijcker Ban op het spoor van 
theatermaker Jaap Nijhof. Jaap gaat een bijdrage leveren aan de Koedijker theatersportvereniging.

Jaap Nijhof (50) is leraar én theatermaker, beide be-
roepen voert Jaap uit met passie. Jaap is geboren in 
Huizen, hoe is hij in Koedijk terecht gekomen?

pabo

Na een paar jaar werken voor verschillende werkge-
vers startte hij, inmiddels getrouwd, de opleiding bij 
de Pabo in Alkmaar. Alkmaar bood hem de kans te 
gaan studeren, ondanks het feit dat zijn vooropleiding 

niet meteen toegang gaf tot de HBO-opleiding. Naast 
de passie voor onderwijs had Jaap als kind al een grote 
liefde voor toneel. Op zijn twaalfde meldde hij zich bij 
een toneelvereniging. Jaap: Ik was te jong om spelend 
lid te worden, je moest minstens 18 jaar zijn. Ik heb 
vier jaar lang trouw alle repetities gevolgd. Toen ik 16 
werd, werd mijn trouw beloond en kreeg ik mijn eerste 
echter rol. Ik heb in die periode heel veel geleerd over 
toneelspelen.”

theatermaker

“Tijdens mijn opleiding tot leraar ben ik steeds bezig 
geweest met toneel en theater. Anneke, mijn vrouw en 
ik hebben samen een poppentheater opgezet. In die 
tijd bedacht ik al verhalen voor het poppentheater. 
Op een gegeven moment ben ik gaan samenwerken 
met een andere theatermaker Otto Pierrau. Samen 
bedachten we verhalen gericht op kinderen. Het is 
een bijzonder proces, stap voor stap krijgen verhalen 
vorm. Aan het einde van het creatief proces schreven 
we het verhaal op. Ons eerste verhaal heette ‘Ulk en 
Bulk’ hebben we opgevoerd in Noord Scharwoude.” 
Jaap vervolgt: “Op een gegeven moment hadden we 
een impresariaat dat onze voorstellingen verkocht. We 
reisden in die tijd door heel Nederland Toen Otto, na 
tien jaar, aangaf dat hij wilde stoppen voelde dat een 
beetje als een scheiding. Er kwam een einde aan ons 
gezamenlijk creatief proces. 

Verteller

Jaap gaat niet bij de pakken neer zitten. Hij gaat alleen 
verder als verteller en hij krijgt de kans om leerlingen 
van de Pabo in Alkmaar en Haarlem te onderwijzen in 
de vertelkunst. “Op een gegeven moment wilde ik mijn 
voorstellingen wat laten ondersteunen door een muzi-
kant. Ik heb een advertentie gezet. Een van de reacties 
was die van Marjolein Kommer. Marjolein was geen 
muzikante, ze was decorontwerper. Er was een klik en 
we gingen samen aan de slag, ons bedrijfje noemden we 
‘Sjac’. Na drie jaar hield Sjac op te bestaan, Marjolein 
was in verwachting en de keuze tussen de zorg voor haar 
kindje en verdergaan met Sjac was niet zo ingewikkeld.”

school

Heb je school en theatermaken altijd gecombineerd? 
Ja ik heb dat altijd samengedaan. Ik werk twee da-
gen in het onderwijs en de resterende tijd is voor het 
theater. Ik werk al weer wat jaren op de Jan van Rijc-
keborghschool in Heiloo. Daar ben ik leerkracht voor 
groep 7/8 (een dag per week)en ik geef dramalessen 
aan alle klassen. Ik voel me daar erg thuis. 

Ik schrijf, organiseer ook het slottoneel. Dat is elk jaar 
weer een mooi proces waar alle leerkrachten en leerlin-
gen van school aan meedoen. Ik krijg de teksten van 
mijn collega’s binnen en ik maak daar een voorstelling 
van. 

regIsseur

Jaap is naast verteller, theatermaker ook regisseur. Hij 
heeft een speciale aanpak als het gaat om de rolverde-
ling bij een toneelstuk. Voordat ik spelers bij de be-
schikbare rollen kies gaan we eerst een aantal weken 
improviseren op het thema van het stuk. Dan zie ik 
,maar zien vooral ook de spelers, waar hun kracht ligt. 
Na die improvisatieperiode wordt het stuk gerepeteerd 
en uiteindelijk uitgevoerd.”

theatersport 
Die aanpak, improviseren, heeft dat een relatie met 
theatersport vraag ik me af. Jaap: “Ja bij theatersport 
moeten deelnemers improviseren. Het publiek mag 
onderwerpen aandragen. Er strijden twee teams tegen 
elkaar die in een beperkte tijd het een van de door het 
publiek geroepen onderwerpen met elkaar moeten uit-
beelden. Bijvoorbeeld: Het publiek wil een stuk over 
jaloezie, daar moeten een toiletjuffrouw, een professor 
en een bedrogen echtgenote in meespelen. De tegen 
elkaar strijdende theatersporters kiezen vervolgens een 
van de beschikbare vormen zoals: familiesoap, cluedo 
(moeilijk), familieportret. De tegenspeler krijgt het-
zelfde onderwerp maar moet een andere vorm kiezen. 
Bij theatersport is het de kunst om elkaar wat te gun-
nen, de ander te laten stralen”

wInnen of VerlIezen

Hoe wordt bepaald wie wint? “Dat doet een vijfkop-
pige jury. Die bepalen welke groep er wint, ze hebben 
bordjes van 1-5. Het publiek mag na de jurering laten 
weten wat ze van de beslissing vonden. Vonden ze de 
voorstelling leuk dan worden er (kunst)rozen op het to-
neel  gegooid. Vonden ze het slecht dan kan er met natte 
sponzen worden gegooid. Meestal is de jury dan de klos 
omdat bij een negatieve score de spelers in bescherming 
worden genomen en de jury met boegeroep wordt be-
loond. Het is ontzettend leuk dat er in Koedijk de the-
atersportgroep ‘Koevangthaas’ is opgericht. Ik verheug 
me erop om daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Op 1 juni en 15 juni 2018 zijn er (gratis) meespeelavon-
den voor iedereen (vanaf 21 jaar) die geïnteresseerd is. Je 
maakt kennis met het team, kun je de sfeer proeven en 
ervaren hoe het is om een theatersporttraining te doen. 
Kijk op Facebook:koevangthaas theatersport koedijk.

Mag ik me even voorstellen ...

Jaap: het televisieprogramma ‘De vloer op’  is vergelijkbaar theatersport.

KOEVANGTHAAS
      T H E A T E R S P O R T K O E D I J K
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Van 109 Alkmaarders zal de naam niet verloren gaan
nIeuwe herdenkIngsstenen In alkmaar

Door Anneke van Wordragen

Op maandag 14 mei jl. zijn opnieuw herdenkingsstenen onthuld in Alkmaar. Stichting Herdenkings-
stenen Joods Alkmaar, opgericht in 2014, heeft deze dag voor 22 Joodse Alkmaarders – tussen de 21 en 
83 jaar – herdenkingsstenen gelegd in de stoep voor hun woonhuis of winkelpand. Op onze site herden-
kingstentoonstelling kunt u exact zien hoe zij heetten en waar zij woonden.

Op 5 maart 1942 werden de Joodse Alkmaarders ge-
dwongen door de bezetter naar Amsterdam te vertrek-
ken. Via Westerbork werden zij op transport naar de 
kampen gezet, waar hen de dood wachtte. Het over-
grote deel van hen kwam niet terug

Nabestaanden en genodigden gaven gehoor aan de uit-
nodiging van de stichting om samen de slachtoffers te 
herdenken en hun naam als het ware terug te brengen 
in Alkmaar.  De broers Frank en Hans onthulden de 
stenen voor hun grootouders Jacob en Alida Elzas in 
de Langestraat voor de Bodyshop. Laten we niet en 
nooit vergeten dat stigmatiseren toen leidde tot moord 

en uitroeiing. De wens is dat het opmerken en lezen 
van de stenen tot nadenken stemt.

In totaal zijn er nu in Alkmaar voor 109 Joodse Alk-
maarders een herdenkingsstenen geplaatst in Alkmaar 
bij 49 adressen. De stichting hoopt in 2020 álle namen 
van de Joodse slachtoffers ‘teruggebracht’ te hebben in 
Alkmaar.

Een gift aan de stichting om haar doelstelling tot een 
goed einde te brengen, wordt zeer op prijs gesteld. 
Voor meer informatie: herdenkingsstenenjoodsalk-
maar.nl 

Uw spaarwens
uit laten komen?

Wij helpen u graag.
Spaar nu € 750 en krijg een vakantietas cadeau*

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

Frank en Hans Elzas onhullen de herdenkingsstenen in de Langestraat (foto Mardy Maas-Heesakkers.)
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Lisa, Karianka, Marjolein en Ilona op weg naar Abu Dhabi

specIal olYmpIc world games 2019
Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Misschien heeft u er al van gehoord op de Koningsdag dit jaar. Een aantal dames uit het handbal Giganten-
team van SV Koedijk hebben toen tulpen deur aan deur verkocht op de Kanaaldijk. De tulpen zijn verkocht 
om de reis en met name het verblijf te kunnen bekostigen van 4 geselecteerde giganten spelers. Tussen 8 en 22 
maart 2019 vindt er een groot sportevenement plaats onder de vlag van de Special Olympics World Games 
in Abu Dhabi. De coach, Yvonne Zut, heeft met de meiden afgesproken dat zij per geselecteerde speelster  
€ 1000,- gaan inbrengen. Hoe zij dat gaan doen is helemaal aan deze 4 kanjers. Het verkopen van de tulpen 
was dus een start voor dit project. Aan de vier geselecteerde dames heb ik voor de Coedijcker Ban gevraagd 
zich voor te stellen en de vraag gesteld hoe zij denken dit bedrag van € 1000,-  bij elkaar te krijgen.

Ik wIl zo hoog mogelIJk eIndIgen

Ilona Smit, 28 jaar, woont in Schagen. Ilona speelt al-
weer 6 jaar voor Koedijk en haar positie in het veld is 
cirkel opbouw: “Ik heb voordat ik bij Koedijk kwam 
gespeeld bij Geel-Zwart in het Zand, bij DOSKO in 
Oude Sluis en in Schagen bij de Schager mix. 

Ik werk met veel plezier bij de Business post. Voor Abu 
Dhabi heb ik flyers gemaakt en veel bedrijven bezocht. 
Daar gevraagd of zij mij willen sponsoren en ik heb al 
veel respons gehad inmiddels zit ik al op de helft van 
de € 1000,- die ik nodig heb en daar ben ik zo blij om. 
Het is ook geen probleem om vrij te krijgen van mijn 

werk volgend jaar. Mijn moeder gaat ook mee en mis-
schien mijn vriend Alex Doezie ook” glundert Ilona. 
“Mijn doel is om daar zo hoog mogelijk te eindigen 
met het Nederlandse handbalteam.”

bIJ koedIJk Is het Veel leuker.
De tweede gigant met wie ik spreek is Lisa de Boer, 
oud 27 jaar, ze woont in Spierdijk: ‘Ik speel al 5 jaar 
bij Koedijk en in het veld sta ik in de opbouw. Vroeger 
heb ik bij KSV in Heerhugowaard gespeeld maar ik 
vind het bij Koedijk veel leuker’, verteld ze met een 
big smile. 

“Ik werk bij de meelmolen ‘Het Rode Hert’ op de Frie-
se weg en van al het meel dat we daar verkopen gaat 
een deel naar mij heeft mijn baas gezegd. Ik wil op het 
toernooi zo ver mogelijk komen maar plezier hebben 
met elkaar vind ik ook belangrijk. In het sportcentrum 
in Zeist hebben we al een kennismakingsdag gehad 
met de 10 Nederlandse speelsters. Dat vond ik erg 
leuk. Mijn ouders gaan niet mee naar Abu Dhabi. Vrij 
krijgen van mijn werk is geen probleem volgend jaar.”

ah let op de kleIntJes.
Kanjer nummer drie is Marjolein Kool uit Wognum, 
oud 36j aar: “Ik stond te gillen toen ik hoorde dat ik 
geselecteerd was! Bij Koedijk speel ik vanaf 2006 en ik 
heb al bij een aantal andere clubs gespeeld. Bij DES 
uit Benningbroek, De Spartanen uit Wognum, en 
bij SEW Nibbixwoud. Spelen bij Koedijk vind ik het 
leukst want ik kan hier helemaal mezelf zijn. 

Ik werk bij AH in Nibbixwoud en ik verkoop sigaret-
ten. Van mijn baas mocht ik een bus neerzetten op de 
toonbank voor de Abu Dhabi sponsoring. Mijn baas 
doet gelukkig niet moeilijk over het vrij geven volgend 
jaar. AH is daar gelukkig soepel in. Voor mij gaat het 
plezier hebben met elkaar vóór het resultaat. Inmiddels 
ken ik de mensen die meegaan en mijn ouders gaan 
ook mee. Ik heb ook tulpen verkocht op Koningsdag 
maar ik vond het wel een erg drukke dag hoor.”

dorpsbewoners worden bedankt.
De laatste gigant die ik spreek is Karianka Bosman, 
oud 29 jaar ze woont gezellig bij ons in Koedijk: “Ik 
speel al 15 jaar bij SV Koedijk vertelt Karianka en ik 
kan links of rechts in de hoek staan. 

Elke dag fiets ik met een groepje naar Schoorl want 
daar werk ik op de Noorderhoeve. Daar doe ik de zui-
vel. Flessen schoonmaken en op de dinsdag moet ik 
de flessen weer vullen en dat vind ik leuk werk om te 
doen. De Regiobank hier in Koedijk heeft voor ons 
vieren € 100,- gedoneerd. Ook ik heb tulpen verkocht 
in Koedijk. Van een mevrouw kreeg ik een tasje met 
1 en 2 eurocenten. Toen het geteld werd was het toch  
€ 45,- heel fijn vond ik dat. Van een bewoner kregen 
we ook zomaar spontaan € 50,- terwijl we tulpen aan 
het verkopen waren op de dijk. Dank jullie wel dorps-
bewoners. Ik wil daar wel zo hoog mogelijk eindigen 
hoor. Mijn begeleidster gaat ook mee naar Abu Dhabi 
en dat vind ik fijn. Ik kreeg een vlag van Abu Dhabi en 
Nederland met daarop: ‘Je bent geselecteerd om te spe-
len in het Nederlands handbalteam. “Linda Huisman 
is onze reserve maar zij heeft nog last van haar voet. Ik 
heb ook een kat en 2 cavia’s. Die worden verzorgd door 
mijn buurvrouw als ik weg ga. Wat ik ook nog moet 
doen is vakantie regelen in maart.”

teamcoach! 
Het gigantenteam wordt al jaren getraind door Lia Bij-
post en de onlangs geridderde Yvonne Zut (zie pagina 
15 ) is alweer 18 jaar coach. Ik vraag Yvonne naar 
haar ervaringen met de G-sporters. >>

Met hart en ziel

Op weg naar de Special Olympic World Games Van links naar rechts: Marjolein, Karianka,  Lisa en Ilona

Marjolein tijdens de training .
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Ik mIs het clubblad toch wel

“Het zijn ‘mijn’ kinderen”vertelt Yvonne. Het is zo 
belangrijk dat je goed luistert naar deze kanjers en ze 
aandacht geeft. Het gaat natuurlijk niet altijd over het 
handbal maar we bespreken ook de blijde en droeve din-
gen uit het dagelijkse leven met elkaar. Bij SV Koedijk 
loop ik al zo’n 50 jaar rond en ben erelid van de club. 
Zelf heb ik ook gehandbald, bardiensten gedraaid, in de 
redactie van het clubblad gezeten samen met Lia Bijpost 
en Ineke Dekker. Dat was heel gezellig om te doen en 
eigenlijk mis ik het clubblad toch wel hoor. 

Mocht u als lezer van de Coedijcker Ban bij willen 
dragen aan de reis en verblijfkosten van de vier gi-
ganten dan kunt u uw bijdrage overmaken op: NL13 
RBRB 0827 6612 23 t.n.v. SV Koedijk Onder vermel-
ding van SO2019. Uw gift klein of groot is welkom.

lIa bIJpost mee als coach.
Yvonne: “Voor Abu Dhabi is Lia Bijpost uitgekozen om 
als coach mee te gaan. Etihad, de vliegtuigmaatschappij 
van Abu Dhabi, sponsort de vliegreis. Er gaan in totaal 
23 coaches en 66 spelers mee. 

Daarom moeten de sporters zelf via sponsoring € 1000 
p.p. binnen zien te krijgen als bijdrage aan het verblijf. 
Ouders zouden eigenlijk mee moeten gaan om te zien 
hoe hun kinderen ‘groeien’ op zo’n evenement. Ik hoop 
dat Lia en ik dit werk nog lang samen kunnen blijven 
doen. Het is zulk leuk en ook dankbaar werk om met 
deze G mensen te mogen werken.”  <<

geVulde kIpfIlet op de bbQ
Recept en foto Marcel Rasch

Het mooie weer is gekomen en dan gaan de harten van 
de BBQ liefhebbers toch sneller slaan!

Ik ben van mening dat je niet teveel gerechten op de 
BBQ moet klaarmaken. Worst, hamburgers, karbona-
des, saté, shashlik, kip, samen met stokbrood, sauzen 
en salade, het is gauw teveel.2 of 3 lekkere gerechtjes 
op het vuur waar wat meer aandacht aan is besteed, is 
in mijn ogen voldoende. In de vorige Coedijcker Ban 
had ik een krabcocktail beschreven. Dit was best een 
bewerkelijk gerecht dus deze keer gaan we voor iets 
makkelijks. Dit gerecht, gevulde kip, is zowel simpel 
als lekker. Het is eigenlijk kipfilet met een verrassing!

Je hebt nodig voor 4 personen:
• 4 kipfilets
• 1 geitenkaasje
• 1 pot zongedroogde tomaatjes
• Verse basilicum (plantje)
• Cocktailprikkers
• Peper en zout

bereIdIng

Snij de kipfilets in op de kopse kant zodat je een soort envelop krijgt. Dan schuif je er plakken geitenkaas in en 
daarop leg je wat zongedroogde tomaatjes en basilicumblaadjes. Rijg de kipfilet dicht met de cocktail prikkers. 
Leg van te voren de prikkers even in de olijfolie zodat ze minder snel verbranden op de BBQ. Peper en zout 
erover en braden maar! De volgende keer gaan we iets heel anders doen. Ik ben onlangs in Vietnam geweest en 
heb daar ook een paar kooklessen gevolgd. Daar komen erg lekkere gerechten vandaan en die g ik de volgende 
keer bespreken. Maar nu eerst allemaal massaal aan de BBQ! Tip: Je kunt de kipfilet vooraf een paar uur marineren 
in citroensap. Dat geeft een frisse smaak aan de kip.

Met hart en ziel Koken

Lia Bijpost  is trainer en gaat volgend jaar als coach mee naar Abu Dhabi

Logo Special Olympic World Games
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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 2, Alkmaar (Hofstaete)

Medisch pedicure

Ma 14.00 - 22.00
Di 09.00 - 17.00
Wo 10.00 - 18.00
Do 11.00 - 19.00
Vrij 09.00 - 17.00

Opvang op maat

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

Uitdaging voor uw peuter
Bij de kinderopvang van Rollebol kindercentra
kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in
een veilige, liefdevolle omgeving. Persoonlijke
aandacht en plezier staan voorop.

Onze Peuteropvang met Voorschool voor 
2-4 jarigen is óók de plek waar fantasie en ver-
beelding alle ruimte krijgen. Met verrassende
activiteiten inspireren we de kinderen en 
helpen we ze spelenderwijs te leren en de 
wereld te ontdekken. Uw peuter komt hier in
contact met leeftijd genootjes. Rollebol kinder-
centra biedt voorschoolse educatie (VVE) aan.
Dit gebeurt met een erkend programma. 
Onze Voorschool werkt altijd intensief samen
met de basisschool. 

VVE wordt verzorgd door pedagogisch mede-
werkers, die zijn gespecialiseerd in het leerpro-
ces en de ontwikkeling van jonge kinderen.
Onze pedagogisch medewerksters worden
hierbij ondersteund door HBO-ers, die worden
ingezet als VVE coaches op de groep.

Om de ontwikkeling van het kind te volgen,
maken we gebruik van het kindvolg systeem.
Zo wordt bij Rollebol 
kindercentra uw peuter
optimaal voorbereid op
de basisschool. Leuk,
leerzaam en gezellig.

www.peuteropvangalkmaar.nl

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001 opvang

op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  27-08-15  10:10  Pagina 1
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Komt vaak 
voor na een
warme dag

1. Eet je vooral tijdens de jaarwisseling.
2. Inwoner van Nigeria.
3. Middelste dag van de week.
4. Bezigheid van piraten.
5. Land van de farao’s.
6. Balsport.
7. Niet altijd.
8. Gebied met voornamelijk bomen.
9. Klein kind.
10. Negende letter van het alfabet.

Op de foto zie je een gewone sluipwesp Deze slankgebouwde insecten hebben een zeer dunne ‘wespentaille’. 
De lichaamslengte varieert van 0,3 tot 4,2 cm. Sommige sluipwespen leggen hun eieren in de eieren, larven van 
andere insecten, waarna de larve van de sluipwesp zijn ‘gastheer’ langzaam levend opeet. Door deze eigenschap 
kunnen de sluipwespen in land- en tuinbouw nuttig zijn. Schadelijke insecten voor de planten worden door de 
sluipwesp onschadelijk gemaakt. (Informatie Wikipedia/foto H. Petit).

Heb je een huisdier en lijkt het je leuk om er wat over te 
vertellen in de Coedijcker Ban? Je verhaaltje mag maxi-

maal 200 woorden groot 
zijn. Stuur je verhaal naar 
info@coedijckerban.nl. 
Dan komt daarna een fo-
tograaf van de Coedijcker 
Ban een mooie foto maken 
van jou en je huisdier. Je 
moet wel even aan je ou-
ders vragen of zij het goed-
vinden dat je mee doet aan 
deze nieuwe rubriek.

Jeugdpagina

Zoek de tien verschillen

Kleurplaat

The Mall heeft door personele wisselingen deze keer geen rooster aan de 
CB geleverd. Op de website van The  Mall en op die van De Rietschoot 
vind je mogelijk actuele info

Jeugdpagina
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oplossIngen

Koedijk 1 wint met 4-0 van KSV Heerhugowaard
koedIJk promoVeert

Tekst en foto’s Hans Petit

Zondag 13 mei Koedijk 1 kan kampioen worden. Koedijk moet dan winnen en is dan ook nog afhankelijk 
van de wedstrijd van een van de concurrenten  

Het is lang geleden dat ik naar een wedstrijd van Koe-
dijk 1 ben gaan kijken. Ondanks Moederdag en het 
relatief slechte weer (grijs, donker en uiteindelijk ook 
regen) is het druk langs de lijn. 

de wedstrIJd

Toen ik aankwam was de eerste helft al even aan de 
gang. Koedijk 1 staat met 1-0 voor en de enige concur-
rent voor de titel (De Rijp) staat achter. Het kampi-
oenschap lijkt binnen handbereik. Trouwe supporters 
houden toch hun hart vast. Koedijk creëert in de eerste 
helft nauwlijks echte kansen. De tegenstander doet dat 
ook niet, maar met een beetje pech kun je zomaar te-
gen een tegendoelpunt aanlopen. 

4-0
Na de 2-0 in de tweede helft en een rode kaart voor een 
van de KSV-spelers gaat het van een leien dakje. Koedijk 
loopt volkomen terecht uit naar 4-0.  De stand in de 
wedstrijd van Hugo boys tegen De Rijp wordt door de 

toeschouwers nauwlettend in de gaten gehouden. De 
Rijp verliest uiteindelijk met 8-2!: Koedijk is kampi-
oen. Het kampioenschap kan gevierd worden! “De bier-
pomp kan open en die gaat voorlopig niet meer dicht.” 
hoorde ik een van de toeschouwers zeggen: 

De Coedijcker Ban feliciteert de SV Koedijk met dit 
prachtig resultaat.

colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot. 

Redactie Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit,  
Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, 
Anneke Wessemius (info@coedijckerban.nl). 

Eindredactie: Hans Petit en Ciska Riekwel (redac-
tie@coedijckerban.nl) 

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 

Druk: Stichting Meo. 

Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.  

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden kopij, 
zonder opgaaf van reden, niet te 
plaatsen. Ingezonden tekst kan 
worden ingekort. De data waar-
op kopij in 2018 moet zijn inge-
leverd vindt u op de website coedijckerban.nl.

Puzzel: (1) Oliebollen (2)Nigeriaan (3) Woensdag (4)
Enteren (5) Egypte (6) Rugby (7) Soms (8) Bos (9) Uk 
(10) i. Van boven naar beneden: Onweersbui

Nieuws van SV Koedijk

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)
Voor een heerlijke vakantie: Te huur 6 persoons 
appartement in Lloret de Mar Spanje. Drie slaap-
kamers, 2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter van 
het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi. 
Voor meer informatie telnr. 06-10967095.
GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 

De kampioensploeg Koedijk 1 viert feest:



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


