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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 denk aan de datum!
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Succes mede dankzij Ruud en Annet Sombroek 

de LoeIende KoeIen
Tekst en foto’s Hans Petit

Onder de indruk van de mooie gondel, waarmee de Loeiende Koeien de Gondelvaart publieksprijs 2018 in 
de wacht sleepten wilde ik weten hoe het maken van zo’n gondel tot stand komt: “Wie bedenkt de thema’s 
... Hoe snel begin je met bedenken en bouwen Wie zijn de Loeiende Koeien en wat drijft hen” waren een 
paar van de vragen waarmee ik het interview inging.

Het is zaterdagmorgen 10 uur. Ik heb afgesproken 
bij Dave van der Meer aan de Kanaaldijk. Langzaam 
druppelen de leden van de Loeiende Koeien binnen.  
Niet iedereen kon bij het gesprek aanwezig zijn. Met 
lekkere kop koffie roze koeken en mergpijpjes begin-
nen we het gesprek.

WIe zIjn de LoeIende KoeIen?
“18 jaar terug zijn we begonnen als jeugdgroep. Het 
jaar daarvoor (2000) zijn de plannen voor de Loeiende 
Koeien gesmeed. Een aantal van ons stond dat jaar op 
de boot van Ruud Slikker. Dat was het moment waar-
op we besloten ook zelf te gaan bouwen. We begonnen 
op de geijkte manier. Een decor opgebouwd uit schot-
ten en koolkratten met daarvoor een tafereeltje. Onze 
tweede boot was ‘Duckstad’ een soortgelijke gondel 
voer dit jaar ook mee.

GrondLeGGers

Wie waren de grondleggers? “Kevin en Rick (de surrogaat 
zoons van Ruud Slikker) Hans, Ed, Dave, Maarten Jr ... 
bijna iedereen die hier zit.” Jullie waren- tussen de 12 en 14 
jaar toen je begon met bouwen. Werd je daar op de een of 
andere manier bij geholpen? “De eerste twee jaar zijn we 
geholpen door Maarten Boerebach sr (†2017). Maarten 
was heel creatief en kon ons goed uitleggen hoe we de 
bouw moesten aanpakken, de structuur, de planning. Na 
die eerste jaren hebben we het zelf opgepakt.

dIsney

Het valt me op dat, in ieder geval de laatste jaren, de 
Disney-figuren steeds terugkeren op jullie boten “Ja 
dat klopt in de loop van de tijd kom je er achter wat 
je leuk vindt om te bouwen. De kleur, de muziek, het 
spel en de herkenbaarheid bij het publiek, met name 

bij de kinderen spelen een rol bij die keuze.”

KWaLIteIt

Ik heb bewondering voor de kwaliteit van de tafereel-
tjes die jullie bouwen, of dat nu Up is, The Beauty And 
The Beast of Jungle Book, het ziet er echt geweldig uit. 
Hoe krijg je dat ieder jaar weer voor elkaar? “Dave is 
de vormgever. Hij bedenkt de voorstelling en maakt de 
tekeningen. Die tekening is het uitgangspunt voor het 
bouwproces. Zo’n uitgewerkte tekening geeft je een 
voorsprong bij het bouwen.”

decor versus 3d
Veel boten gebruiken schotten als decor waarvoor de 
acteurs hun spel spelen. Daar is niets mis mee maar 
jullie boten zijn wel heel anders van opbouw. “Zo rond 
2010 zijn we afgestapt van het gebruiken van echte de-
cors op de schotten. De schotten gebruiken we nog 
steeds in de boot van dit jaar waren zo’n 30 schotten 
verwerkt. Alleen die zie je niet. Daar zijn we steeds 
wat creatiever in geworden. Onze manier van bouwen 
heeft ook voordelen bij harde wind. Zelfs vorig jaar 
toen het hard waaide hebben wij niet echt veel last van 
de wind gehad. Ruud Slikker bouwt de laatste jaren 
overigens ook op dezelfde manier”

teruG naar het beGIn van het bouWproces

Wie en op welk moment bepaalt wat er voor de Gon-
delvaart gebouwd zal worden? “We hebben een lijstje, 
dat ieder jaar groeit, waarop de onderwerpen staan ook 
die uit de voorgaande jaren. Meestal wordt er iets ge-
kozen wat nog helemaal niet op de lijst staat. Het kan 
ook zijn dat een andere bouwploeg eenzelfde onder-
werp kiest.” Is dat wel eens gebeurd? ““Ja zeker dat is 
gebeurd in 2007 met het onderwerp Las Vegas. Hans 
Bloothoofd had hetzelfde onderwerp gekozen, uiter-
aard zonder dat we dat van elkaar wisten. De Gondel-
vaartvereniging houdt het, zeker de laatste jaren wel 
goed in de gaten. Zo’n doublure is na 2007 niet meer 
voorgekomen.” 

Hoelang van tevoren begin je met de voorbereiding? 
“In maart-april beginnen we zo’n beetje met de eer-
ste bijeenkomsten. Soms lijkt het erop dat we steeds 
later beginnen, dan nemen we ons voor om dat een 
volgend jaar anders te doen. Veel maakt het niet uit 
want tijdens het bouwproces verzint Dave er nog van 

alles bij. Dus de bouwstress komt vanzelf wel  Dit jaar 
was het niet anders en in de laatste week kwam er een 
nieuw idee omdat er nog een kale plek op de boot was. 
We hebben zelfs een jaar gehad waarbij we van een 24 
meter dekschuit besteld hadden, en op de vrijdag voor 
de Gondelvaart kregen we te horen dat we een 40 meter 
dekschuit zouden krijgen. Het is ons toen gelukt om in 
die laatste week de boot nog vol te krijgen!”

daadWerKeLIjK bouWen

Wanneer begin je met het echte bouwen? “Eind april, 
begin mei meestal, dit jaar was het iets later. Het geko-
zen onderwerp is daar leidend in, wat heb je gekozen 
en hoeveel tijd kost het om het te verwezenlijken. Er 
zijn bouwgroepen die in twee weken voor de Gondel-
vaart een hele knappe boot neerzetten, wij kunnen dat 
niet” Dat is best een lange tijd van april tot de derde 
zaterdag in augustus. Storen de vakantie’s daar niet 
ernstig bij? (Lachend): “Plannen onze vakanties rond 
de Gondelvaart.

taaKverdeLInG?
Heeft iedereen van de Loeiende Koeien een eigen taak 
in het bouwproces, zijn er specialisten in de groep? “Ja-
zeker, je hebt de mannen die goed kunnen timmeren, 
zagen, tekenen, schilderen, werken met papier maché. 
Het is niet zo dat alles wordt gepland, maar je kunt pas 
schilderen als er gezaagd en getimmerd is. Er zijn in het 
begin twee vaste avonden in de week waarop er gewerkt 
wordt. In principe komt iedereen, je kunt elkaar altijd 
wel helpen met iets. Het gaat ook om de gezelligheid.

Met hart en ziel

De ‘Loeiende Koeien’ een hechte vriendenclub , helaas kon niet iedereen bij het interview aanwezig zijn

Up was in 2015 een groot succes
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bouWKosten

Hoe financier je de bouw? “De Gondelvaartvereniging 
stelt een bedrag (€ 750,-) beschikbaar, dat is voor alle 
bouwers hetzelfde. Daarnaast kun je zelf sponsoren zoe-
ken en alle leden van de Loeiende Koeien leggen zelf 
ook een bedrag in. Een groot deel van de bouwkosten 
gaat ook in gezelligheid (bier) zitten”

verKoop van decorstuKKen

Veel decorstukken op onze boten worden verkocht. Soms 
via marktplaats en soms melden de kopers zich spontaan. 
“Baloo werd verkocht aan een vakantiepark waar hij zal 
schitteren op een praalwagen de eerste keer dat we stuk-
ken verkochten was bij de boot Las Vegas in 2007.  We 
verdienen daar geen kapitalen aan maar het is wel leuk 
om bijvoorbeeld de figuren waar hard aan gewerkt is een 
langer leven te geven en het levert nog wat op ook.

choreoGrafIe

Op alle boten wordt een toneelstuk opgevoerd en 
vaak wordt er gedanst wie bedenkt dat bij De Loei-
ende Koeien? Het is wel eens gebeurd dat we eerst het 
spel hadden (Sjakie en de Chocoladefabriek) en dat we 
daarom heen de boot bouwden. Dit jaar hebben een 
aantal dansdames muziek van Kevin gekregen en die 
hebben daar zelf hun dans op gemaakt” Is het dan op 
de avond zelf een kwestie van God zegene de greep? 
vraag ik me af. “Nee ze komen oefenen bij de bouw-

groep dus we kunnen wel zien wat ze gaan doen. Als 
het nodig is passen we de muziek nog aan het dansje, 
of andersom. De dansers krijgen de tekening van de 
boot te zien en ze weten hoeveel ruimte ze hebben om 
hun dans uit te voeren.

concurrentIe

Ik heb wel eens gehoord dat er sprake zou zijn van hef-
tige concurrentie tussen de bouwers, herkennen jullie 
dat? “(in koor): “Nee, daar is geen sprake van. Een 
goed voorbeeld: op de zaterdag van de Gondelvaart 
hadden we een lamp te kort. We hebben bij Ruud toen 
een lamp kunnen lenen.”

deeLnemen beLanGrIjKer dan WInnen?
Natuurlijk! Wij bouwen echt voor het publiek. Zonder 
publiek, geen gondelvaart. Wat vinden de toeschou-
wers leuk daar gaat het over bij het bepalen van het on-
derwerp. Dus het winnen van de publieksprijs is best 
belangrijk voor ons. Volgens ons verschillen we daarbij 
met bijvoorbeeld een Ruud Slikker CS. Die heeft dat 
bij de bouw niet in zijn achterhoofd. Door hun erva-
ring trekken zij een eigen plan.

de toeKomst

Schuren om in te kunnen te bouwen zijn van groot 
belang.  Ook voor andere bouwgroepen kan dat een 
probleem zijn, met name voor de nieuwe bouwgroe-
pen. “Wij bouwen nu 18 jaar en zitten in nu de vijfde 
schuur. Dus dat is zo om de drie jaar naar een ande-
re schuur. Begonnen bij Klaas Buisman en nu mogen 
we bouwen in de schuur van Ruud en Annet Som-
broek, eigenlijk zijn zij onze hoofdsponsor! We mogen 
volgend jaar weer in hun schuur aan het werk! Ruud 
Sombroek zelf bouwt in de groep van Ruud Slikker.

bestuur en vrIjWILLIGers

Zonder bestuur en de vele vrijwilligers heeft de Gon-
delvaart geen toekomst. De botenbouwcommisie heeft 
er wat jongere bestuursleden bijgekregen. Ze doen echt 
heel veel. Het is heel belangrijk dat het aantal vrijwil-
ligers op peil blijft.

tot sLot

Het was een plezierig gesprek met een groep enthousi-
aste creatieve jonge mensen die het zichtbaar goed met 
elkaar kunnen vinden: reclame voor de Gondelvaart.

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? Met hart en ziel

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Baloo was voor de Gondelvaart al verkocht (foto. aangeleverd)
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WonenpLus aLKmaar 
Ingezonden bericht/foto aangeleverd

De gemeente Alkmaar is onder andere voor zorg en welzijnsorganisaties opgedeeld in drie grote gebieden. 
Een daarvan is Alkmaar-N en Koedijk. WonenPlus Alkmaar(WPA) werkt met betrokken vrijwilligers voor 
bewoners in de buurten van Koedijk. Corrinne Sluiters (60) is voor WonenPlus Alkmaar de nieuwe gebieds-
consulente. WPA is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die zich richt op 
het ondersteunen van kwetsbare mensen, zoals ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken.

Wanneer iemand geen aanspraak kan maken op een ei-
gen netwerk en bepaalde dingen zelf niet meer kan, komt 
WPA in beeld. Men kan al abonnee worden voor 2,= per 
maand.

IncIdenteLe huLp

Het doel is dat men zo lang mogelijk op een prettige 
wijze thuis kan blijven wonen. Bij de dienstverlening 
ligt het accent op het bieden van incidentele hulp. 
Desgewenst is meer structurele ondersteuning moge-
lijk. In Alkmaar-N en Koedijk zijn er momenteel ruim 

60 vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Het betreft 
hulp die niet (meer) door professionals wordt gele-
verd.Het gaat veelal om praktische hulp, zoals kleine 
klusjes in en rondom het huis, hulp bij de boodschap-
pen, digitale ondersteuning, hulp bij het invullen van 
belasting papieren, bij incidenteel vervoer. Daarnaast 
worden en ook enkele gezamenlijke activiteiten aan-
geboden, zoals een “samen winkelen” programma of 
deelname aan een gespreksgroep, waar zelf ingebrachte 
thema’s aan bod komen.

servIcepunt

Middelpunt van onze organisatie is het (telefonische) 
servicepunt dat door vrijwilligers gerund wordt. Da-
gelijks koppelt men daar de vragen van abonnees aan 
de vrijwilligers. Ook verstrekken zij informatie en/
of advies. Als de vraag te zwaar is of de klus te groot 
dan verwijst men door naar professionele organisaties                                         
vrijwilligers zijn goed opgeleid en denken klantgericht. 
Zij worden ondersteund door een professionele con-
sulent zoals Corrinne. Nieuwe abonnees krijgen een 
huisbezoek voor een nadere kennismaking en de actu-
ele hulpvraag wordt dan ook besproken. 

vrIjWILLIGers

Tevens is men bij WonenPlus Alkmaar altijd op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die iets voor hun buurtge-
noten kunnen betekenen. Ook als je je niet vast wil 
verbinden als vrijwilliger kun je je aanmelden voor het 
doen van  eenvoudige burenhulp. Iets kleins doen voor 
een buur kan namelijk van enorme grote betekenis zijn 
voor de ander. Tevens versterkt de hulp dicht bij huis 
de sociale verbondenheid in de wijk. Corrinne is met 
regelmaat te vinden in de Rietschoot en de Hofstaete , 
waar u terecht kunt met uw vragen. Op de prikborden 
aldaar staan de dagen en tijden vermeld.

SC
RI

PT
IE

S

Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op
�ne-art papier

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%

De moeite waard
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cLubLIefde
Voebal is volkssport nummero ien in Nederland. Ik 
begroip deer niet zô veûl van, maar ja, ik bin den 
ok ‘n vrouw. Nou koik ik gerust welderes nei ’n  sa-
menvatting met een zoôtje mooie doelpunte d’r in, 
oor, maar ’n voorliefde voor zô’n grote club hew ik 
niet. Ik bloif d’r niet voor thuis, zel ik maar zegge! 
Nou hew je mense zat, die langs de loin of ín ’n 
stadion al bar van hullie club geniete kenne en deer 
is vezelf hêlegaar niks mis mee! Dat moete ze ok 
vooral doen bloive. Maar jammer genog het je ok 
nag ’n aar slag volk. Ze noeme hullie oigen suppor-
ter, maar wai ziene ze meer as sloupers. Hier vliegt 
d’r ‘s ’n keer ’n groot winkelraam an gruzeleminte, 
deer wort weer d’r ‘s ’n ôto sloupt of op z’n kant zet, 
weer ergies aars moete de bankies in de parke an 
gort. En ’t maakt die gaste ok nag niet uit ok ‘oor, of 
hullie cluppie nou wonnen of verloren het. Welnei: 
We hewwe wonnen!!!! Ramme joôs! ’t Is toch maar 
van ’n aar, wat ken ’t skêle?! ’n Zoôt dingen benne 
opheden ok niet meer echt hufterproef, zôas we dat 
den noeme. Ze bedenke ammaar weer wat aars, die 
blinde peerde. Zukke luÎ leite meist ’n spoor van 
vernielings achter. En de koste? Die benne voor de 
gewône hard werkende onskuldige mense. De gek-
te bai grôtere vrenigings, as Ajax en Feyenoord, is 
meist wel heêl veergaand. As die komen te speulen, 
wort zuks ’n risico-wedstroid noemd en den staat 
‘r ’n brat an pliesie in de buurt. Maar as je nou ‘s 
effies neidinke: Weer? Weer, benne ze den die zôge-
naamde supporter van? Stel je nou ’s voor, dat álle 
goeie speulders van Ajax zô zachies an overgane nei 
Feyenoord en aars om, den gane die supporters niet 
mee met die hêle goeie speulders! Nei, den bloive ze 
wél de boel sloupe voor wat ze Ajax of Feyenoord 
noeme. Dat as je ’t goed beskouwe: Weer jage die 
gaste nou achteran?  ’n NAAM, ’t is enkeld maar ’n 
NAAM en deer sloupe ze nou de hele boel voor!!! 
Zouwe ze zuks zelf ooit ok nag in de gate kroige? 
Je magge toch werachies houpe van wel, want zúk 
soort rottige clubliefde, hoeft niet van moin,’ oor!

nIeuWs huIsartsenpraKtIjK KoedIjK 
Huisartsenpraktijk Koedijk, 
de Hertog 2 te Koedijk is 
wegens vakantie geslo-
ten:Herfst vakantie Maan-
dag 22 oktober t/m vrijdag 
26 oktober 2018 De waar-
neming wordt in die weken 
gedaan door :Praktijk ‘t Rak, 
Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-5612598.

Ledenavond KVG
Dinsdag 09 oktober 2018 aanvang 20.00 uur in de 
Rietschoot.De moedige moeders uit Volendam vertel-
len wat je meemaakt als je kind verslaafd is. Hoe je de 
kracht kunt vinden om er te zijn en om het bespreek-
baar te maken.Mevrouw Tini Tol vertelt haar ver-
haal, leest voor uit boeken met verhalen van moedige 
moeders, en zij beantwoordt vragen.Ook een ex-ver-
slaafde vertelt zijn/haar verhaal.Introducees betalen € 
4,00. Inlichtingen : Henriëtte Slager, tel: 072-5619426

‘de roos’ start met jeuGdtoneeL
Vanaf maandag 15 oktober van 
18.30u tot 19.30u start “De 
Roos” o.l.v. Frank Smit met 
een nieuw toneelstuk door en 
voor de jeugd. Ben je tussen 
de 12 en 16 jaar oud en heb je 
zin om je enthousiast in te zet-
ten om op 16 maart 2019 een 
voorstelling op te planken te 
brengen? Geef je dan op bij 
Frank Smit scw@rietschoot.nl 

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

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

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

De moeite waard
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Agenda Rietschoot
23-27 oktober Georgische week
23 oktober Kinderspelen ‘De Storm’
25 oktober Kinderspelen ‘Het Spel’
27 oktober Disco
30 oktober Samen Eten
1-31 oktober Expositie Kees Bloetjes

Agenda Hofstaete
3 oktober Zorgwerktafel;
4 oktober Bingo
11 oktober Gouden Cult’uurtje
18 oktober Bingo
20 oktober Rommelmarkt

GeorGIsche WeeK

Van 21 t/m 27 oktober 2018 is De Rietschoot geheel 
in Georgische sferen. De Georgische week wordt af-
getrapt met een optreden van de zanggroep ‘Kvar-
teti Dzmano’. De hele week staat kunst, cultuur, 
muziek en eten in het teken van Georgië. Zo kunt u 
meedoen aan een workshop Georgisch zingen, wor-
den er Georgische gedichten voorgedragen, kunt u 
aanschuiven aan een Georgische maaltijd, expositie 
van Georgische kunstenaars, en zijn er diverse mu-
ziekoptredens van ‘Kvarteti Dzmano’ en ‘Bani’.

GeorGIsche drIeGanGenmenu

De grote variëteit in de Georgische keuken is ont-
staan via de handelsroutes waar nieuwe ideeën zo-
wel door handelaren als door reizigers in het land 
meegebracht werden. Het belang van zowel eten 
als drinken in de Georgische cultuur kunt u mee 

beleven tijdens het feestmaal, Supra, waar ook de 
toastmeester, tamada, een belangrijke een eervolle 
plaats inneemt.Het complete Georgische program-
ma kunt u vinden op rietschoot.nl

exposItIe Kees bLoetjes

De muren in De Rietschoot zijn in september en ok-
tober verfraaid met kunstwerken van de Koedijkse 
Kees Bloetjes. Kleurrijke olieverfschilderijen op lin-
nen en in 3D op robuust hout geïnspireerd door de 
natuur, onze duinen en prachtige Hollandse luchten. 
Kees schildert nat-in-nat met zowel kwast als palet-
mes. Door de karakteristieke Amsterdam olieverf 
blijven de penseelstreken zichtbaar en ontstaat een 
prachtig relief. De expositie is gratis te bezoeken.

Gouden cuLt’uurtje

Gouden Cult’Uurtje organiseert één keer in de 
maand een gezellig en muzikaal programma voor 
senioren in De Hofstaete. Gouden Dagen schenkt 
gratis koffie, gesponsord door AH de Mare. Donder-
dag 11 oktober van 14.00 – 15.30 uur een West-Friese 
middag met Trouba’boer’ Kees Kaas. Wie Alkmaar 
zegt, denkt aan kaas en wie kaas zegt denkt aan 
Alkmaar. ‘Kees Kaas’ is de artiestennaam van Kees 
Kraakman. Kees schrijft, zingt en speelt liedjes over 
onze mooie provincie Noord-Holland en over kaas 
natuurlijk. Entree: € 3,00, inclusief gratis koffie.

dIsco

Zaterdag 27 oktober van 19.00 – 23.00 uur is het 
Oktoberfeest-Disco voor mensen met én zonder 
bepeking in De Rietschoot. Een topavond vol lek-
kere muziek, karaoke, dans en vooral gezelligheid 
met onze DJ Snow & Co. Entree  € 2,50. Bege-
leiders hebben gratis toegang. Informatie: info@
rietschoot.nl of 072 – 561 55 95. De Rietschoot is 
rolstoeltoegankelijk en te bereiken met openbaar 
vervoer. Lijn 2, 3 en 4 hebben hun eindbestemming 
op loopafstand achter De Rietschoot. Kom eens 
langs op zaterdagavond!

rommeLmarKt de hofstaete

Kom zaterdag 20 oktober van 10.00 – 13.00 uur 
gezellig rondsnuffelen op de rommelmarkt.  Er is 
genoeg om een beetje nostalgie op te halen. Bent 
u op zoek naar interessante, retro, mooie, curiosa, 
brocante, gebruikte, onvindbare, voordelige en leu-
ke spullen? Mis deze gezellige rommelmarkt dan 
niet! Wilt u spulletjes verkopen en een tafel huren? 
Aanmelden kan in De Hofstaete bij één van de me-
dewerkers of via wspdehofstaete@gmail.com

samen eten In de rIetschoot

Samen eten verbindt. Gezellig met z’n allen aan tafel, 
naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en gezond 
eten. Dat kan in De Rietschoot! Elke dinsdag kunt 
u ‘Samen Eten’. Voor € 7,50 kunt u om 18.00 uur 
genieten van eenheerlijk driegangenmenu. Vooraf 

aanmelden bij de bar bij één van de medewerkers, 
via tel.  072 – 561 55 95 of via e-mail info@rietschoot.
nl. Op vertoon van de AlkmaarPas € 1,00 korting.

samen eten In de hofstaete 
In De Hofstaete wordt op alle doordeweekse dagen 
een gezond driegangenmenu door een professioneel 
keukenteam uit zorgcentrum `t Rekerheem bereid. 
In de zomerstop, de maanden juli en augustus, 
wordt op drie dagen geleverd. Voor slechts € 7,50 
per maaltijd wordt dit aangeboden. Op vertoon van 
de AlkmaarPas 10% korting via ‘t Rekerheem. 

KInderspeLen

Eind oktober is het eindelijk weer zover, herfstva-
kantie! Je kunt je natuurlijk gaan zitten vervelen. 
Maar dat is nergens voor nodig! De kinderspelen 
zijn weer terug, en deze keer hebben we twee super-
gezellige middagen voor jullie gepland onder de ti-
tel ‘Operatie Herfststorm’. Twee middagen die spe-
ciaal zijn bedoeld voor alle stoere jongens en meisjes 
van Koedijk. We zijn van plan de gymzaal om te 
toveren tot een echte stormbaan. De rest blijft nog 
even een verrassing….
• Dinsdag 23 oktober van 13.30 – 16.00 uur, ‘De 

Storm’ voor kinderen van 4-8 jaar.
• Donderdag 25 oktober van 13.30 – 16.00 uur, 

‘Het Spel’ voor kinderen van 7-12 jaar.Kosten: 
€ 3,50. Aanmelden via: activiteiteninkoe-
dijk072@gmail.com

KLarIet boLLe’s ‘zorGWerKtafeL‘
Heeft u een vraag op het gebied van (jeugd)zorg, 
(vrijwilligers)werk, schulden, eenzaamheid of anders-
zins? 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 
mogelijkheden om die stappen te zetten om verder 
te kunnen. De Hofstaete: Woensdag 3 oktober, van 
10.00 tot 11.00 uur. De Rietschoot: Woensdag 7 no-
vember, van 10.00 tot 11.00 uur.

Georgische zangroep trad eerder op in De Rietschoot
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bInGo In de hofstaete

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen. 
Om de week organiseert De Hofstaete een gezellige 
bingo. 1 plankje € 2,50, 2 plankjes € 4,00, 3 plankjes 
€ 6,50, 4 plankjes € 8,00. Donderdagmiddag 4 en 
18 oktober van 14.00 – 16.00 uur. 

KoersbaL In de hofstaete

Koersbal is zo’n 20 jaar geleden overgewaaid uit Aus-
tralië en sindsdien  zijn er duizenden enthousiaste 
koersballers, man of vrouw, valide of invalide, actief.

Iedereen kan deze sport beoefenen omdat er geen 
lichamelijke of fysieke inspanning voor nodig is. 
Koersbal lijkt veel op jeu de boules maar er zijn be-
langrijke verschillen: het is een binnenspel, de bal-
len zijn minder zwaar en moeten worden gerold dus 
niet geworpen. 

Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat 
koersbal vooral een gezellig, maar ook een verras-
send spel is. Elke dinsdag van 13.45 – 15.45 uur. Kos-
ten: € 2,00 (incl. koffie of thee)

Agenda

Prijs Lot Omschrijving

1 2567 Airfryer

2 2120 Buiten met Buiter + picknickmand

3 2881 Escape Room Alkmaar

4 5829 Loungestoel

5 4356 Terraskachel

6 1566 Spray-tan All People

7 3467 Instamax

8 5744 Drumgrill

9 5211 IJsbon

10 5685 Gondelvaart wijn

11 0006 Koffer

12 3452 Bloemenbon 

13 4333 Broodbakworkshop de Gouden Engel

14 5820 Kadobon Speelpark de Swaan

15 5789 Fashioncheque

16 1626 Kadobon Natas aan de Keukentafel

17 0854 Vrijkaart Speelpark de Swaan

18 3434 Gezichtsbehandeling 30 minuten All People

19 2157 Bowlen en bites

20 0541 Vrijkaart Speelpark de Swaan

21 0601 Vrijkaart Speelpark de Swaan

22 5516 Kadobon Filmhuis

23 4175 Bakmixpakket de Gouden Engel

24 3878 Spray-tan All People

25 2407 IJsbon

26 5794 Vrijkaart Speelpark de Swaan

Uitslag loterij
Hiernaast staan de winnende lot-
nummers van de Gondelvaartlote-
rij 2018. De hiernaast gepubcilceer-
de informatie is afkomstig van de 
Gondelvaartvereniging. Info onder 
voorbehoud van druk- of typefou-
ten

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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Beeldbericht

het Is Weer voorbIj dIe mooIe zomer

Tekst en foto Jeroen van der Kruijf

Helaas of heerlijk de vakanties zijn weer ten einde ,hier een plaatje gemaakt terwijl ik op de boulevard van Mar-
bella naar de grote luxe haven loop ,er zijn daar nog tamelijk oude stukken strand ,waar strandtentjes ,niet meer 
zo goed lopen  die men gewoon ,langzaam laat aftakelen ,totdat er weer iemand geld in gaat steken ,en er een 
flitsend nieuw restaurantje van maakt.Uiteraard zijn dit heerlijke plekken voor kinderen om te spelen ,waar zij 
hun fantasie nog op kunnen botvieren zoals dit oude bootje. Vader staat uitbundig de aandacht te trekken van 
het kind maar het mooie was dat het mijn kant opkeek ,waardoor een leuke opname kon ontstaan . Is dit nu 
een avond of ochtend opname ?Het gouden zonlicht is hier en daar duidelijk te zien ,maar het is uiteraard vroeg 
in de ochtend omdat het dan nog heerlijk rustig is ,en ik na mijn wandeling op een terrasje een cappuccino pak 
met een croissant ,dat is mijn ochtend ritueel als ik bij mijn zus in Marbella verblijf .Hopelijk hebben jullie ook 
allemaal een mooie vakantie gehad ,voor het weer hadden we natuurlijk beter in Holland kunnen blijven ,groets 
Jeroen

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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Vertrek uit Koedijk

rIen en carLa Korstanje: trossen Los 
Tekst en foto’s Marijke de Jong

67 en 64 Na zesendertig jaar je huis verkopen om vervolgens met je boot het ruime sop te kiezen. Dat is wat 
deze twee avonturiers de komende jaren gaan doen. Varen door Europa. Een half jaar geleden wisten ze nog 
niet dat ze op 27 augustus de sleutel van hun huis aan de Kanaaldijk zouden overdragen. Op de afscheids-
barbecue die ze onlangs voor de naaste buurtjes en de nieuwe bewoners gaven, spraken ze over hun besluit.

Carla: “We hebben het er vaak over gehad maar het 
kwam er niet van. Tot een paar maanden geleden, toen 
we ons realiseerden dat je eigenlijk ook zomaar van de 
een op de andere dag wat kunt gaan mankeren.”

Rien: “Toen ging de knop ineens om. Het is nu of 
nooit, zei ik tegen de freule (zo noemt hij vrouwlief 
al jaren). Maar dan wil ik wél het huis verkopen. En 
niet verhuren. Stel je voor, zit je lekker aan de Rivièra, 
moet je naar huis omdat je de verwarmingsketel moet 
repareren of een lekkage moet verhelpen, nee dank je.”

LIefde voor de bInnenvaart

Varen is Rinus z’n lust en z’n leven. Hij groeide op in 

Beverwijk, woonde aan de wal en banjerde in zijn jon-
ge jaren rond in de haven, de Pijpkade wel te verstaan. 
Vader Korstanje werkte daar voor de Firma Stoel en 
zo is de liefde voor het werk, de binnenvaart en al wat 
ermee samenhangt gegroeid. 

“Na schooltijd mocht ik mee met mijn vader en andere 
schippers, dat vond ik prachtig! Met de schippers-kin-
deren, die hadden geen leerplicht. Zij gingen te hooi 
en te gras een week naar school.”

WaterpoLItIe

In de jaren die volgden had Rinus een veelzijdig ar-
beidzaam leven: eerst als CV-monteur, en op zijn acht-

tiende ging hij 21 maanden bij de Marine dienstdoen. 
Vervolgens werd hij wijkagent bij de Gemeentepolitie 
Alkmaar en was hij verplicht daarheen te verhuizen. 
Uiteindelijk na negen jaar begon het toch weer te 
kriebelen. Hij verlangde zozeer naar water dat hij sol-
liciteerde bij, hoe kan het ook anders, de Rijkspolitie 
te water waar hij boot- c.q. postcommandant werd in 
resp. Amsterdam, Akersloot en Zaandam. In die tijd 
was Rien ook nog eigenaar van een bedrijf in Scheeps-
makelaardij en verkocht hij tot de verkoop van het be-
drijf in 2000, schepen door heel Noordwest-Europa. 
Op 60-jarige leeftijd vond hij het welletjes en leverde 
na 32 jaar z’n politiepenning in bij de baas. Hij had 
inmiddels z’n handen vol aan de partyboten van Kor-
stanje Cruises.

KaasmeIsje

Carla werkte reeds op haar veertiende als weekendhulp 
in een bejaardenhuis te Beverwijk. Na haar middelbare 
school vertrok zij voor twee jaar naar resp. Zwitserland 
en Italië als hotelmedewerkster en naar Duitsland als 
kaasmeisje en wijnhostess. Weer terug in Nederland 
deed ze nog een paar jaar de administratie bij van Hat-
tum en Blankevoort, toen nog gevestigd in Beverwijk. 

“Na ons trouwen moesten we voor Riens werk naar 
Alkmaar verhuizen en solliciteerde ik bij Verzorgings-
huis de Nieuwpoort. Daar heb ik 34 jaar met plezier 
bij de administratie en receptie gewerkt. Ik stopte toen 
we begonnen met Korstanje Cruises, ik kon die job er 
niet langer bij hebben.”

Rien: “Het was een prachttijd maar een druk bestaan 
en op een gegeven moment was ik het zat. Ik had een 
koper voor de de laatste partyboot en daarmee kwam 
er in 2015 een einde aan ons werkzame leven. Toen 
konden we er eindelijk op uit met onze privéboot. En 
nu het huis verkocht is, ligt onze toekomst in Europa.”

Wat Is het voor soort boot?
Rien: “Het is een gerenoveerd, 20 meter lang motor-
woonschip uit 1938 met een ouderwetse Kromhout-
motor uit de jaren zestig. Geschikt voor de binnen-
wateren maar met mooi, rustig weer zou je ook de zee 
op kunnen. We hebben alles aan boord wat we nodig 
hebben hoor. Douche, toilet, keuken, koelkast, oven, 
wasmachine, televisie, boekenkast. Een bubbelbad? 

Nee, die hebben we niet, ook geen afwasmachine.”

Rien en Carla gaan de komende maanden lekker door 
eigen land varen. In januari/februari blijft de boot aan 
de kant  liggen en gaan ze naar de zon toe. Het plan 
is dan om begin maart langzaam richting Frankrijk te 
vertrekken.

Rien: ”We laten ons verrassen, we zien wel wat er gaat 
gebeuren. We leven eigenlijk van dag tot dag.”

jIj vaart nIet carLa, Wat Ga jIj doen aan 
boord?
Lachend roept Rien: “Eten koken! De freule heeft ei-
genlijk een private cruise met een vaste schipper. Oh 
ja, in de sluizen maakt ze ook wel eens het touwtje vast. 
Maar soms vergeet ze ‘m ook wel eens los te maken!”

Carla: “hum, laat ‘m maar kletsen. Ik vind het varen 
op zich al prachtig. Lekker ontspannen om je heen 
kijken. Meestal varen we zo’n twee en een half uur. 
Dan leggen we aan en gaan met de fiets de omgeving 
verkennen. Als je vaart, ontmoet je allerlei interessante 
mensen van diverse nationaliteiten. Dat is ontzettend 
leuk.“

Rien: “en mocht er een vervelende buurman naast ons  
aanmeren, dan is het touwtjes los en weg wezen.”   

Gaan juLLIe KoedIjK mIssen?
Carla: “Absoluut, we hadden hier altijd zoveel aanloop, 
veel koffiedrinkers. En natuurlijke allemaal leuke bu-
ren. Veertig jaar Koedijk vlak je niet zo maar uit. Het 
is een groot deel van je leven. We hadden prachtig uit-
zicht zowel voor als achter. Ja, dit plekje op de Goud-
kust zullen we zeker missen.  Ook het salsa dansen zal 
ik gaan missen want dat vond ik erg leuk.” Rien: “Ik 

Oud & Nieuw
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niet hoor, na een paar lessen wist ik dat ik het nooit 
zou leren!” 

ooIt noG teruG naar KoedIjK?
Carla: “Geen idee. In ieder geval kom ik elk jaar naar 
de Gondelvaart en de buurtbarbecue!” Rien: “De freu-
le wil niet langer wegblijven dan een week of zes. Dan 
wil ze terug naar de kinderen en kleinkinderen.”Carla: 
“Ik wil het contact met onze vrienden ook niet verlie-
zen. Al die leuke feestjes. Dat zou zonde zijn, dan heb 
je niets meer als je terugkomt.” 

Rien: “Elk half jaar hebben we een feedback. Dan kij-
ken we elkaar in de poppetjes van de ogen en vragen 
we ons af: vinden we het nog leuk? Gaan we er mee 
door? En als we dan klaar zijn met de grote reis, waar 
gaan we dan wonen? We zijn niet gebonden aan Koe-
dijk, we zouden ook ergens anders kunnen wonen. De 
tijd zal het leren.”

meIdoornWIjn, dennenthee en hoesteLIxer

Door Marieke Kraakman 

Herfst, wat ben je toch mooi. Je kleuren en niet te vergeten geuren van dit seizoen, vochtig, prikkelend, 
ziltig en vol tegelijk, nooit zou ik het willen missen, ondanks dagdromen over landen waar het nooit koud 
wordt en jassen of vesten overbodig zijn. De zachte wisseling van seizoenen is misschien wel wat ons land 
aantrekkelijk maakt, al zullen we het niet laten om regen en wind bij tijd en wijle hartgrondig te ver-
vloeken, we blijven tenslotte Hollanders. De afgelopen weken heb ik meidoornbessen, dennennaalden en 
lijsterbessen geplukt, voor respectievelijk meidoornwijn, dennenthee en hoestelixer. 

eIKeLtjesKoffIe

Ook raapte ik eikels om mee te experimenteren. 
Vroeger (en nu nog wel) maakte men hier namelijk 
eikeltjeskoffie mee. Zeer versterkend voor mensen 
die verzwakt zijn, om tijdens of na een doorgemaakte 
ziekte te drinken. Interessant, dus dat ga ik prober-
en. Jij ook? Hierbij het recept. Schil de eikels, snijd 
ze in stukken en droog ze. Drogen kan in de oven, op 
de laagste stand en met een houten pollepel tussen de 
deur. Rooster daarna de stukken in een koekenpan en 
maal ze na afkoelen in een vijzel. Eventueel bewaren in 
een papieren zak of glazen pot. Nu is je koffiemengsel 
klaar, dus zetten maar! Smaakt goed met gewone melk, 
havermout- of amandelmelk. 

dennennaaLden

Van de dennennaalden zet ik thee. Voor de beste werk-
ing laat je de naalden ongeveer 20 minuten koken in 
heet water, zeef dan de naalden eruit en drink je thee 
zo warm mogelijk. De prikkelende en aromatische den 
laat je dieper ademhalen, zuivert de lucht en lost over-
tollig slijm op. 

Werkt bij luchtwegontstekingen zoals bronchitis. 
Ook bij hoest en verkoudheid. Bij jicht is de den een 
bloedzuiverend middel, hij vermindert de hoeveelheid 
urinezuur in het bloed, waardoor jicht- en reumapa-
tiënten verzachting van hun klachten kunnen ervar-
en. In de kruidengeneeskunde passen geneeskrachtige 
kruiden altijd bij een bepaald type mens. Zo past de 
den goed bij mensen die in zichzelf gekeerd zijn, ver-
krampen en geen ruimte meer in durven te nemen. 
Uitputting is bij dit type vaak gekoppeld aan een op-
pervlakkige ademhaling, een piepende borst en pijn in 
de onderrug. De den geeft weer optimisme en zelfver-
trouwen. Hij biedt je letterlijk weer de ruimte. 

Je herkent de den door een leuk ezelsbruggetje. Den-
nennaalden groeien namelijk in duo’s. Het zijn lange 
naalden die telkens per twee in één vliesje aan een tak 
groeien. In Schoorl barst het van de dennen en het 
inademen van dennenlucht (nee, niet uit een spuitbus) 
schijnt ook al therapeutisch te helpen, het opent de 
borstkas en geeft weer lucht aan benauwde mensen. 
Tijd voor een herfstwandeling in de duinen?

De moeite waard In de ban van de kruiden
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Tekst

zorG en paard daGbestedInG
Door Rob Westhof/foto’s Hans Petit

Prachtig gelegen in een Noord Hollands landschap tussen Dirkshorn en Schagen liggen aan de Tolkerdijk 
4 de paardenstallen van Patricia Hes. Patricia woont in ons dorp maar heeft haar bedrijf aan de Tolkerdijk 
dat onder de gemeente Sint Maarten valt.

Op een bewolkte maandagmorgen met in de verte de 
verkeersgeluiden van de Schagerweg of de N245 heb-
ben we een leuk gesprek. Een drietal Kaapse eenden 
houden de gebeurtenissen op het erf al snabbelend in 
de gaten en het zijn de levende evenbeelden van Kwik, 
Kwek en Kwak. 

ooK GeWerKt op de GeItenboerderIj.
‘Met mijn zoontje van 10 woon ik in Koedijk maar ik 
ben geboren en getogen in Alkmaar, begint Patricia. 
Na mijn opleiding als activiteiten begeleidster heb ik 
altijd in de zorg gewerkt. Ik ben een type die iets moet 
doen. Stilzitten past niet bij mij daar word ik onrus-
tig van. Verschillende dingen heb ik gedaan, dieren-
verzorging op een zorgboerderij, in een dierenwinkel 
gestaan, op Reigersdaal gewerkt en ook op de geiten-
boerderij aan de Hoeverweg bij Egmond.

Het werken met paarden is altijd wel een hobby van 
mij geweest. Als je paardrijd lessen volgt krijg je ook 
te maken met de verzorging van het paard en ik vond 
het allemaal zo leuk dat ik ook een eigen paard heb 
gekocht. Dat was een Belgisch warmbloed paard zoals 
dat officieel heet.

Na 10 jaar heb ik dit paard verkocht maar omdat later 
het paard bij mij in pension kwam heb ik het toch 24 
jaar mogen verzorgen.’

beGonnen In eGmond

‘In Egmond ben ik begonnen met Zorg en Paard op 
een pensionstal met 4 cliënten,  maar de stal werd te 
groot en te druk. Daarna heb ik nog een pension ge-
had in Eenigenburg totdat ik een tip kreeg om de stal-
len te huren waar we nu zitten aan de Tolkerdijk. Het 
zijn goed onderhouden stallen en de boxen die er in 

staan zijn mijn verantwoording en voor de buitenkant 
zorgt de verhuurder. 

‘Ik hoop dat de Eenigburger uiteindelijk 
een erkend ras kan worden. Daar zou ik 
ontzettend trots op zijn.’

vIjf cLIënten per daG

Dit werk doe ik alleen van maandag t/m vrijdag. In de 
weekends heb ik een vrijwilliger die de paarden ver-
zorgt en laat lopen, meer personeel heb ik dus niet. 
Ook komen er in de weekends geen cliënten bij de 
paarden. Ik kan met 5 cliënten per dag werken die dan 
een paard verzorgen onder mijn begeleiding. 

Het zijn mensen zo tussen de 20-43 jaar met een zor-
gindicatie. De achtergrond van deze mensen kan zijn 
een psychisch probleem, verstandelijk beperkt of een 
autistische indicatie. Het leuk bezig zijn met elkaar is 
het hoofddoel en ja je moet natuurlijk wel iets hebben 
met paarden want borstelen, het wandelen, het rijden, 
het fokken met paarden hoort er allemaal bij. 

heemz.orG

Er is samenwerking met ‘Heemz.org’ waarvan ik cli-
enten heb met verschillende zorgindicaties. Er wordt 
een zorgplan gemaakt dat ook weer geëvalueerd wordt 
tijdens werkoverleg met Heemz.org. Als het nodig is 
haal ik de mensen op om hier te komen werken en aan 
het einde van de werkdag breng ik ze weer thuis ook. 

sfeer

Blij kan ik worden als we met elkaar een leuke gezel-
lige dag hebben gehad waarbij iedereen goed gewerkt 
heeft. De sfeer is belangrijk want de mensen moeten 
kunnen lachen met elkaar, zich prettig voelen. 

Ondernemer van de maand

“Een van mijn wensen is een grotere stal zodat ik op alle dagen van de week cliënten kan plaatsen”
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onGeLuKje

In het verleden is er ook wel eens een ongelukje ge-
beurd waar je dan later met elkaar wel weer om kunt 
lachen. Een cliënt van me zou wel even mijn  autoradio 
repareren maar door het gesleutel kwam de versnelling 
in zijn vrij kwam te staan. De auto rolde langzaam in 
het prachtige bloemperk van de buurman en die was 
daar niet blij mee. De auto was uiteindelijk zo vast 
komen te zitten dat er een trekker aan te pas moest 
komen om de auto weer vlot te trekken. Met een bloe-
metje hebben we het later met de boze buurman toen 
weer goed gemaakt.’ 

daGbestedInG

‘Via de zorgindicaties kan ik een dagbesteding aanbie-
den voor de cliënten. Er wordt ook niet iedere dag met 
de paarden gereden. Wij hebben een tredmolen voor 
de paarden zodat ze toch in beweging blijven als er niet 
gereden wordt.’

IjsLanders.
‘Met de cliënten zijn we ook lid van de plaatselijke 
IJslandervereniging. Daar worden wedstrijden georga-
niseerd voor IJslanders. Een jury beoordeelt dan deze 
IJslandse paarden op hoe ze lopen en de totale uitstra-
ling van het betreffende paard. Deze paarden hebben 
een extra gang een tölt gang zoals het heet. Deze extra 
gang zorgt ervoor dat de ruiter bijna stil in het zadel 
zit. Deze extra gang willen we graag door ons fokpro-
gramma terug zien in het Eenigenburg paard. 

We fokken dan met IJslanders, die niet zo groot zijn, 
en met het Rocky Mountin paard die slanker en sier-
lijker is. Daarbij zit ook het Friese paard en de Tinker 
in het fokprogramma voor de barokke uitstraling  en 

het lange haar.’

‘Ik hoop dat de Eenigburger uiteindelijk een erkend ras 
kan worden. Daar zou ik ontzettend trots op zijn. Op 
dit moment houden we wel een stamboek bij maar dat 
is nog geen officieel stamboek. Verder is nog een wens 
van mij om nog eens een grotere stal te hebben zodat ik 
op alle dagen van de week cliënten kan plaatsen. 

opLeIdInG

Ik volg nog een opleiding ‘Centered Riding’. Het doel 
van deze opleiding is om nog meer in balans te ko-
men met het paard en ik wil hier dan ook zeker les in 
gaan geven. Als ik dit werk niet zou hebben gedaan 
dan had ik wel iets anders in de zorg gedaan, maar wel 
met dieren.’

adresGeGevens

• Zorg & Paard
• Tolkerdijk 4 
• 1744HC Sint Maarten
• Tel:
• 0611010140

Goed idee? Doe mee!
Wedstrijd beste bewonersinitiatief!

Heb je een goed idee voor jouw wijk of dorp? 
Doe mee aan de wedstrijd! 

De 10 beste ideeën winnen maximaal €4.000,- per 
initiatief om het plan uit te voeren.

Grijp je kans en dien vóór 15 oktober 
je idee in!

Op zaterdag 3 november tussen 15.00 tot 17.00 uur 
maakt wethouder Marcel van Zon de winnaars bekend 
op de Dag van het Bewonersinitiatief in de Prinsenzaal 
van het Stadhuis Alkmaar.

Alles weten over de wedstrijd?
Het formulier, de spelregels en andere informatie over de wedstrijd 
vind je op www.alkmaar.nl/gebiedsconsulenten. 
Het formulier met de beschrijving van je initiatief kun je mailen naar: 
dagvanhetbewonersinitiatief@alkmaar.nl.

Ondernemer van de maand
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Tekst ....

Kunstpaarden
Door Hans Faddegon/foto’s Hans Petit

In het landschap van Alkmaar, Bergen, Heiloo, de Schermer, Graft en De Rijp staan tegenwoordig tien 
grote kunstpaarden. De beelden zijn geplaatst door de stichting Paardenparade. Kunstenaars uit dit gebied 
hebben deze paarden allerlei indrukwekkende uiterlijken gegeven. De paarden staan langs een route die 
getoond wordt op de website www.paardenparade.nl. Zij staan op plaatsen waar de paarden in onze plaat-
selijke geschiedenis een belangrijke rol gespeeld hebben. 

De paardenroute laat zien dat de historische paarden 
van Noord-Holland niet in de eerste plaats luxe paar-
den waren maar werkpaarden. Paarden hebben een 
belangrijke rol in de regio Alkmaar. Dat is geen won-
der als je weet dat Noord-Holland in vroegere tijden 
voortdurend bezig was met het beschermen van het 
gebied tegen de zee. De kust was kwetsbaar door storm 
en hoog water. Er moest steeds gewerkt worden aan 
dijkjes, waterstromen, en verhoogde bouwplaatsen om 
het gebied voor de bewoners leefbaar te houden.Paar-

den hadden daarbij een heel belangrijke rol. De Paar-
denparade brengt die cultuurhistorische geschiedenis 
weer tot leven

cuLtuurconvenant

De Paardenparade is een van de concrete onderdelen 
uit het cultuurconvenant dat in 2013 gesloten is tussen 
de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. 
Doelstelling is om met dit project als gemeentes meer 
samen te werken op gebied van cultuur binnen de ge-

Cultuur

Groen Knollenland Zuid Schermer

meentes, cultuur sterker op de kaart van de regio te 
zetten en daarmee het verblijf- en vestigingsklimaat 
van deze regio te bevorderen.

Op de website paardenparade.nl staat naast het route-
kaartje ook informatie over de historische relatie tussen 
paard en de plaats van het beeld, ook vindt u er de 
naam van de kunstenaar!

beLanGrIjKe roL paarden

In de huidige tijd zijn we ons vaak niet meer bewust 
van het feit dat de paarden een grote rol speelden in 
het dagelijks leven. Tegenwoordig zijn wij er volkomen 
aan gewend dat er allerlei technische transport- en 
communicatiemiddelen zijn. Maar niet zo lang gele-
den waren die nog niet aanwezig.

De lichaamskracht van de mens is begrensd. In vroe-
gere tijden bood eigenlijk alleen het paard de moge-
lijkheid om krachten te leveren die nodig was voor 
bijvoorbeeld de landbouw en het transport. Het paard 
was ook een belangrijk dier bij transport. Denk daarbij 
maar eens aan de paarden voor de ploeg of de paarden 
die de binneschepen voorttrokken, de paarden voor de 
postkoets.

andere mIddeLen

Noord-Holland speelde ook vele eeuwen een grote 
rol in de internationale zeehandel. De wind was een 
belangrijke factor. De grotere schepen  werden altijd 
door zeilen en de wind werden aangedreven. 

veranderInGen

Het is de moeite waard om eens stil te staan bij hoe de 
mensen in vroegere tijden leefden. 

Er was geen elektrisch licht, geen televisie, geen telefoons, 
geen computers, geen auto’s, geen treinen, geen vliegtui-
gen, geen centrale verwarming, geen buitenlandse groen-
te en fruit, geen aardappelen, geen vakantie, en nog heel 
veel meer niet. 

de eerste auto

Ik herinner me dat mijn Amsterdamse grootmoeder 
me vertelde dat ze meer dan honderd jaar geleden mee-
maakte dat de eerste auto in Amsterdam verscheen. 
Het was logisch dat er heel veel mensen naartoe gingen 
om te kijken naar die eerste auto. f

Dialoog Babiëca en Rocinant , Molenkade Alkmaar

The Encounter/De Ontmoeting, Stompetoren

Dansend Paard, Station Alkmaar Bergerhofzijde Paard Voor Willibrordus!,Heiloo
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Het werd door iedereen in die tijd als een wonder er-
varen dat een vervoermiddel zonder paard verplaatst 
kon worden. 

eLeKtrIsch LIcht

Mijn grootmoeder heeft ook meegemaakt dat het eer-
ste elektrische licht in Amsterdam verscheen. Dat werd 
toen ook als een wonder ervaren. Want in die tijd wer-
den nog hoofdzakelijk olielampen gebruikt, die aange-
stoken en onderhouden moesten worden. 

We kunnen het ons nu niet meer voorstellen omdat nu 
overal elektrisch licht aan en uit gaat door een eenvou-
dige druk op een knopje. In vroegere tijden gingen de 
mensen dan ook meestal direct slapen als de zon on-
derging, en stonden zij direct op als de dag weer aan-
brak, omdat er nog geen goed licht beschikbaar was. 

nabuurschap

Maar wat wel bijzonder en algemeen aanwezig was 
heette het Nabuurschap. Dat is de naam van de aan-
dacht, de zorg en de steun die de mensen onderling 
voor elkaar over hadden. En gelukkig is dat hier en 
daar ook nog wel aanwezig, hoewel in deze moderne 
tijd de nadruk vaak alleen op individualisme en eigen-
belang ligt

teruG naar de paardenparade

De Paardenparade trekt onze aandacht opnieuw om na 
te denken over de gemeenschappelijke eenheid in onze 
regio. En het biedt ook een mooie historische route, 
die u bijvoorbeeld in de herfstvakantie kunt volgen en 
die tegelijk de aandacht op de geschiedenis van onze 
regionale cultuur vestigt.

Cultuur

Stairway To Ringo, Egmond aan den Hoef

Klein Geheugen Van Alkmaar, Molen van Piet Alkmaar

Le Cheval Naturellement, De Rijp

Maaike, Ringersgebouw Overstad Alkmaar@Thieuschelekens, achter Taqa Theater De Vest
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Alkmaars dansteam 6e op WK hiphop in Glasgow!
zesde van de WereLd

Tekst en foto aangeleverd

WE double THUNDER, één van de wedstrijdteams van Dansstudio WE double T, mag zich 6e van de 
wereld noemen! In de categorie ‘over 18’ plaatsten zij zich rechtstreeks voor de finale waar zij streden te-
gen heftige concurrentie. Aan dit WK deden maar liefst 35 landen van 5 continenten mee. De 15 koppige 
jury gaf WE double THUNDER veel punten voor creativiteit. Dit werd bekroond met de 6e plaats op het 
Wereld Kampioenschap in Glasgow, Schotland.

In juni dit jaar danste WE double THUNDER een 
nationale voorronde van United Dance Organisation 
(UDO), een internationale dansbond. Tijdens deze 
voorronde werd het team eerste van de 20 teams. De 
jury was unaniem en besloot hen een wildcard voor 
het WK uit te reiken. Hiermee werd de reguliere weg 
naar het WK overgeslagen. Normaliter danst een team 
meerdere nationale wedstrijden om zich te kwalifice-
ren voor het NK. Op het NK kwalificeren alleen de 
beste zich om Nederland te vertegenwoordigen op 
het EK en WK. De meiden van WE double THUN-
DER waren dan ook overdonderd met het nieuws dat 
zij zich direct hadden gekwalificeerd voor het Wereld 
Kampioenschap.

WE double THUNDER bestaat uit 11 dansers tussen 
de 15 en 23 jaar; Eva Helderop, Faith Schoorstra, Janine 
Muileboom, Lieke de Jong, Linde Pronk, Lisa Over-
eem, Madelon Zuiderduin, Michelle Mans, Michelle 
Ulken, Noa van Nugteren en Tess Beemster. Op don-
derdag 23 augustus jl. vertrok WE double THUNDER 
naar Glasgow. Het beloofde een bijzonder avontuur te 
worden. Linde: “Op het WK kom je dichter tot elkaar 
als team. Zo ben je echt één grote familie!”

Op vrijdag danste zij de voorronde. Slechts vijf teams 
mochten rechtstreeks door naar de finale. Toen de 
meiden te horen kregen zij dat zij hierbij zaten, waren 
ze extreem blij en trots. Op zaterdag en zondag werd 

er keihard getraind. De coach en trainster, Tanja Engel 
– van ’t Hooft, nam een risico door een choreografie 
te maken die anders dan anders is. “De meeste teams 
dansen een afwisselende mix van muziek en stijlen, zo-
als hiphop, dancehall en house. Ik besloot te gaan voor 
één muziekstuk en één stijl; hiphop experimental met 
een verhaal. Het kon twee kanten op. Of de jury zou 
het helemaal niets vinden, of het zou positief opvallen 
als creatief stuk met emotie.”, aldus Tanja. Dat laatste 
was gelukkig het geval, want WE double THUNDER 
kreeg de hoogste score voor creativiteit. In de finale 
op zondag liet het team het beste van zichzelf zien. 

De concurrentie was heftig, maar ze danste krachtig, 
synchroon en met veel emotie. Toen bekend werd dat 
ze zesde van de wereld waren, kon het geluk niet op.

Na een gezellig, sportief en spannend weekend vet-
rokken de dansers weer naar Nederland met prachtige 
medailles en een enorme trofee op zak. Op Schiphol 
aangekomen, werden de meiden feestlelijk onthaald 
met hard applaus, bloemen en ballonnen. Al met al 
een fantastisch weekend om nooit te vergeten voor de 
WDT familiy!

Kerstmarkt Koedijk

Op zaterdag 15 december zal in en rondom De Riet-
schoot een spectaculaire Kerstmarkt georganiseerd 
worden. De bezoekers op onze Kerstmarkt kunnen 
alles vinden om de donkere wintermaanden op te fleu-
ren en het in huis gezellig te maken in een prachtige 
Kerstsfeer. 

Lijkt het u leuk om als standhouder met ambachtelij-
ke (streek)producten, kerst gerelateerde producten of 
handgemaakte cadeaus op onze kerstmarkt te staan? 
Neem contact op met De Rietschoot: bedrijfsleider@
rietschoot.nl of 072 – 561 55 95.

MAX Mobiel in Alkmaar-Noord

De MAX Mobiel is een elektrisch, tweepersoons voer-
tuig 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 vergroten. 
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. 

e 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) 
chauffeur 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

D heen?

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

De moeite waard
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Museum Historische vereniging Koedijk, meer dan een bezoekje waard
archeoLoGIsche vondsten
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

In het arikel in de Coedijcker Ban van september schreef ik over de archeolgische opgravingen die gedaan 
werden na de brand onder wat vroeger hotel-café-restaurant in het Vergulde Paard. was  In dit artikel laat 
ik u nog wat bijzondere vondsten zien die u met eigen ogen kunt bewonderen in oms Koedijker Museum.

In de vitrines in ons museum, die we in bruikleen heb-
ben gegeven aan de archeologische dienstis veel te zien. 
Hieronder vindt u een paar voorbeelden. Hopelijk in-
soireert het u tot een bezoek aan hety muzeum want er 
is nog veel meer te zien.

hond

Bijzonder in de collectie mag je de schedel van een 
hond noemen. De schedel werd gevonden in de sloot 
die in de 14e eeuw achter het toenmalige gebouw aan 
de Kerkelaan liep. Die sloot omsloot een terp waarop 
het huis annex boerderij stond. 

De kam op het achterhoofd van de hond geeft aan dat 
het een sterk dier geweest moet zijn. De kam is het 
punt waar de nekspieren aanhechten. De conclusie is 
dan ook dat om een werk-, waak- en of jachthond gaat. 
In de Alkmaarse binnenstad werden ook wel schedels 
opgegraven van schoothondjes. Als contrast hierop is 
deze schedel uit de 14e eeuw een bijzondere vondst. 
Aldus de stadsarcheoloog.

steenGoed Kannetjes

Ook goed te dateren zijn twee steengoed kannetjes uit 
het Duitse Siegburg. Dit steengoed kwam ook uit de 
sloot aan de Kerkelaan. 

Deze Siegburg kannen werden gemaakt van 1300 tot in 
de 16e eeuw. Deze kannen dateert de archeoloog tus-
sen 1325 en 1350.

spInnen In KoedIjK

Ook leuk zijn de spinsteentjes waar de waar in het 
museum de eronderstaande tekst van stadsarcheoloog 
Peter Bitter bij staat:

Uit een 16e en een 17e eeuws vondstcomplex kwamen 
twee spinsteentjes tevoorschijn. Beide zijn gemaakt van 
steengoed. Sommige technieken die tegenwoordig nog 
in gebruik zijn, dateren van duizenden jaren geleden. 
Een daarvan is het spinnen met behulp van een stok-
je en een spinsteentje. Spinsteentjes zijn gemaakt van 
aardewerk of steengoed. De stenen zijn schijfvormig  
of iets taps toelopend met altijd een gat in de midden, 
waardoor een stokje kan worden gestoken. Dit geheel, 
het stokje en de spinsteen vormden de spintol. Bij het 
spinnen houd de spinner een spinrokken vast, een stok 
met een gevorkt uiteinde waarop een voorraad onge-

sponnen wol is gestoken. Bij het spinnen wordt steeds 
een plukje wol van de rokken getrokken, terwijl de 
spintol draait en de de gesponnen wol zich rond het 
stokje windt. Ook ander vezels zoals vlas kunnen met 
behulp van de spintol worden gesponnen. Datering 
16e en 17e eeuw.

bronzen besLaG

In een waterput werd een bronzen beslag gevonden 
van plus minus 4 centimeter diameter voorstellende 
David en Goliat. Waarvoor dit beslag precies heeft ge-
diend is niet duidelijk,  vermoedelijk is het een onder-
deel van een paardentuig.

transItIe van beerput naar rIoLerInG
Transitie van beerput naar riolering in Alkmaar Lezing 
door Mw. R. Van Oosten. Op maandag 8 oktober 2018 
aanvang 20.00 uur in de Molenschuur bij molen “De 
Gouden Engel” Kanaaldijk 235-236 te Koedijk 

Roos van Oosten, universitair docent stedelijke en 
middeleeuwse archeologie aan de Universiteit Lei-
den, houdt een lezing genaamd ‘Beerputten en riolen; 
het ‘kleinste kamertje’ in de middeleeuwen en daarna’. 
Beerputten mogen onsmakelijk klinken, maar ze heb-
ben onze voorouders twee eeuwen lang behoed voor 
nog smeriger taferelen ‘In de 15e eeuw verschenen in 
veel Nederlandse steden beerputten waarin de stads-
bewoners hun uitwerpselen verzamelden, daardoor 
werden de steden schoner. Van Oosten vertelt over 
transitie in steden van beerputten naar riolering, de 

overwegingen die stadsbesturen daarbij hadden, wat 
de gevolgen waren en ook wat de Alkmaarse ‘beurs der 
nachtwerkers’ van de markante Wynandt Rochel was.

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

Historische Vereniging

Volgens de archeoloog een bijzondere vondst: de schedel van een sterke hond

Kannetjes uit 1325/1350

Bronzen beslag: onderdeel van een paardentuig?

Spinsteentjes
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Op zoek naar deelnemers aan de klankbordgroep

de Wmo-raad aLKmaar

Door Piet Verweel.voorzitter Wmo-raad

In de Coedijcker Ban van februari van dit jaar stond een interview met Krista van Slageren (beleidsmede-
werker van de gemeente) over de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Alkmaar. Graag zou ik 
daar iets aan toe willen voegen om meer duidelijkheid te verschaffen over deze wet.

De “nieuwe”wet Wmo is in 2015 van kracht geworden. 
Er is door de centrale overheid in Den Haag beslo-
ten om een deel van de AWBZ zorg ( Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten)  over te hevelen naar de ge-
meenten met als argument dat de gemeente dichter 
bij de burger staat en zodoende kan zorgen voor een 
betere en passende ondersteuning. Dit is maar een deel 
van het verhaal want Den Haag had uiteraard een gro-
te bezuiniging in gedachten en heeft deze vervolgens 
ook gerealiseerd vanaf 2015. In 2007 werden de huis-
houdelijke hulp en hulpmiddelen e.d. al in de Wmo 
opgenomen met daarnaast enkele subsidieregelingen 
maar in 2015 kwamen daar o.a. de ondersteuning, dag-
besteding, mantelzorgondersteuning, vervoer Wmo en 
Beschermd Wonen bij.

normaaL daGeLIjKs Leven

Deze wet is in het leven geroepen om kwetsbare bur-

gers te helpen om aan het normaal dagelijks leven te 
kunnen meedoen. Iedere burger komt normaal ge-
sproken wel in aanraking met de Wmo. Hetzij door 
ouders die hulpbehoevend worden hetzij zelf of andere 
familieleden of buren die ermee geconfronteerd wor-
den.

veLd I aLGemene voorzIenInGen en preventIe

Deze voorzieningen en activiteiten worden gesubsidi-
eerd door de gemeente en zijn vrij toegankelijk voor 
burgers. Voorbeelden hiervan zijn : bewonersonderne-
mingen, ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligersor-
ganisaties, Buurtgericht Samenwerken en cliëntonder-
steuning.

veLd II  ondersteunInG thuIs: toeGanG en 
maatWerK-arranGementen

Als Veld I niet voldoende ondersteuning biedt, komt 

men bij de toegang zorg. Hier wordt bepaald door 
een Wmo-consulent van de gemeente welk ondersteu-
ningsarrangement of maatwerkvoorziening aansluit bij 
de vraag/behoefte. Enkele voorbeelden van voorzie-
ningen in   Veld II zijn : huishoudelijke ondersteuning, 
dagbesteding, vervoer en hulpmiddelen. 

veLd III :    ondersteunInG en verbLIjf

Als er meer begeleiding, toezicht en opvang nodig is 
dan indiceert de gemeente voor een (tijdelijke) opvang-
voorziening of Beschermd Wonen.Op de website van 
de gemeente www.alkmaar.nl kunt u verder inzoomen 
op de mogelijkheden van de Wmo.Om een indruk te 
geven van wat de Wmo financieel voor de gemeente 
betekent geef ik u onderstaand geaggregeerd overzicht 
van de uitgaven in 2017. Zie ook de infographic van de 
gemeente alkmaar op pagina 36, 37.

• Veld I    7.100.000,-
• Veld II   6.800.000,-
• Veld III  25.000.000,-
• Totaal   48.900.000,-

Wmo- raad aLKmaar

Om vooral het cliëntperspectief ( kwaliteit, beleid en 
uitvoering) te bewaken heeft de gemeente een onaf-
hankelijke stichting in het leven geroepen die zich 
hierover buigt. Dit is de Stichting WMO Raad Alk-
maar. 

De Raad bestaat uit 7 personen die onafhankelijk zijn 
van de gemeente en in contact staan met hun achter-
ban of anderszins kennis hebben van de Wmo materie 
( zorg en welzijn). Daarnaast is er een ondersteuner in 
dienst die voor de secretariële zaken zorg draagt. 

doeL

• De stichting heeft als doel : Het vanuit een wet-
telijk kader, gevraagd en ongevraagd adviseren 
van het bestuur van de gemeente Alkmaar op het 
gebied van de Wmo.

• Het onderzoeken en bevorderen van moge-
lijkheden tot verbetering van de positie en de 
participatie van Wmo gebruikers in de gemeente 
Alkmaar

• Het ontwikkelen en regelmatig bijstellen van 
eigen beleid 

• Zorg te dragen voor interne deskundigheid op 
het gebied van de Wmo.

KLanKbordGoep

Om de mening van de achterban te vernemen heeft 
de Wmo Raad een zogenaamde klankbordgroep in 
het leven geroepen. Dit is een voornamelijk digitaal 
platform waar burgers hun op- of aanmerkingen met 
betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wmo 
kwijt kunnen. Regelmatig worden er vragen aan de 
klankbordgroep voorgelegd en de reacties die dit te-
weeg brengt worden vervolgens in een advies naar de 
gemeente vertaald. Daarnaast vinden er ook elk jaar 
bijeenkomsten plaats met een specifiek onderwerp      ( 
bijv. hulpmiddelen) waar ook de klankbordleden voor 
worden uitgenodigd. Mocht u zich willen aanmelden 
als klankbordgroep-lid dan kan dat en kunt u zich aan-
melden via info@wmoraadalkmaar.nl .Op de website 
van de Wmo Raad – www.wmoraadalkmaar.nl - kunt 
u o.a. de adviezen die de raad aan de gemeente heeft 
verstuurd vinden. 

ALKMAARraad

De Wmo-raad , met in het midden voorzitter Piet Verweel (foto Hans Petit)
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Infographic (c) gemeente Alkmaar

bevolking Alkmaar op 31-12-2017
108.000  personen

0-20 jaar

20-65 jaar

65+ jaar

20%

62%

18%

bezoekers 

Dementievriendelĳk Alkmaar

Mantelzorg

Slimste Huis Alkmaar

Wmo- en baliemedewerkers gemeente 
getraind door Geriant

“Alkmaar Dementievriendelijk”met  20 
netwerkorganisaties

11.469
op locatie

op de website
4.302
7.167

Max Mobiels uitgerold 
in Alkmaar

6

600 professionals in Slimmere Zorg-
bestand

18

preventie & gezondheid

informatie, advies & 
clientondersteuning

activering & toeleiding

ondersteuning (vrijwilligers)- 
organisaties

mantelzorgondersteuning

buurtgericht werken & 
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praktische dienstverlening

diversiteit

overige subsidies

bewonersondernemingen

Veld 1
algemene voorzieningen & preventie

Veld 3
ondersteuning & verblijf

Veld 2
ondersteuning thuis

bedragen x € 1.000

hulp bij het huishouden

veilig en zelfstandig wonen

vervoer

hulpmiddelen

inloopfunctie GGZ

individuele inkomensvoorzieningen

woningaanpassingen

beschermd wonen

Oggz

vrouwenopvang

verslaafdenzorg

€ 48,9
mln

€ 7,1
mln

€ 25,0
mln

€ 16,8
mln

176
157

121494
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1.821
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277

720

829
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936
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1.118
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excl. uitvoeringskosten en m
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inkom
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marGreet van WIssen-van de WoestIjne

Tekst en foto’s Marijke de Jong

Margreet van Wissen-van de Woestijne (72), groeide op aan het Varnebroek in Alkmaar. Haar opleiding tot 
ziekenverzorgster volgde zij in het Centraal Ziekenhuis. Zij werkte daar o.a. op de kinderafdeling, maar ook 
in verschillende verpleeghuizen en de Zonnehof in Koedijk. Als vrijwilligster heeft ze zich jarenlang dienstbaar 
gemaakt in de ouderraad van basisschool de Zandloper. Verder organiseerde zij ruim vijftien jaar reizen voor 
kinderen uit het buitenland, met name Armenië en Tata (Hongarije), zusterstad van Alkmaar. Margreet woont 
al 40 jaar op de Kanaaldijk met echtgenoot Martin, heeft twee zoons, twee dochters en vijf kleinkinderen.

mIjn LaGere schooL

“De Bosch kleuterschool aan de rand van de Hout. De 
school brandde geheel af in 1974 en werd twee jaar later 
herbouwd. Daarna ging ik naar de Lindenschool aan 
de Lindenlaan. We woonden er vlakbij. Ik herinner me 
meester Riemers van de zesde klas nog heel goed. Hij 
deed heel veel aan zingen, dat vond ik toen al leuk.“ 

favorIete WInKeL

“Dat is de kringloopwinkel op bedrijventerrein de Mos-
sel in Noord-Scharwoude. Ze hebben zulke leuke dingen, 
mijn huis staat er vol mee. Die vaas daar bijvoorbeeld heb 
ik onlangs gekocht. Het is Gouda plateel, voor vijfen-

twintig euro gekocht. Hij is veel meer waard.”

mIjn hobby’s
“Schilderen is mijn passie. Ik zit op een schilderclub 
in de Rietschoot. Verder brei ik graag. Op dit moment 
een vest voor Martin. Ook brei ik sokken op bestel-
ling. Daarnaast houd ik van tuinieren, zing ik in het 
Grootkoor Holland en heb ik veertig jaar aan volks-
dansen gedaan.”

Laatste Keer het dorp uIt

“Met Hemelvaart een dag of vijf naar Grolloo. Met de 
voormalige volksdansgroep ’t Duivelspaard. We stonden 
op een terrein van Staatsbosbeheer en gingen er op uit 
in de mooie omgeving. Geen elektra op het terrein. Een 
groot kampvuur was ’s avonds de enige verwarming.”

restaurant

“Dat is Het Hof van Schoorl, zó gezellig. Het ziet er 
oubollig uit maar het eten is fantastisch, vooral het 
stoofpotje. Er zit altijd verse groente bij. Alle produc-
ten zijn trouwens vers en lekker. Er loopt vriendelijk 
personeel en altijd vragen ze: wil je nog wat meer?”

beste pLeK om te reLaxen

“De plek waar ik mijn gedachten goed kan laten gaan 
is achter de computer terwijl ik een spelletje zit te 
doen. Of als ik zit te breien. Dan krijg ik inspiratie om 
te creëren. Daar houd ik van, creëren.”

dIt Kan veeL beter

“Dat het deel van Koedijk dat onder de gemeente Lan-
gedijk valt, bij Alkmaar gaat horen. Ze hebben ons 
alleen nodig voor de belastingcenten en de stemmen 
in de gemeenteraad maar voor de rest zijn ze niet in 

Koedijk geïnteresseerd. In het Langedijker Nieuwsblad 
wordt de Gondelvaart niet eens genoemd.”

IK voeL me KoedIjKer omdat….
“Ik hier met veel plezier woon en altijd gewoond heb. 
We zijn van heel wat verenigingen donateur, dat vind 
ik belangrijk. Ook hebben we een heerlijk huis, een 
prachtige tuin en een nog veel grotere achtertuin, na-
melijk de mooie Kleimeer. Ik voel me in ieder geval 
geen Langedijker, eerder Alkmaarder.”

mIjn Kapper

“Flair Hairstyling aan de Bovenweg in St. Pancras. 
Het zijn twee zussen, Bep en Mariska. Het is een sjieke 
winkel maar daar let ik eigenlijk niet zo op. Ik moet 
gewoon gesnoeid worden!”

de boodschappen

“Die doe ik het liefst bij Deen in de Broekerveiling. 
Het is een overzichtelijke winkel en de aanbiedingen 
staan altijd voorin zodat je niet hoeft te zoeken. Ze 
hebben verse artikelen en doen veelal hun inkoop bij 
de ondernemer uit de buurt.” 

mIjn huIsarts

“Dokter Lisette Eigenraam. Zij is een van de weinigen 
die niet negatief tegenover de alternatieve geneeswijze 
staat. Als je altijd maar last van iets hebt, is het toch 
niet zo gek als je eens iets anders probeert?”

museum

“ ’t Witte Paard in Schoorl. Het is een stolpboerde-
rij van omstreeks 1730 en ontleent zijn naam aan het 
paard van de boer die op dat moment in de boerde-
rij woonde. Dit paard werd gestolen en de boer wist 
wie het had gedaan. De diefstal kon hij niet bewijzen, 
daarom schilderde hij het paard op de deuren. Zo wil-
de hij de dief, die regelmatig langs de boerderij kwam, 
herinneren aan zijn daad. De stolp is nu helemaal 
ingericht als museum. Je kunt het alleen bezichtigen 
op afspraak. Alle meubels zijn met handgeborduurde 
stoffen bekleed, een prachtige expositie. Leuk om eens 
naar toe te gaan.”

KerK

“In oktober ga ik met het koor zingen in La Sagrada 
Familia in Barcelona. Het mooie van kerken is altijd 

dat de akoestiek geweldig is. Verder heb ik niets met de 
kerk hoor. Er hangt bij ons geen kruis aan de muur.”

theater

“De Vest. Zo nu en dan laten we ons verrassen en gaan 
naar iets dat we niet kennen. Soms valt het tegen en 
soms is het heel leuk. Meestal gaan we naar muzie-
kuitvoeringen en cabaret. De Ashton Brothers vinden 
we erg goed en Ellen ten Damme. Maar ook Lenette 
van Dongen of een Ierse folk band behoren tot onze 
favorieten. En Jeroen Zijlstra niet te vergeten. Die is 
zo leuk en veelzijdig. Hij speelt trompet en piano, hij 
zingt, is tekstschrijver.” 

KoedIjK voor KInderen

“Het is een ideaal oord voor kinderen om op te groei-
en. Buiten wonen maar toch dicht bij de stad. Ze heb-
ben alle vrijheid en kunnen lekker spelen. En de lagere 
school in de buurt. Daarom zijn we hier ooit komen 
wonen. Er zijn ook goede verbindingen, fietspaden 
naar het middelbaar onderwijs.”

WIL aLtIjd noG…..
“Wat ik had willen doen maar nu niet meer ga doen, is 
een muziekinstrument goed bespelen. Een hobo of een 
hoorn of zoiets. Ik speelde ooit wel op een blokfluit of 
een mondorgeltje maar dat deed ik altijd op gevoel. 
Denk dat m’n vingers nu niet meer willen.”
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maandaG-WasdaG
Tekst en foto (uit het archief ) van Jan Bijpost

Het is een maandag, de was hangt buiten voor het woonhuis nu Kanaaldijk 115. De opname moet gemaakt zijn 
voor 1914, er is nog geen stroom. Tussen de bomen zijn de schoorstenen te zien van Kanaaldijk 111, het huis van 
de Burgemeester. Het pand rechts was de voorgevel van een langhuisstolp, zoals er meerdere in Koedijk hebben 
gestaan. Daarnaast zien we de smederij van de gebroeders Bos. Nu is daar Grootspoor te vinden. 

De weg is nog voorzien van een “Peerdepad” de rest is verhard met schelpen. In de verte is links nog de nok van 
een stolp waarneembaar. Dat was de plaats van de familie Stam. Nu staat daar de prachtige villa op nummer 
96. Aan de bebouwing is verder niet veel veranderd, behalve de verscheidenheid van hekken als erfafscheiding.

Wilt u meer weten over de historie van het dorp, word dan lid van onze vereniging.www.historisch-koedijk.nl

Mijn klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

* Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant en 
ontvang een 

cadeaubon van € 25 
van Restaurant 

't Trefpunt Schoorl.*

Ik ben Cock Honig, 
uw Zelfstandig 

Adviseur in Koedijk. 
De koffie staat klaar!

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

Nostalkiek
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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

Olke Bolke en KinderBolwerk

Langs de toegangsweg naar Koedijk vindt u kindercentrum Olke Bolke met volop mogelijkheden
voor uw kinderen en waar van alles is te leren en ontdekken. Hier wordt dagopvang aangeboden
voor 0-4 jarigen. Er is een uitgekiend VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie). Met
een buitenspeelruimte van maar liefst 1.998 m2 behoort dit kindercentrum tot de uitblinkers.

Ouders met schoolgaande kinderen uit Koedijk kunnen prima bij ScoutingBSO KinderBolwerk 
terecht. BSO KinderBolwerk is gevestigd in spannende accommodatie midden in een prachtig
natuurgebied aan de rand van de Oudieplas. Eindeloze mogelijkheden om te spelen, te bewegen
en zich uit te leven in de frisse buitenlucht.

Wij creëren een vertrouwde opvangsituatie voor uw kind, die aansluit bij de thuissituatie en 
bieden uw kind geborgenheid en een veilige sfeer. Het spel- en ontwikkelingsmateriaal is 
veelzijdig en op de ontwikkelingsfase van uw kind afgestemd.

Onze dienstverlening is optimaal mogelijk afgestemd op uw eisen en wensen. Rollebol kinder-
centra heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en is HKZ/ISO 9001 gecertificeerd.

Meer informatie?
Neem een kijkje op onze site of vraag een rondleiding op de vestiging van uw
keuze via: info@rollebol.nl of bel: 072 - 566 90 28.
Kindercentrum Olke Bolke
Oude Kanaaldijk 3 
1825 AT Alkmaar 
t: 072 - 760 00 56 - i: www.kdv-olkebolke.nl

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

Spelen, ontdekken
en ontwikkelen

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maatScoutingBSO KinderBolwerk

Elgerweg 103
1825 KB  Alkmaar 
t: 072 - 561 56 11 - i: www.kinderbolwerk.nl

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  06-02-17  15:15  Pagina 1



44 45

Jeugdpagina

Datum Activiteit Leeftijd Tijd

Dinsdag 02-10-2018 Meidenmall 9 t/m 13 14:30/17:30
Donderdag 04-10-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 05-10-2018 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 05-10-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 09-10-2018 Meidenmall: thema 9 t/m 13 14:30/17:30
Donderdag 11-10-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 12-10-2018 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 12-10-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 16-10-2018 Meidenmall 9 t/m 13 14:30/17:30
Donderdag 18-10-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 19-10-2018 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 19-10-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 23-10-2018 Meidenmall: thema 9 t/m 13 14:30/17:30
Donderdag 25-10-2018 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 26-10-2018 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrijdag 26-10-2018 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Dinsdag 30-10-2018 Meidenmall 9 t/m 13 14:30/17:30

Vanaf september is The Mall een uur eerder open op de dinsdag. Dit omdat het programma dan beter aansluit op het 
continurooster van de Zandloper. Op de  andere dagen gelden de openingstijden die jullie van ons gewend zijn.
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het oudorpse paard verKLaard.
De Paardenparade is een route door de regio Alkmaar die voert langs cultuurhistorische plekken, gemar-
keerd door beelden van paarden. Deze beelden zijn door daartoe uitgenodigde professionele kunstenaars 
beschilderd of bewerkt. Ook in Oudorp staat zo een kunstig bewerkt paard. Het is geplaatst in het groen-
gebied Oudorperhout, vlak bij de molens en de plek waar ooit de dwangburcht De Nieuwburg stond. 

Door Marin van Hooff

saraI de haan

De kunstenares Sarai de Haan (1987) heeft het beeld 
naar eigen inzicht mogen “beschilderen”. Zij is een 
geboren Alkmaarse en woont in Amsterdam. Haar 
opleiding genoot ze aan de Gerrit Rietveld Academie 
(grafisch ontwerpen) en aan het Plantin Instituut voor 
Typografie in Antwerpen. Sarai combineert haar kun-
stenaarschap met haar werk als werkplaatsbeheerder 
bij het Grafisch Atelier in Alkmaar. 

don QuIchot

Sarai heeft het paard “versiert” met een tekst uit het 
boek ‘De vernuftige edelman Don Quichot van La 
Mancha” van de schrijver Cervantes. Deze tekst is een 
dialoog tussen de paarden Babiëca en Rocinant. Babi-
eca was het sterke strijdros van de roemruchte middel-
eeuwse Spaanse ridder El Cid. Rocinant is het oude en 
magere paard van de verwarde, in een eigen werkelijk-
heid levende Don Quichot. Hij denkt namelijk, door 
het lezen van te veel ridderromans, dat hij zelf ook een 
ridder is. Zijn verwardheid blijkt als hij herbergen aan-
ziet voor kastelen, geestelijken voor schurken en wind-
molens voor reuzen. De verschillen tussen de paarden 
symboliseren de kloof tussen een mooie droom en de 
harde praktijk.

KLaaGzanG

Babiëca en Rocinant spreken met elkaar in dichtvorm. 
Het is een klaagzang van Rocinant over hoe zijn baas 
hem behandelt. Babiëca wijst hem zijn plaats. De dia-
loog heeft ook een maatschappijkritische inhoud: de 
sterken en rijken hebben weinig begrip voor het ge-
klaag van de minder bedeelden. 
B. Hoe kom jij, Rocinant, zo ruim in ‘t vel!
R. Het is ook altijd werken, nooit eens eten.
B. Hoe zit dat dan bij jou met stro en vreten?
R. Mijn baas geeft me geen hap, het is een hel.
B. Maar jongen, wat een taal, wees niet zo fel. Je lijkt 
een ezel, bent je plaats vergeten.
R. Een ezel dat is hij, ik kan het weten. Kijk hoe 
verliefd hij is, dan snap je ‘t wel.
B. Is liefde dom?
R. Behoorlijk idioot.
B. Je spreekt in raadselen.
R. Honger scherpt mijn ogen.
B. Beklaag je bij de schildknaap.
R. Dat spint ook geen garen. Hoe kan ik mij bekla-
gen in mijn nood, als baas en knaap, of wat hij wezen 
moge, in knulligheid de knollen evenaren.

Toen Sarai werd uitgenodigd een bijzonder paard te 
creëren, selecteerde zij een top 3 van onderwerpen over 
paarden uit de haar bekende literatuur. Van deze drie 
items koos zij uiteindelijk het gedicht over de dialoog 
tussen Rocinant en Babiëca, beseffend dat de plek, bij 
de molens en de resten van een middeleeuws kasteel, 
een niet te overtreffen, bij het boek passend, decor zou 
zijn. En inderdaad, daar kan het paard van Don Qui-
chot zich thuis voelen.

Cultuur



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Hulp bij
een schade?

Dat geven wij!


