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Beste lezers,

‘Keep up the good work’ Dit ‘advies’ van één van de 
deelnemers aan de Coedijcker Ban enquête vat al het 
goede werk dat er in ons mooie dorp wordt gedaan 
samen. De geheel nieuw ingerichte ontvangsthal van 
De Rietschoot is hiervan een mooi voorbeeld. Net als 
de prachtige foto’s en het digitale informatiebord in 
deze ruimte. 

Ook al het werk voor de Coedijcker Ban – tekst, beeld, 
vorm en verkoop – wordt gewaardeerd als ‘good work’. 
Dat is goed om te lezen en te horen. Wethouder Anjo 
van der Ven prees in haar toespraak bij de feestelijke 
opening van de vernieuwde hal van de Rietschoot de 
wijze waarop veel Koedijkers actief zijn in en voor 
hun dorp. Met een mooi ontmoetingscentrum en een 
kleurrijke wijkuitgave als twee tot de verbeelding spre-
kende voorbeelden.

Verderop in deze uitgave besteden we ruime aandacht 
aan de uitkomsten van de enquête en het openings-
feest. 

Daarnaast zijn alle vertrouwde rubrieken ook deze 
maand weer de ‘moeite waard’. Veel leesplezier. En 
mocht de inhoud u inspireren? We kunnen best nog 
wel wat hulp gebruiken. Een mailtje aan info@coedij-
ckerban.nl en we helpen u verder.

Rien Berends, redactie 

Rekeningnummer: NL 77 INGB 0000 091754 ten name van De Rietschoot o.v.v: bijdrage CB 2015
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De markante Koedijker
Ervaren pottenbakster aan de Kanaaldijk

Joan Cornet
Door Rien Berends/foto’s Cees van Egmond

Op het moment dat ik aan de Kanaaldijk, in de boerderij van tuinder Jan de Geus, aan de slag kon met 
de pottenbakkerij op de manier die ik altijd wilde, had ik mijn doel bereikt. Ik had ruimte om te werken, 
cursussen te geven en een winkeltje te openen. Helemaal goed.’

Joan Cornet moet in het atelier van haar Pottenbakke-
rij De Mal glimlachen als ze aan dat moment in 1982 
terugdenkt. ‘We hadden toen twee keuzes. Terug naar 
Amsterdam, maar dat was te duur en niet praktisch 
of verhuizen naar een geschikte locatie dichter in de 
buurt. En dat laatste is het geworden.’

PubertIJd

Daarover later meer. Eerst het levensverhaal van de 
pottenbakster in Koedijk dat begint in de pubertijd in 

Amsterdam, niet ver van de Albert Cuyp. ‘Ik was een 
echte puber die zich tegen alles en iedereen afzette. Je 
had in onze tijd de Dijkers en de Pleiners. De Dijkers 
reden met vetkuiven op buikschuivers en de Pleiners 
waren van het lange haar, de zwarte kleren, de extrava-
gantie en de Puch met hoog stuur. 

Ik was een echte Pleiner.’ De ulo werd dus niet afge-
maakt door de dwarsliggende Joan. Er moest werk 
worden gezocht. ‘Er waren twee mogelijkheden. Bij 
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een grafisch bedrijf advertenties in elkaar plakken of 
bij de Veka gaan werken, een speciaalzaak in beno-
digdheden voor pottenbakkers. Bij de Veka maakte het 
niet uit wat voor kleren ik aan had of hoe ik er uitzag, 
dus ging ik daar werken voor tweehonderd gulden in 
de maand.’

Met die keuze belandde Joan in het creatieve wereldje 
waar ze zich al snel thuis voelde. ‘De klanten waren 
ook niet doorsnee en vaak alternatief. Dus dat klikte 
meteen. We moesten als personeel een uur voor ope-
ningstijd komen om het vak te leren. Ik volgde cursus-
sen, leerde draaien en alles over de mogelijkheden van 
de producten. Een perfecte leerschool en de juiste me-
thode om iedereen goed te kunnen helpen. De vrijheid 
van werken was enorm. In die tijd ontwierp ik ook 
sieraden. Die werden verkocht in een winkeltje aan de 
Bloemgracht waar ik ook nog een poosje heb gewerkt.’

Joan was dus helemaal in haar element. Ook haar 
inmiddels ex-partner maakte kunstwerkjes van oude 
schroeven, bouten en moeren. ‘Dat was echt leuk alle-
maal. We wilden er letterlijk de wereld mee veroveren 
en een rondreis gaan maken. Daar staken mijn ouders 
een stokje voor. Ze vonden me nog te jong en onerva-
ren. De wereldreis werd geschrapt.’

deksChuIt

Joan bleef zes jaar bij Veka werken, volgde nog een 
opleiding aan de kunstnijverheidsschool waar eigen-
lijk ook alles kon. Ook mocht ze een Veka-filiaal in 
Utrecht op poten zetten, waar ze twee jaar werkte. ‘In 
die tijd woonden we aan de Lijnbaansgracht op een 
door ons zelf omgebouwde dekschuit zonder voorzie-
ningen, dus geen gas, water of licht. Omdat het on-
mogelijk was om onder die omstandigheden ook met 
kinderen te wonen, moesten we iets anders zoeken. 

Mijn schoonvader las in 1968 een advertentie waarin 
24 huizen in Koedijk te koop werden aangeboden. Er 
was twee dagen later op zaterdag een informatiebijeen-
komst in een café tegenover het station in Alkmaar. 
Daar zijn we naar toe gegaan. Er waren veel meer be-
langstellenden, dus we moesten binnen een half uur 
beslissen. Dat hebben we gedaan en kozen een huis 
aan het begin van de Saskerstraat. Toen we onze keuze 
hadden gemaakt, hebben we gevraagd waar Koedijk 

precies lag. Dat was gelukkig niet al te ver en zijn we 
gaan kijken.’

IndrIngers

Al met al best een grote stap van hartje Amsterdam 
naar een rijtje, eerste, nieuwbouwwoningen in Koe-
dijk. Dat moet gevoeld hebben als een soort wereldreis, 
maar dan anders. ‘Dat was inderdaad best moeilijk in 
het begin. Ik heb nog een poosje gewerkt in Alkmaar 
tot dat vanwege de zwangerschap niet meer kon. 

Het was toen echt nog een dorp met een ei-
gen gemeenschap en cultuur.

We gingen toen elk weekend naar Amsterdam en er 
waren dagen dat ik op mijn knieën terug wilde krui-
pen. Er werd in die tijd nauwelijks tegen je gesproken. 
We waren de eerste bewoners van buiten. Veel Koedij-
kers zagen ons als indringers. Het was toen echt nog 
een dorp met een eigen gemeenschap en cultuur. Ik 
kon dat best wel begrijpen. Toen de tweede nieuw-
bouwwijk kwam, zag ik hoe de Koedijkers daar toch 
gingen kijken. Langzaam werden we geaccepteerd, 
maar het was lang niet altijd makkelijk.’Na dertien 
jaar in de Saskerstraat te hebben gewoond en gewerkt, 
werd de drang naar iets anders groot. ‘Ik was op zolder 
begonnen met het geven van cursussen in pottenbak-
ken. In de loop der tijd groeide dat en ik wilde eigen-
lijk meer ruimte om alles beter te kunnen doen. Deze 
boerderij van De Geus stond al anderhalf jaar leeg. Via 
een familielid hoorde ik dat ze het graag wilden verko-
pen. Ook al omdat ze bang waren voor brandstichting. 
Jan de Geus was na de verkaveling gestopt als tuinder 
en bij Verkade gaan werken. Toen er bij Zonnehof 55-
plus woningen beschikbaar kwamen, zijn ze daar gaan 
wonen. Na wat overleg hebben we het kunnen kopen 
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en kon ik aan de slag met de Pottenbakkerij De Mal. 
Ik heb voor die naam gekozen omdat in die tijd het ge-
bruik van kleine mallen van beesten en figuurtjes heel 
populair was. Ik had wel 1500 van de dingen. Vandaar 
de naam.’

begrIP

Eenmaal aan de Kanaaldijk groeide de pottenbakkerij 
als kool en is De Mal inmiddels al ruim dertig jaar 
een begrip in het dorp en ver daarbuiten. ‘Jarenlang 
stond ik de gehele zomerperiode op braderieën in 
Noord-Holland. Dat was fantastisch. Daarnaast werk-
te ik samen met scholen, bedrijven en verenigingen als 
het ging om herdenkingsbordjes of prijzen in welke 
vorm dan ook. Uiteraard ben ik ook doorgegaan met 
cursussen, workshops en het verzorgen van kinder-
feestjes, bedrijfsfeesten of andere groepsbijeenkom-
sten. Voor families van bruidsparen verzorg ik ook 
leuke arrangementen, waaronder het beschilderen van 
porselein. Uiteraard ben ik het allemaal wat rustiger 

aan gaan doen. Zo sta ik niet zo veel meer op markten. 
Maar de workshops en groepsbijeenkomsten doe ik 
nog steeds. Dat staat allemaal op de website.’

WIJktheater

Tijdens de voorbereiding van het buitenspektakel De 
Engel van Koedijk van het wijktheater ‘Meer!’ was je 
ook actief. ‘Omdat mijn zoon Lars als regisseur werkt, 
heb ik uiteraard ook belangstelling voor alles wat met 
toneel te maken heeft. Lars werkt niet in de buurt 
en ik vond het ook niet zo handig om met hem te 
gaan werken. Toen ik hoorde over het wijktheater en 
dit speciale stuk heb ik me aangemeld. Een prachtige 
ervaring. De uitvoering is om muzikale redenen uitge-
steld naar september dit jaar. Over een paar maanden 
wordt het, als alles goed gaat, weer opgepakt. Dan zal 
ik zeker weer mijn steentje bijdragen. Het is heel leuk 
en je komt op die manier weer in contact met andere 
bewoners van het dorp.’
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Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

Voor een kunstgebit
zoals u dat wenst !!
Ook voor reparaties
kunt u bij ons terecht

Kanaaldijk 221 1831 BE Koedijk
T: 072-5624990
Website: http://www.dubakoedijk.nl

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%
De 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.

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet
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De moeite waard
bIeb In de rIetsChoot
In navolging tot het mooie initiatief van een Koedijker 
aan de Achtergraft, de buurtboekenplank (Coedijcker 
Ban nummer 7, juli 2014) staat in De Rietschoot sinds 
kort ook een buurtboekenplank. 

Als u de Rietschoot binnenkomt loopt u door tot vlak-
bij het televisiescherm. Aan uw linkerhand ziet u een 
boekenkast met daarin boeken, Cd’tjes en Dvd’s. U 
mag de boeken, Cd’s of Dvd’s die uw interesse hebben 
meenemen om te lezen, te beluisteren of te zien. U 
hoeft het meegenomen materiaal niet terug te bren-
gen. Per keer mag u zoveel mater1alen meenemen als u 
wil. Als u zelf lees- luister- of kijkmateriaal wilt done-
ren doet u dat in overleg met de bedrijfsleider of diens 
plaatsvervanger.

drukfout In JanuarInummer
De Coedijcker Ban van januari is later bezorgd dan 
gepland. De vertraging  werd veroorzaakt door een 
drukfout. Pagina 47 was voor de helft weggevallen. 

De drukker heeft de hele editie opnieuw moeten druk-
ken, daardoor kon GigaTrans pas op zaterdag 10 janu-
ari starten met de bezorging.

maart april

Bezorging 4,5,6 maart 1,2,3 april
Kopij 11 februari 11 maart

In bovenstaande tabel ziet u de data waarop de Coe-
dijcker Ban de komende maanden wordt bezorgd én u 
ziet tot welke datum u kopij kunt aanleveren.

De Coedijcker Ban verschijnt niet in juli. 

oProeP leden laatste eer koedIJk
De jaarvergadering van de vereniging is gepland op 
woensdag 25 februari 2015 om 20.00 uur in de molen-
schuur van Maalderij De Gouden Engel, Kanaaldijk 
236, 1831 BE Koedijk. 

De vereniging roept de leden op deze vergadering bij 
te wonen. De agenda en het verslag van 2014 kunt u le-
zen op de website: www.uitvaartverenigingkoedijk.nl/

katholIek VrouWen gIlde
Ledenavond van het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG) 
op 10 februari 2015 in De Rietschoot, Saskerstraat 21, 
1831 CR Koedijk. Pastor Vlaar neemt u in zijn boeien-
de lezing mee naar enkele hoofdthema’s van zijn leven. 
Zoals De plek waar hij is geboren, zijn roeping, zijn 
schorsing, zijn werk bij de Koninklijke Marine, zijn 
geloof en vertrouwen. De presentatie van de pastor 
wordt omlijst met foto’s, muziek en gedichten. 

De lezing is gratis toegankelijk voor de leden van het 
KVG. De toegangsprijs voor introducés  is € 4,-  

Het KVG wordt ondersteund door Stichting ‘t Zuy-
doutaerlandt

Pastor Vlaar



10

De moeite waard

fotoClub koedIJk

2014 werd passend afgesloten met een gezellige avond 
en de uitslag van de jaarwedstrijd met het thema 
‘Bruggen’. Tom van Loon kreeg de meeste punten 
voor zijn avondfoto van de Calatravabrug ‘De Citer’ 
in Hoofddorp. 

De leden hadden een jaar de tijd om 3 passende, mooie 
foto’s in te dienen . 21 leden deden met 61 foto’s mee. 
Op de ledenavond kon op de foto’s gestemd worden. 
De 15 foto’s met de meeste punten zullen een jaar lang 
geëxposeerd worden op diverse locaties in Alkmaar. 

Vanaf 3 februari zijn de 15 foto’s te zien bij De Riet-
schoot, Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk. Voor 2015 
is er een nieuwe jaarwedstrijd uitgeschreven met het 
thema ‘Licht’. Verder kunnen de leden elke maand een 
themafoto indienen. De thema’s zijn lang van te voren 
bekend, zodat er alle tijd is om je creativiteit te gebrui-
ken. Ook organiseert de fotoclub regelmatig work-
shops en lezingen. Geïnteresseerd? Kijk dan eens op de 
www.fotoclub-koedijk.nl. Daar is alle info te vinden 

en zijn ook de 15 foto’s te bewonderen.

nIeuWs huIsartsenPraktIJk koedIJk 
Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is 

wegens vakantie gesloten 
van: 23 februari t/m 27 
februari 2015 De waarne-
ming wordt in die week 
gedaan door: Praktijk ‘t 
Rak, Schoenmakerstraat 
126, telefoon 072-561259

8 maart koffIeConCert aurora
Tijdens dit concert presenteert Aurora u een zeer geva-
rieerd programma met o.a. het vijfdelige ‘Dakota’ van 
Jacob de Haan. Dit verhaalt over de Sioux Indianen 
uit Noord en Zuid Dakota (VS). In enkele delen heeft 
de componist een oud-indiaanse melodie verwerkt.‘A 
Whiter Shade of Pale’ is een mengeling van popmu-
ziek met klassieke muziek (Johann Sebastian Bach). 
De mars ‘In Times  Of  Triumph’ is een van de 400 
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gepubliceerde werken van James Sweaeringen. BOA 
brengt flink wat leven in de brouwerij met o.a. ‘How 
To Train Your Dragon’ en ‘Cyclone’. Het programma 
wordt tevens opgeluisterd met een gastoptreden van 
Alkmaar Brass met o.a. ‘Devon Fantasy’.Dat dit slechts 
een kleine greep is uit het volledige concertprogramma 
moge duidelijk zijn…. 

Laat u verrassen en kom luisteren op 8 maart. De mu-
zikanten hebben er zin in! 
• Wanneer: zondag 8 maart 2015 om 10.30 uur  

(entree gratis) 
• Door: Harmonieorkest Aurora, Brugorkest Auro-

ra (BOA) en Alkmaar Brass, Dirigenten: Simon 
Boerke en Alexander Zwaan. 

• Waar: De Rietschoot in Koedijk (Saskerstraat 
22). 

• Websites: www.aurora-koedijk.nl  en www.
alkmaarbrass.nl  In de pauze is er traditiegetrouw 
koffie met door de eigen leden zelfgebakken cake 
of taart. 

alles neIleze
Hadde jolle d’r ’n jaar of wat leden ok zô’n hekel 
an? Ik wel! Ik kon op slot de letters www.nl niet 
meer hore. Dat was in de toid dat internet nét op 
kwam zette. Opheden ben ik ‘r wel an wend, want 
‘t hoort ‘r al hillegaar bai vezelf. ‘t Is oftig nag puur 
makkelijk ok, om d’r ‘s wat op te zoeken en zuks. 
Je kenne ‘t zô gek niet bedenke, of ‘t is te vinden. 
Op al je vrage ken je ‘n antwoord kroige. Je komme 
op al die bladzoide, deur ien heêl kloin plaatje met 
je muis an te klikken en de hêle wereld leit voor 
je open. Belle met de computer ken ok nag en de 
radio ofspeule en tilleviezie en films koike. 

Al dat koiken en lezen wort ok veul van je vroegen 
opheden. Bai alles wat of d’r in de blade of kran-
te staat en bai alles wat op de TV uitzonden wort, 
kroig je de bòskip, dat je d’r nag veul meer over leze 
kenne op ‘t web, zô as ze ‘t ok wel noeme. TV uit-
zendinge, die je mist hewwe, ken je later ok nag ‘r ‘s 
bekoike. Al met al benne ‘t lappe tekst en ok nag ‘n 
hêle zoôt tillevieziebeêlde. 

Nôh, ik word ‘r opheden puur nittelig van, want ik 
ken zelf wel bepâle, wat of ik opzoeke of bekoike 
wul! Het kost nag puur zô’n toid ok. Den ben je 
‘s eives nag ure doende en kom je zôwat gien meer 
achter je computer vedaan. Zuks moet ok wel meist 

‘s eivies beure, vezelf, want overdag hewwe de meis-
te mense ‘t te drok met hullie werk. 

Ik liep hier onderlest zômaar ‘s over te prakkizeren 
en toen docht ik bei m’n oigen: Zouwe die mense 
d’r ooit wel d’r ‘s bai stil staan, dat je zô altemetteres 
ok nag gewoôn te bed moete om te sleipen? Ik denk 
dat genien moin hier wat over zegge ken en ik denk 
ok dat ik uitgerekend ‘t antwoord op deuze vraag 
waarskoinlijk niet op ‘t Internet vinden ken.
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D E B O H R A
S A L O N

salon debohra: schoonheidssalon, kapsalon én pedicure onder één dak!
Wij zijn professionals met elk ons eigen specialisme: huidverbetering- en verzorging, 
kleur- en kniptechnieken, creatieve styling, behandeling van de diabetische- en reuma-
tische voet en/of massages. Kijk op onze website voor alle informatie.

www.salondebohra.nl

Kanaaldijk 193  |  1831 BD Koedijk  |  072-5600152  |  info@salondebohra.nl

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
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feestelIJke oPenIng hal rIetsChoot

De geheel gerenoveerde ontvangsthal van de Riet-
schoot werd vrijdagmiddag 9 januari feestelijk geo-
pend door wethouder Anjo van de Ven. Onder toe-
ziend oog van zo’n 70 bezoekers knipten Antoine van 
Hoorn, secretaris van De Rietschoot en Marga Rieke-
wel op uitnodiging van de wethouder het lint door.

De hoofdingang van de vernieuwde ontmoetingsruim-
te was die middag bewust op slot. De gasten konden 
de toneelzaal van de Rietschoot betreden  via een heuse 
rode loper, fraai afgezet met koorden. Eenmaal binnen 
werden de gasten vriendelijk ontvangen door de mede-
werkers van De Rietschoot. 

Om half vier begroette de voorzitter van De Riet-
schoot, Hans Petit, de aanwezigen waarmee hij de fees-
telijke bijeenkomst opende. In zijn toespraak bedankte 
hij het team dat de verbouwing heeft begeleid: Antoi-
ne van Hoorn, Joep van Putten, Jan Turkstra, Freddy 
Ploeger en Lars Manten. 

Een bijzonder welkom was er voor Sytske en André 
Groothuis. De voormalige Koedijker huisartsen heb-
ben het geld, dat ze bij het afscheid hadden ontvangen, 
geschonken aan het dorp. Dat geld is besteed voor de 
aanschaf van een prachtige leestafel in de hal 

Hans Petit reikte tot slot, namens het bestuur van de 
Rietschoot/bewonersonderneming Koedijk ere-insig-
nes uit aan André en Sytske Groothuis, Jan Turkstra en 
Freddy Ploeger en aan de wethouder voor hun bijdrage 
aan de vernieuwde hal. 

Daarna werd wethouder Anjo van de Ven uitgenodigd 
de openingshandeling te verrichten. De wethouder 
sprak haar waardering uit voor de ontwikkelingen die 
ze heeft gelezen in het ondernemingsplan. Daar stelt 
het bestuur zich belangrijke vragen: waartoe is de be-
wonersonderneming er, wat gaan de bewoners merken 
van de bewonersonderneming en hoe leg je het begrip 
bewonersonderneming goed uit.  De wethouder bena-
drukte dat het de vrijwilligers zijn die de renovatie van 
de hal hebben gerealiseerd en niet zij. Daarom nodigde 
Anjo van de Ven vrijwilligers uit om, onder het motto 
“Knip je eigen lint door.nl”, de hal te openen. 

Alle bezoekers die de hal voor het eerst zagen waren 
onder de indruk van de veranderingen. Heeft u het 
zelf nog niet gezien, loop eens binnen, misschien wel 
om even de krant of een tijdschrift te lezen, al dan niet 
onder het genot van een heerlijke kop koffie of thee.

‘Knip je eigen lint door.nl vlnr: Anjo vd Ven, Hans Petit, Antoine van Hoorn, Marga Riekwel (foto M.P)
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de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

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

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

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

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

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling 
van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en 
Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/
veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie
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De moeite waard
Sayonara viert zilveren jubileum met komische thriller
‘WIe doet ons Wat’

Ter gelegenheid van het zilveren jubileum speelt de 
Koedijker Toneelgroep Sayonara  op zaterdag 28 maart  
om 20.00 uur in De Rietschoot de komische thriller  
‘Wie doet ons wat’.

In de traditie van Sayonara betekent dit niet een huis-
tuin-en-keukenklucht, maar eentje met een meer dan 
verrassende opbouw en een even verrassend eind. Zo 

zullen de spelers deels met hun tekstboekje op het to-
neel mogen staan. Dat is weer eens wat anders voor 
spelers en publiek. 

De kaartverkoop is gestart. Foto’s van de repetities zijn 
ook via de website te bekijken. Kaarten kosten 10 euro 
per stuk en zijn online te bestellen via www.toneel-
groepsayonara.nl of telefonisch via 072 – 5622308.

ledenVergaderIng gondelVaart
De Gondelvaartvereniging nodigt alle leden uit op 
vrijdag 6 maart voor de Algemene ledenvergadering. 
Vanaf 20.15 uur in de kantine van SV-Koedijk. Het 
jaarverslag is vanaf 26 februari beschikbaar op de web-
site van de vereniging. www.gondelvaartkoedijk.nl  
Een papieren versie is op de jaarvergadering aanwezig 
of anders op te vragen bij onze secretaris via: secreta-
ris@gondelvaartkoedijk.nl Het financieel overzicht is 
30 minuten voor aanvang van de vergadering te ver-
krijgen bij de penningmeester. Denkt u ook aan uw 
contributie. Rek.nr 78.95.81.035 onder vermelding van 
uw persoonlijke gegevens; naam, adres, postcode en 
woonplaats en/of lid nummer.

VrouWen Van nu – koedIJk
Op de derde dinsdagavond van februari zullen de 
Vrouwen van Nu Afd. Koedijk hun jaarvergadering 
houden in de Rietschoot om 20.00 uur. Deze avond is 
besloten en alleen roegankelijk  voor hun eigen leden. 
Vrouwen van Nu organiseert 9 bijeenkomsten in het 
jaar met uiteenlopende onderwerpen. Op 7 avonden 
daarvan zijn vrouwelijke introducees hartelijk wel-
kom.Introducees betalen die avond € 5,00 entree. Die 
wordt van de contributie afgetrokken, als u lid wordt. 
Vrouwen van Nu komt voort uit Nederlandse Bond 
voor Plattelandsvrouwen. Nadere inlichtingen bij de 
secretaris: Trijnie Bakker 072-5315934 / trijnie_bak-
ker@online.nl
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Coedijckertjes
Bijles basisschool nodig voor uw kind? Kijk eens 
op mijn website:www.remedialteacher-bijles-huis-
werk.nl De CITO-training start binnenkort op 
woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30

Gitaarlessen in Daalmeer / Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Voor begin-
ners en gevorderden. Gratis proefles? Ton Oudejans. 
E-mail: tonoudejans@online.nl. Telefoonnummer: 
06-10338021

Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148 Tel. 072-5612961
Gezocht: Huurder voor de sportzaal op donder-
dagavond! Bent u op zoek naar een sportzaal voor 
uw activiteit? Wij hebben voor u op donderdag 
avond de sportzaal vanaf 20:30 beschikbaar voor 
verhuur. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met De Rietschoot 072-5615595 of mail naar 
info@rietschoot.nl.
Wist u dat...De Rietschoot vergaderarrangementen 
heeft? Vergaderruimte is per uur en per dagdeel te 
huur, alle benodigdheden zijn aanwezig en ook voor 
een heerlijke lunch kan worden gezorgd. Voor meer 
informatie neemt u contact op met de Rietschoot 
via 072-5615595 of info@rietschoot.nl.

Studio Petit
Fotogra�e - Websites
Drukwerk - Restauratie

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

Ci-Da-Ri
TEKST, PR, PRESENTATIE, CONFLICTBEMIDDELING, ACTEREN

Kanaaldijk 155, 1831 BB Koedijk
T: 072 561 57 82  -  M: 06 53 20 34 51
E: rien.berends@gmail.com
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Beeldbericht

IJzIge Watertanden
Tekst en foto Cees van Egmond 

Een stralende dag en straffe wind. Onderweg kom je altijd wel bekenden tegen. Sommigen herken je op afstand, 
een praatje is dan gauw gemaakt.  Anderen herken je via hun hond. Woef doet zijn best om een tak mee te ne-
men. In mijn fantasie deed dit restant aangevroren ijs me denken aan de vervaarlijke tanden van een replica van 
een dinosaurus. Maar het zou ook zo van een hond kunnen zijn, op röntgenfoto’s weet je soms niet wat je ziet. 
Spetterend zonlicht en ijzige watertanden.  

Reini de Maijer-Otto en Jacob de Maijer  

Op 28 december 2014 
is -in Zaandam- onze lieve broer en zwager 

Jacob Jan Otto
op de leeftijd van 85 jaar overleden     
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Ondernemer van de maand
Praktijk op 1 januari overgenomen door Anouk van der Zwet
PedICure & sChoonheIdssalon hennIe sInkeler 
Door Rien Berends/foto’s Cees van Egmond

‘Je mag best weten dat ik een traantje heb weg moeten pinken. Het is toch een kindje dat je moet loslaten. 
Rationeel is het allemaal logisch, maar emotioneel doet het best wel wat met me.’

Na een loopbaan van ruim 42 jaar als pedicure en 
schoonheidsspecialiste heeft Hennie Sinkeler op 1 ja-
nuari haar praktijk in de Hofstaete overgedragen aan 
haar opvolgster Anouk van der Zwet Met pijn in het 
hart, maar ook in het volste vertrouwen dat alles op 
een goede manier zal worden voortgezet. ‘De huisarts 
was onverbiddelijk. Mijn gezondheid stond het niet 
langer toe om op dezelfde voet door te gaan. Boven-
dien heb ik thuis de zorg over een gehandicapte zoon. 
Maar ik ben nog niet helemaal gestopt. Zolang het ver-
antwoord is, blijf ik nog één dag in de week actief in 
de praktijk en val ik daar waar nodig in. Maar nu als 
werkneemster van Anouk.’

energIebanen

Hennie was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in de rol 
die voeten in ons leven spelen. ‘Alle energiebanen in 
ons lichaam komen uit in de voeten. Met de behan-
deling van voeten, behandel je dus eigenlijk het hele 
lijf. Daarom ook is het pedicurewerk zo fascinerend.’ 
Die belangstelling voor het wel en wee van de voeten 
had tot logisch gevolg dat Hennie op haar negenen-
twintigste de spoedopleiding pedicure in haar woon-
plaats Amsterdam volgde. Om er meteen ook maar 
de opleiding voor schoonheidsspecialiste achteraan te 
doen. Hennie: ‘Dat was in die tijd een logische combi-
natie. Ik bouwde al vrij snel een eigen klantenkring op 
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Ondernemer van de maand
waar de vraag naar schoonheidsbehandelingen groot 
was. Toch is en blijft pedicure mijn ding. Ik werkte in 
die tijd ambulant en kwam dus bij de klanten thuis. 
Dat was best intensief en soms ook zwaar. De werk-
omstandigheden in privéhuizen zijn nu eenmaal een 
stuk minder goed dan in de eigen praktijkruimte met 
een behandelstoel en alle andere faciliteiten. Boven-
dien moest je in die tijd, begin jaren zeventig, heel wat 
trappen lopen want er waren lang niet overal liften in 
Amsterdam Zuidoost.’

de hofstaete

Omdat haar oudste dochter er woonde en de omge-
ving haar erg aansprak, verhuisde Hennie in 1985 naar 
Alkmaar. ‘Ik kon daar aan de slag als pedicure bij een 
schoonheidssalon die na een paar jaar verhuisde naar 
De Hertogh in Koedijk. In de ruimte waar nu de huis-
artsenpraktijk is gevestigd.’ Omdat de bedrijfsvoering 
in De Hertogh niet haalbaar was, besloot Hennie on-
der haar eigen naam een pedicurepraktijk te beginnen 
op Kanaaldijk 193 bij een zonnestudio, schoonheidssa-
lon en kapsalon. Een paar maanden nadat de Hofstae-
te in gebruik was genomen, verhuisde zeventien jaar 
geleden de pedicure en schoonheidsspecialiste naar 
dit nieuwe onderkomen. ‘Zo werkte ik dicht bij een 
specifieke doelgroep. Ook diverse veranderingen op de 
locatie aan de Kanaaldijk vond ik voor mezelf minder 
gunstig. De keuze om te verhuizen was dus niet echt 
ingewikkeld.’

dIabeet en reuma

In de advertentie van de Coedijcker Ban 
wordt specifiek de voetverzorging voor 
diabeet en reuma genoemd. ‘Bij diabe-
tes vermindert of verdwijnt het gevoel 
in de voeten. De bloedbanen verkalken 
eerder en het gevaar bij wondjes aan de 
voeten is dan extra groot. Die kunnen 
gaan zweren met alle nare gevolgen van 
dien. Dat kan zelfs leiden tot amputa-
tie. Als pedicure inspecteer je de voeten 
van een suikerpatiënt intensief, check 
je de gevoeligheid een geef je advies 
waar op gelet moet worden. Elke dag 
moeten de voeten worden gecontro-
leerd en het is onverstandig om op blo-
te voeten te lopen. Omdat er geen of te 

weinig gevoel is, kunnen diabetici op een steen gaan 
staan en zich verwonden. Zonder dat ze er ook maar 
iets van merken. Het ontbreken van voldoende gevoel 
kan ook leiden tot disbalans. Daardoor kan iemand 
zomaar ten val komen. Bovendien kan een voet op-
eens zomaar inzakken. Het is aan ons om daar scherp 
op te letten en te waarschuwen als er voortekenen in 
die richting zijn. Bij reumapatiënten letten we ook erg 
op ontstekingen. Als er pijnklachten zijn, gaan we die 
intensief onderzoeken en controleren we op eventuele 
wondjes of vergroeiingen aan de voeten.’

afsCheId

Na verloop van tijd is er sprake van een vaste klan-
tenkring. Dat is een proces van jaren en gaat voor een 
deel vanzelf. Net als het moment dat een afscheid zich 
begint aan te dienen. ‘Hoewel ik daar vijf jaar geleden 
nog niet echt mee bezig was, dacht ik er af en toe best 
wel eens aan. Als leerbedrijf begeleidde ik stagiaires. 
Dat is ook een leuke kant van dit werk. Anouk liep 
stage bij me en bij haar had ik een heel goed gevoel. 
Na haar opleiding is ze bij me komen werken. Dat 
is een goede keuze geweest. Want toen de dokter me 
het advies gaf om rustiger aan te gaan doen, kon ik de 
praktijk met een gerust hart overdragen. Anouk kent 
alle klanten, ze heeft mede vorm gegeven aan de prak-
tijk in de laatste vijf jaar. Ze is volledig geïntegreerd en 
geïnformeerd. De ideale opvolgster voor me. En ik kan 
en mag haar blijven helpen zo lang de gezondheid dat 
toe laat. Dat doet me, hoe moeilijk ik het ook vind, 
goed.’ 
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Dé adviseur
voor al uw

verzekeringen

www.otterlo-advies.nl

BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212
1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00
E  info@otterlo-advies.nl
I  www.otterlo-advies.nl
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Historische Vereniging
snIJbonenmolens en een stoof

Door Jacob de Maijer (inventarisatiecommissie)

In de vorige aflevering vroegen wij u om te reageren op het elektrische apparaat. Ook heb ik de vraag 
gesteld via internet. Er kwamen veel reacties in de trant van: ‘Is het niet dit, of is het niet dat?’ Eén reactie 
verwees naar een link van NEMO Erfgoed. Daar vond ik een serie foto’s van soortgelijke apparaten met 
het zelfde kopje, ofwel  verwarmingselement. Deze apparaten blijken te vallen onder de noemer aansteker. 
Ik heb nog contact met NEMO, maar voorlopig mogen we er gerust van uitgaan dat het een sigaren/pijp 
aansteker is. Reacties zijn nog steeds zeer welkom.

snIJbonenmolens

Volgend onderwerp zijn de drie antieke snijbonenmo-
lens die we bezitten. Geschonken door smederij Bos. 
Deze snijbonenmolens zijn alle drie niet compleet, 
maar samen maken ze duidelijk hoe ze er uit zagen. 

Deze snijbonenmolens werden indertijd door de sme-
derij verhuurd aan de Koedijkers. Dat weten we om-
dat de familie Bos de boeken heeft bewaard waarin 
de werkzaamheden genoteerd werden en aan de hand 
waarvan aan het eind van het jaar de rekeningen wer-
den uitgeschreven.  Wat voor mij persoonlijk heel leuk 
is, dat mijn overgrootvader Jan de Maijer, groentehan-
delaar, in dit boek vaak voorkomt en in 1907 de snij-
bonenmolen ook een keer huurde voor 20 cent en een 
keer voor 15 cent. Het waren heel professionele appara-
ten voor die tijd. Aangedreven met een slinger, er was 
nog geen elektriciteit,   via een worm/ wormwiel over-
brenging. Door deze overbrenging draaide het mess-
senwiel vele malen sneller dan we tegenwoordig zien in 
de moderne uitvoering. U moet weten dat snijbonen 
vroeger belangrijk wintervoedsel was. De gesneden 
bonen werden in grote Keulse potten(70 liter)in zout 

gelegd, gepekeld dus. Over de volle pot gesneden bo-
nen en zout ging een schone theedoek en daarop een 
flinke steen. Mijn moeder had als steen een basaltblok 
waar geen vocht in trok. Na de 2e wereldoorlog werd 
dit ook nog gedaan. Ik vond die gepekelde bonen niet 
lekker, maar dat terzijde. De molen die mijn ouders 
gebruikten, was een zogenaamde PeDe met een direc-
te aandrijving. De slinger dreef direct het messenwiel 
aan. Deze  zal voor velen nog wel bekend zijn.

stoof

Om het verhaal over de stoven uit de vorige afleverin-
gen compleet te maken. We hadden nog een, wat wij 
noemen,  “gewone” stoof met vuurtestje nodig. Martin 
van Wissen van de restauratieploeg van onze vereni-
ging leverde dit prachtige exemplaar . Er zit een heng-
sel van ijzerdraad aan. Zo nam Martins grootmoeder 
deze stoof brandende mee naar de kerk om tijdens de 
dienst in elk geval de voeten warm te houden. 

Reacties op deze columns zijn welkom: 072 5615882 of 
jbdemaijer@live.nl

Stoof

Snijbonen molen te huur voor 20 en 15 cent
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De deels Koedijker folkformatie Bangers & Mash staat 
op zondag 8  februari 2015 weer namens het Cult’uur-
tje in het ontmoetingscentrum De Rietschoot. 

Bangers & Mash bestaat uit:
• Sjanneke van Herpen, de vrouw in de band.
• Lowie van Herpen, de zingende techneut van 

de band en ja, hij is de broer van Sjanneke.  Hij 
heeft een Ierse stem, is wild en vol passie en 
daarom is hij met algemene stemmen gekozen 
tot leadzanger. 

• Peter Janssen is ‘multi-instrumentalist’. 
• Jeroen Stam is de ‘alles-aan-elkaar-prater’. Met 

zijn uitstraling en gestalte is hij de solide basis 
van de B&M-muziek.

• Jeffrey Janssen is de zoon van Peter en de drum-
mer van de band.

Hun optreden in De Rietschoot betekent altijd weer 
veel plezier voor zowel de band als het publiek. Ze 
hebben er enorm veel zin in en denken er uiteindelijk 
een gezellig feest van te maken. Wilt u ook weer eens 
ouderwets genieten op de vrije zondagmiddag, kom 

dan wel op tijd naar De Rietschoot, want vol is vol. De 
zaal gaat om 14.30 uur open. Het optreden van Ban-
gers & Mash begint om 15.00 uur. 

Het Cult’uurtje is op zoek naar komende of bestaande 
artiesten die willen optreden in het seizoen 2015/2016 
voor inlichtingen jan.h.van.dijk@kpnplanet.nl of tel 
072 5403870

Nieuw in het kluscafé Koedijk:
hulP bIJ ComPuterProblemen
Het klusteam wordt vanaf 14 maart uitgebreid met ie-
mand die alles van computers weet en u kan helpen 
problemen met hardware en/of software op te lossen. 
U zult de computer wel mee 
moeten nemen, een mo-
nitor en toetsenbord zijn 
aanwezig. De man die dit 
onderdeel voor het Klusca-
fé op zich neemt is Maikel, 
een man met een passie: 
‘computers voor minima’ is 

Kluscafé

Koedijk



23

het project dat hij aan het opstarten is. Op de website 
www.feit.nu/computers-voor-minima/ kunt u meer 
lezen en kunt u ook aangeven of u geld, een computer 
of onderdelen wilt doneren. Ook is daar een blog van 
Maikel te vinden, waarop men de voortgang van het 
project kan volgen Een hartverwarmend initiatief dat 
van harte onderschreven wordt.

Zaterdag 14 maart staat een leuke workshop gepland. 
Met restjes stof leuke kussens en applicaties maken. 
Volgende keer meer details, zoals tijd en kosten.

Het volgende kluscafé is op zaterdag 14 februari van 
14.00 tot 16.00 uur. Het kluscafé werkt gratis, onder-
delen die vervangen moeten worden moet uzelf aan-
schaffen. Een fooi in de fooienpot mag maar hoeft 
niet!

menu’s samen eten

10 februari: * Kippensoep * Broccolistamppot met ge-
rookte kip *Fruitige vlaflip

24 februari: *Bruschetta met tomaten *Gevulde wraps 
met Komkommer salade *IJs

Als u wilt mee-eten moet u zich uiterlijk de vrijdag 
voorafgaande aan de dinsdag waarop er samen gegeten 
wordt aanmelden. Aanmelden kan per e-mail: info@
rietschoot.nl of bij een van de medewerkers van De 
Rietschoot.

WorkshoP Vogels fotograferen
Op bladzijde 24 en 25 van deze Coedijcker Ban kunt u 
lezen dat er plannen zijn om een workshop vogelfoto-
grafie te organiseren. In het volgende nummer van de 
Coedijcker Ban vindt u meer informatie. Als u geïnte-
resseerd bent kunt u zich nu al vast opgeven (zonder 
verplichtingen). Op de websites www.rietschoot.nl en 
www.coedijckerban.nl vindt u een link naar een aan-
meldingsformulier. Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Inschrijving geschiedt volgens het princi-
pe: “Die het eerst komt, het eerst maalt’

Dochter van de minister
Toneelvereniging De Roos presenteert op 6,7 en 14 
februari het stuk ‘De dochter van de minister.’ Een 
komisch toneelstuk met een crimineel tintje. Gegaran-
deerd veel lachen en veel commotie. De voorverkoop 
is reeds gestart. Kaarten bestelt u via De Rietschoot of 
telefonisch via 072-5617052. Kaarten €10. Zaal open 
19:30 uur aanvang stuk 20:00 uur.

Wist u dat...
De Rietschoot vergaderarrangementen heeft? Verga-
derruimte is per uur en per dagdeel te huur, alle be-
nodigdheden zijn aanwezig en ook voor een heerlij-
ke lunch kan worden gezorgd. Voor meer informatie 
neemt u contact op met de Rietschoot via 072-5615595 
of info@rietschoot.nl.

Disco voor mensen met een beperking. 
Vanaf 19:00 uur gaan de deuren open en gaan we los 
op de beats van onze nieuwe DJ Davidoff! Iedereen is 
welkom entree is €2,50 (begeleiding gratis).

€ 7,50

10 februari & 24 februari 2015

Samen Eten

Workshop vogels fotograferen

beperkt
aantal

deelnemers

Coedijcker Ban
nummer 12 Januari 2015

Sytske en André Groothuis kijken terug
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Bewonersonderneming
Initiatief van de bewonersonderneming
CreatIVIteIt, reCreatIe en natuur

Door Hans Petit  / foto’s Mattias Hofstede

De bewonersonderneming Koedijk richt zich de komende jaren op vijf programma’s. In willekeurige volg-
orde zijn dat Sport, Zorg en welzijn in de buurt, Creativiteit, recreatie en natuur, Jeugd, Kunst en Cultuur.  
In de komende edities van de Coedijcker Ban worden de verschillende programma’s belicht.

kenmerk VarIatIe

Er is niet veel fantasie voor nodig om Geestmeram-
bacht de ‘achtertuin van Koedijk” of de ‘achtertuin 
van De Rietschoot’ te noemen. Geestmerambacht is 
het uitgangspunt bij het programma ‘creativiteit, recre-
atie en natuur’. De invulling van het programma krijgt 
langzaam maar zeker vorm. Het recreatiegebied Geest-
merambacht, dat ten noorden van Alkmaar ligt, biedt 
allerlei mogelijkheden voor recreatie in een natuurlijke 
omgeving. U kunt er fietsen, wandelen, trimmen en 
door de grote hoeveelheid water allerlei vormen van 
watersport uitoefenen. Door de vriendelijke strandjes 
is het gebied met name aantrekkelijk voor  gezinnen 

met jonge kinderen. Ook  natuurliefhebbers kunnen 
hun hart hier ophalen in een omgeving die varieert 
van bos tot rietoevers. 

zoVeel mogelIJkheden, zo dIChtbIJ

Te voet, op de fiets of met de auto. Je bent vanuit 
Koedijk snel in Geestmerambacht. Een gebied dat 
zich onderscheidt van andere gebieden door een grote 
verscheidenheid aan landschappen en mogelijkheden 
voor uiteenlopende vormen van recreatie. Hét ken-
merk van recreatiegebied Geestmerambacht is variatie. 
De bewonersonderneming wil u de mogelijkheden 
van het gebied leren kennen, met behulp van mensen 

Voor meer foto’s gemaakt door Mattias Hofstede surft u naar http://www.focusonbirds.nl/



25

Bewonersonderneming
die het gebied op hun duimpje kennen. Mensen die 
het leuk vinden om hun kennis met anderen te delen. 

Wandelen

Een van de recreatieve mogelijkheden is met kleine 
groepjes wandelen onder leiding van een gids. Iemand 
die je van alles kan vertellen over het landschap de his-
torie, de vogels. Er is een vrijwilliger die dat soort wan-
delingen wil begeleiden. Verwachte start: april 2015.

fotograferen (CreatIVIteIt en natuur)
In Geesterambacht kom je soms bijzondere vogels te-
gen. Een paar maanden geleden de lepelaar en onlangs 
de zwarte Ibis. Fotografie is sinds de komst van de di-
gitale camera een hobby waar veel mensen plezier aan 
beleven. Een interessante  combinatie is het genieten 
van de natuur zijn én het maken van mooie foto’s.. Er 
is van alles te fotograferen, mooie bloemen en planten, 
bijzondere vogels….  In dit artikel zie je foto’s van de 
zwarte Ibis gemaakt door Mattias Hofstede. Mattias is 
bereid om een workshop te geven over natuurfotogra-
fie. Eerst vertelt Mattias aan de hand van eigen werk 
waar je op moet letten. Daarna gaat Mattias met het 

groepje het Geestmerambacht in om theorie en prak-
tijk met elkaar te verbinden. Het aantal deelnemers is 
beperkt.  Bij voldoende belangstelling worden er meer-
dere workshops georganiseerd. Voor deelname aan de 
workshop zal een bijdrage worden gevraagd. 

bramen Plukken

In het najaar met een kleine groep te voet of op de 
fiets, bramen plukken. Na afloop van het plukken kun 
je in De Rietschoot leren hoe je er bramenjam van 
maakt  om later thuis te genieten van een boterham 
met pure jam. Zo zijn er vast nog talloze voorbeelden 
van de mogelijkheden van Geestmerambacht. 

Heeft u een goed idee voor het programma Creativi-
teit, recreatie en natuur of bent u geïnteresseerd in de 
fotografieworkshop laat het weten (www.rietschoot.nl 
/ www.coedijckerban.nl).
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Enquête Coedijcker Ban
Koedijkers geven nieuwe blad gemiddeld een 8.6
resultaten enquête  CoedIJCker ban

Door Rien Berends

‘Het is een heerlijk, plaatsgebonden, blad dat we met plezier lezen.’ Deze reactie van een deelnemer aan 
onze enquête in oktober vorig jaar vat in één zin heel treffend samen wat de algemene beleving over de 
Coedijcker Ban onder haar lezers is.

Na de doorstart van de Coedijcker Ban in januari 2014 
en het verschijnen van tien uitgaven ‘nieuwe stijl’ was 
het team van vrijwilligers, dat zich nu inzet voor de 

titel, benieuwd naar de mening van de Koedijkers over 
hun ‘dorpsblad’. In totaal hebben 52 lezers de enquête 
ingevuld, waarvan 33 via de website. Dat is een respons 
van bijna drie procent. Gemiddeld krijgt de Coedij-
cker Ban een 8.6 als rapportcijfer en daar zijn we best 
trots op. Maar we blijven uiteraard ook kritisch want 
er was ook sprake van één onvoldoende (5) en één ma-
ger zesje. Beide cijfers werden overigens met een toe-
lichting gegeven. De overige vijftig deelnemers aan de 
enquête vonden de Coedijcker Ban een (ruime) vol-
doende waard, maar liefst dertien keer een 10.

teVreden

Een ruime meerderheid (38) is tevreden over de uit-
straling van de voorpagina. Voor een derde van de 

deelnemers mag het allemaal wel wat afwisselender 
met foto’s op de cover. We kunnen het dus met een 
gerust hart laten zoals het is, maar in speciale gevallen 
zou een voorpagina met foto eventueel mogen. Wat 
betreft de verhouding advertentie- en redactiepagina’s 
is er sprake van balans. Van twee deelnemers mag het 
commercieel wat minder terwijl twee andere deelne-
mers het prima vinden als er wat meer advertenties in 
het blad staan. De overigen gaven aan het goed te vin-
den zoals het nu is. De geheel nieuwe vormgeving van 
het blad wordt ook goed ontvangen. Twee deelnemers 
keuren het af (onvoldoende), de overige vijftig stem-
den voor voldoende (6) en goed (44).

Vaste rubrIeken

Ook de vaste rubrieken vallen vrijwel allemaal in de 
smaak. Slechts één deelnemer vindt de ‘Markante 
Koedijker’ niet interessant, terwijl voor drie deelne-
mers de ‘Ondernemer van de Maand’ niet hoeft. ‘De 
vereniging van de maand’ vindt één deelnemer niet 
interessant en een andere heeft er geen mening over. 
Twee deelnemers hebben geen mening over de ‘Be-
wonersonderneming’ en drie vinden deze rubriek niet 
interessant. Al met al vinden 47 of meer deelnemers 
deze rubrieken dus interessant en dat is goed om te 
lezen. De rubrieken ‘Cultuur’, ‘Gezond’ en ‘Gouden 
Engel’ worden goed gewaardeerd. Ruim veertig deel-
nemers geven aan deze rubrieken interessant te vin-
den. Bij ‘Cultuur’ en ‘De Gouden Engel’ hebben vier 
deelnemers geen mening en vinden vijf de artikelen 
niet interessant. Eveneens vijf deelnemers vinden ‘Ge-
zond’ niet interessant en hebben zes deelnemers geen 
mening over de rubriek. Samengevat vinden tussen de 
41 en 51 deelnemers (80 en 99 pct) de rubrieken inte-
ressant. Een heel ruime meerderheid waar we blij mee 
zijn. De ‘Jeugdpagina’ scoort logischerwijze lager. Lo-
gisch omdat deze rubriek zich richt op een specifieke 
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Maar liefst 13 keer een 10!
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en dus letterlijk en figuurlijk kleinere lezersdoelgroep 
van de Coedijcker Ban. Iets meer dan de helft vindt 
de pagina’s interessant en vijftien deelnemers hebben 
er geen mening over. . Blijft over de rubriek ‘Koken’. 
Daar zijn de meningen het sterkst verdeeld met 23 
stemmen  ‘niet interessant’ versus  27 stemmen ‘inte-
ressant’. Iets meer dan de helft vindt het leuk om een 
kooktip te krijgen. 

tIPs

Al met al kunnen we spreken van een goede respons 
met veel waardering voor en tevredenheid over de in-
houd. Het feit dat veel deelnemers ook nog de moeite 
namen om aanvullende tips te geven of hun beoorde-
ling nader toe te lichten, stelt het CB-team bijzonder 
op prijs. Graag brengen we een aantal van deze opmer-
kingen onder de aandacht. Wat meer informatie over 
(specifieke activiteiten in) De Rietschoot of Koedijk 
wordt op prijs gesteld.  

De artikelen over ‘De Gouden Engel’ worden door 
sommige lezers iets te commercieel ervaren. Ook ver-
melding in woord en beeld van historische feiten of 
informatie over het verleden wordt op prijs gesteld. 
Mochten er lezers zijn die interessante informatie in 
woord en beeld over Koedijk weten of hebben, dan 
houden we ons aanbevolen. Diverse deelnemers aan de 
enquête zien graag meer (achtergrond)informatie over 
de SV Koedijk in het algemeen of het eerste voetbal-
team in het bijzonder in ons blad. Die verzoeken spe-
len we hierbij met genoegen door naar de verenging. 
Wij stellen elk initiatief in die richting op prijs. 

Grappig genoeg vlogen er ook zomaar de nodige idé-
tjes over de enquêtetoonbank: sporter van de maand, 
hobby van de maand, tuinplant van de maand, straat 
van de maand, reizen/gezondheid/financieel advies 
voor zestig plussers, gewoon wat er leeft in Koedijk, 
stratenkennis (hoe, wat, wie, waar, sinds etc.), anekdo-
tes, ingezonden stukken, informatie van of over de ge-
biedsconsultent en ga zo maar door.  Enkele van deze 
adviezen zijn in de afgelopen maanden al ingevoerd 
en een aantal zullen we serieus bekijken. Overigens is 
het uiteraard wel zo dat deze zaken ook daadwerkelijk 
beschreven en/of gefotografeerd moeten worden. Met 
andere woorden, naast advies zou daadwerkelijke in-
put aan de hand van tekst en beeld welkom zijn.

krItIek

Zoals al aangegeven werd ook de nodige kritiek naar 
voren gebracht in de enquête. Zo meldt een deelne-
mer: ‘De Ban is minder overzichtelijk geworden en we 
missen de data van de maand.’ Dat laatste kunnen we 
oppakken, maar wat er precies met de overzichtelijk-
heid wordt bedoeld?  Omdat het gebruikte lettertype 
te klein wordt gevonden, geeft een lezer ons ‘slechts’ 
een zeven. Ook van een andere deelnemer aan de en-
quête krijgen we een zeven terwijl daar de kritiek toch 
echt van afspat: ‘Het blad ziet er veel te gladjes uit. De 
vorige Coedijcker Ban stond veel dichter bij de men-
sen. Vooral de ouderen onder ons kunnen zich niet 
vinden in de nieuwe uitgave. Snel even doorbladeren 
en dan bij het oud papier. ’ De redactie is benieuwd 
naar wat er precies wordt bedoeld met ‘gladjes en dich-
ter bij de mensen’ 

Laten we deze evaluatie van de enquête afsluiten met 
hoe we hem begonnen. Wat zijn we blij met reacties 
als ‘De foto’s van Cees van Egmond zijn altijd schit-
terend.’ ‘Ga zo door!’ ‘Prima’. ‘Ziet er goed uit’. ‘Ge-
woon leuk blad’.  ‘Keep up the good work’.     

Oud Papier

 .................Snel even doorbladeren en dan bij het oud papier
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Cultuur
Superb British engineering

krukken
Door Hans Faddegon

Mijn oma hield van mopjes, puzzeltjes, spelletjes en dergelijke. Zo vroeg ze mij, als klein jongetje, eens: 
‘Ben jij sterk?’ Voor een klein haantje-in-wording is zo’n vraag natuurlijk ‘gefundenes fressen’. ‘Já oma!!!’ 
‘Wil jij dan voor oma even dit theekopje naar de keuken brengen?’

Een dubbel gevoel blijft hangen, een mengeling van 
trots en miskenning. Welke ‘open deur’ miste ik nou? 
Ook herinner ik me dat ze mij eens vroeg: ‘Wie geeft 
je elke dag een hand?’ Dat is op zo’n jonge leeftijd na-
tuurlijk een pittige vraag. Of niet soms? Het antwoord 
bleek te zijn: de deurkruk. Daar was ik toen niet op 
gekomen, maar later zou deze kennis van pas komen.

Mijn zus wordt Miss Marple genoemd. Ja, u leest het 
goed. Nee, niet die van Agatha Christie. Mijn zus 
woont in het stadje Marple vlakbij Manchester, van-

daar die naam. Een paar weken geleden viel ze van een 
kruk tegen de keukendeur. Jawel, op de deurkruk. Au, 
geen handschudding, maar een hersenschudding. Het 
is tijd om even met de trein bij mijn zus langs te gaan 
om te kijken hoe het met haar en de deurkruk gaat. 

sPoorWegen

Want wat moet je met een deur doen als de deurkruk 
ontbreekt? Deurkrukken zijn toch belangrijk. Hoewel, 
niet altijd bij de Britse spoorwegen. Groot Brittannië 
is de bakermat van de spoorwegen. Punctualiteit en 

Er rijden nu niet veel stoomtreinen meer
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veiligheid worden daar sinds ‘de stoomtijd’ hoog in het 
vaandel gedragen. Er rijden nu niet veel stoomtreinen 
meer, maar een typisch onderdeel van die oude trei-
nen wordt ook nu nog gebruikt. Veel wagons hebben 
nog steeds deuren die, net zoals de keukendeur thuis, 
naar buiten toe open gaan. Ga daar nóóit te dicht bij 
de perronrand staan als er een trein binnenrolt. U ris-
keert dan een ‘draai-om-de-oren’ door zo’n openslaan-
de deur die de klap, die oma vroeger soms gaf, in alle 
opzichten overtreft.

eenVoud

Het voordeel van deze klassieke constructie is duidelijk 
gelegen in eenvoud, vergezeld van een stukje werkge-
legenheid. Vóórdat de trein vertrekt, lopen beambten 
langs de trein om de deuren dicht te gooien. Deze aan-
pak betekent dat de kans klein is dat, behalve uw vin-
gers, u ook zelf tussen de deur en de wagon beklemd 
zou geraken. 

‘To open the door, lower window and use 
crank outside.’

De ‘Wet-van-Behoud-van-Ellende’ stelt echter dat er 
nog een nadeel is, naast het al eerder genoemde risico 
van onoplettendheid aan de perronrand. Denk maar 
mee: U heeft uzelf net in het restauratierijtuig op een 
hot chocolat en een bijpassende sandwich getrakteerd 
en nu wandelt u al balancerend met deze lekkernijen 
naar uw zitplaats in de coupé terug. 

Op het nauwe platform, bij elke ingang van de wa-
gon, passeert u voorzichtig enige medepassagiers en 
hun koffers. Maar dan rijdt de trein plotseling over 
een hobbeltje. U wankelt een ogenblik en valt tegen 
de deurkruk. En ja hoor, de deur zwaait open en u 
kunt gaan picknicken langs de rails. Dit was in het 
verleden een van de vaakst voorkomende ongevallen 
bij British Rail.

oPlossIng

Dit probleem schreeuwde om een oplossing en daar 
is inmiddels in voorzien. De deurkruk is verwijderd. 
Omdat elektrische drukknopjes en dergelijke meest-
al ontbreken, denkt u natuurlijk: ‘Hoe kom ik er dán 
uit?’ Maakt u geen zorgen. Ook daar is in voorzien, 
zoals ik ooit ontdekte. Ik reisde samen met een collega 

met de laatste trein van die avond van London naar 
Bath. Vrolijk babbelend met medereizigers hadden 
we pas laat in de gaten dat we Bath al binnen reden. 
Daar zou de trein slechts drie minuten stoppen om 
vervolgens door te rijden naar Bristol, het eindstation. 
Een uur verderop. Daar stonden we met onze bagage 
voor de deur. En nu eruit. Maar hoe doe je dat zonder 
deurkruk? Licht paniekerig zochten we de wanden af 
naar eventuele handles of knoppen. Helaas. Niets. We 
waren opgesloten in een trein die op het punt stond 
om te vertrekken. Ik had geen tijd om naar een andere 
deur te zoeken. Ik zag het al helemaal al voor me. Diep 
in de nacht in een regenachtig en verlaten Bristol, op 
zoek naar een hotel.

Ik keek naar boven, en ja hoor, gelukkig. Boven de 
deur stond het opschrift: ‘To open the door. Lower 
window and use crank outside.’ Even later stonden we 
opgelucht op het perron. 

Gewoon het raampje naar beneden drukken en op 
de tast de deurkruk aan de buitenkant zoeken. Het is 
bovendien kindvriendelijk. Mocht een kind al groot 
genoeg zijn om het raam open te wrikken, dan moet 
het armpje óók nog lang genoeg zijn om bij de bui-
tendeurkruk te kunnen komen. Superb British engi-
neering!

Nu begrijpt u ook waarom de raampjes in de deuren 
van Britse treinen zo vaak openstaan! Wel even de 
mouw van uw jas schoonmaken naderhand. Wat een 
krukken zijn we toch!
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Voor al uw verspreidingen: reclame, kranten,
postbezorging, pakketten en overige post

Snelle en professionele 
bezorging staan
bij ons voorop

Wij staan 24 uur 
per dag 
voor u klaar

Voor verdere informatie 
kunt u bellen naar:
072-5121636
06-36364667
06-36364890

GigaTrans Kamerlingh Onnesstraat 17-19 1821 BP Alkmaar
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Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

06 - 30 03 22 38 
hans.emmerik@upcmail.nl 
home.zonnet.nl/hansemmerik 

Wilt u van uw 
lichamelijke klachten af?

Wij bieden u een totaal-onderzoek en kort behandelprogramma

Kanaaldijk 193a, 1831 BD Koedijk 
(072) 561 15 25, info@praktijkvanhinte.nl

www.praktijkvanhinte.nl
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Met hart en ziel
Zingen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat
Joke bol

Door Rob Westhof / foto Hans Petit

‘All I need is the air that I breath and……..sing a song….’ Buiten is het windkracht 8, binnen ben ik ge-
zellig in gesprek met Joke Bol over haar passie: zingen! Als het even kan van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat.

‘Als kinderen galmden mijn zus 
en ik al onder het afwassen, ge-
weldig vonden wij dat. Later, 
toen ik ging werken, zong ik ook 
op kantoor. Het klonk zo lek-
ker in de trappenhuizen en dan 
kreeg ik wel eens commentaar 
van een chagrijnige collega. In 
de trant van: het was niet mooi, 
maar wel hard. Lachen toch?’

PoPkoren

In 1997 kwam Joke in Koedijk 
wonen. Via een vriendin kwam 
ze bij het Koedijker vrouwen-
koor, dat in 2005 helaas werd 
opgeheven. ‘Daarna heb ik nog 
een tijdje gezongen bij het Bra-
ziliaans koor Cuidado, wat zo-
iets betekent als “Pas Op”, maar 
helaas stopte ook dit koor.’ Toch 
werd de ontstane leegte ruim-
schoots ingevuld. ‘Klopt. In-
middels zing ik bij drie koren en 
het zijn allemaal popkoren, dus 
repertoire met veel eigentijdse 
muziek. Ik ben lid van meer ko-
ren, omdat ik het geweldig vind 
om te zingen. Popkoor Cheezzz! 
met uitroepteken, popkoor She 
sings en popkoor Heartbeat in 
Koedijk. Ik vind het echt zo 
ontzettend leuk om te doen’. Na 
het stoppen van het Braziliaanse 
koor kwam Joke, ook weer via 
een vriend, terecht bij Cheezzz! 
‘Dit is een gemengd popkoor 
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en bestaat nu ruim 5 jaar. We repeteren elke dinsdag-
avond in de Hofstaete in de Daalmeer onder leiding 
van Diana Todria. Van dit koor ben ik nu ook voorzit-
ter en één van mijn taken is het regelen van deelname 
aan korenfestivals. Het duurt nog even, maar Cheezzz! 
organiseert dit jaar op 28 november voor het eerst in de 
Blije Mare het Alkmaars Korenfestival waar ongeveer 
12 koren aan mee zullen doen. 

endorfIne

She Sings is een koor in Wognum. Dat is inderdaad 
niet in de buurt, maar het maakt mij niet uit. Ik ga 
er graag heen. Het koor staat daar onder leiding van 
Ton van Diepen. Hij maakt eigen arrangementen voor 
ons. Ik ben zelf een hoge sopraan en het is heerlijk 
om de hele hoge noten te kunnen halen. Dan komt 
er een vrolijk stofje bij je vrij, endorfine! Je wordt er 
zo ontzettend gelukkig van. Op dit moment zijn we 
bezig met een Queen-project, soms wel achtstemmige 
liedjes. Heartbeat repeteert in de Rietschoot. Dit doen 
we op de vrijdagavonden en ook hier ben ik twee jaar 
geleden via vriendinnen bij gekomen. Het Heartbeat 
koor is zo succesvol dat we momenteel een ledenstop 
hebben. We zingen nu met 30 dames en Olaf van Rijn 
staat te dirigeren voor het kippenhok, haha. Hij heeft 
echt het hele koor naar een hoger niveau weten te 
brengen door zijn inzet. De sfeer is onderling ook zo 
gezellig. Elke repetitieavond is een feest. Dat vind ik 
trouwens ook terug bij de andere koren, gezelligheid, 
steun van elkaar bij moeilijke stukken en vooral en-
thousiasme.

hartVerWarmend

Met Heartbeat hebben we eenmaal in de twee jaar een 
groot optreden. We hebben gewoon die tijd nodig om 
voldoende nieuwe songs in te studeren voor een optre-
den van ongeveer twee uur. Afgelopen november heb-
ben we een show gegeven in De Geist in Sint-Pancras. 
We hadden hierbij de hulp van Hanneke de Vries, die 
voor ons de verschillende liedjes met een rode draad 
aan elkaar heeft gevlochten om een doorlopend ver-
haal te krijgen. Hanneke is theaterdocent en heeft 
geweldig werk geleverd. De spontane reacties, die je 
na afloop van het publiek krijgt, zijn hartverwarmend. 
Daar doe je het toch ook allemaal voor. Met dit koor 
geven we een complete show met een uitgebreide cho-
reografie. In De Geist zongen we in een decor van een 

vrouwengevangenis, dus ja best wel apart om te doen.

hosanna

Dit jaar hebben we met Heartbeat nog een bijzonder 
optreden. We zijn uitgenodigd om mee te zingen in 
de musical Jesus Christ Superstar. De voorstelling 
waarin wij meezingen is onder andere op dinsdag-
avond 31 maart en wordt gehouden in de Grote Kerk 
in Alkmaar. Hosanna. Voor deze musical zijn we dus  
druk aan het repeteren. Als we aan een korenfestival 
meedoen, dan hebben we optredens van ongeveer 20 
minuten. Met She Sings hebben we vorig jaar juni in 
Medemblik een 2e prijs gewonnen bij een straatfesti-
val waaraan meer koren meededen. Dit jaar mogen 
we weer terugkomen in Medemblik en dan is er een 
festival met enkel koren die recentelijk in de prijzen 
zijn gevallen. Wij gaan ons best doen. Verder hebben 
we bijvoorbeeld ook al opgetreden in Paradiso, in het 
Parktheater in Hoorn en in Zandvoort aan Zee. Van 
elk optreden hebben we genoten.

Het zingen in de koren heeft mijn leven veranderd. 
Mijn sociale leven is uitgebreider geworden, je hebt 
een doel in je leven en ja, ik kijk echt uit naar de vol-
gende repetitie, daar kan ik me op verheugen. Ook 
zorg ik voor een goede conditie. Ik wandel veel om die 
conditie op een goed niveau te houden. Thuis oefen ik 
met het materiaal een half uur per dag. De muziek heb 
ik op een MP3tje staan en dat gaat dan letterlijk spe-
lenderwijs. Het doel van dit alles is natuurlijk om een 
goede show neer te zetten waarbij het publiek lekker 
uit zijn dak gaat. Ik heb het al eerder genoemd, maar 
ik krijg van het zingen een geluksgevoel dat versterkt 
wordt door met meerdere mensen te zingen. Ook zijn 
er echte uitdagingen, bijvoorbeeld achtstemmige stuk-
ken instuderen en als dat lukt met elkaar, dan is het 
echt geweldig. Wist je trouwens dat iedereen kan zin-
gen? Vals zingen bestaat niet en toondoofheid zoals het 
heet, is zeldzaam. Met een goede zangtechniek blijf je 
toonvast. Een goede ademhaling in samenwerking met 
het aanzetten van je buikspieren zorgt ervoor dat je 
toonvast blijft en dan zing je dus niet vals. 
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De zoete verslaving 

suIker 
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Dat we tegenwoordig bij veel mensen van suikerverslaving kunnen spreken, is niet overdreven. Vanwege de 
hoge suikerconsumptie in ons westerse voedingspatroon schommelt de bloedsuikerspiegel tussen te hoge 
bloedsuiker (hyperglycaemisch) en te lage bloedsuiker (hypoglycaemisch). 

Het zijn deze sterke wisselingen in de bloedsuiker-
spiegel die een psychische verslaving aan suiker doen 
ontstaan, naast de negatieve gevolgen voor de lichame-
lijke gezondheid. Iemand die gemiddeld per dag het 
volgende eet: twee broodmaaltijden, waarvan sommi-
ge boterhammen met zoet beleg,  een warme maal-
tijd met aardappelen, pasta of rijst en een toetje en die 
daarnaast nog twee glazen frisdrank of vruchtensap  

drinkt en thee en koffie met suiker, komt al gauw aan 
70 theelepels suiker per dag. Dat is ongeveer 350 gram. 
Schrikbarend veel. Een grote belasting voor de orga-
nen die de suikerstofwisseling regelen 

koolhydraten

Alle koolhydraten die wij eten - pasta, brood, graan-
producten, aardappelen, sommige groenten - worden 
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in ons lichaam omgezet in suiker. Enkelvoudige suiker, 
glucose, is de suiker die vrij in ons bloed circuleert en 
door verbranding kan worden omgezet  in energie. Als 
er voldoende suiker in het bloed aanwezig is, wordt 
de overige suiker gedeeltelijk opgeslagen in de lever en 
de spieren als glycogeen, een meervoudige suiker. Dit 
brandstofvoorraadje kan worden aangesproken als het 
lichaam behoefte heeft aan energie, zoals bij beweging. 
De suiker die niet meer kan worden opgeslagen als gly-
cogeen, omdat de reserves al vol zijn, wordt omgezet 
in lichaamsvet. Hier kan het lichaam ook weer een be-
roep op doen als er energie nodig is voor verbranding. 
Het vet wordt dan weer omgezet in glucose. Suiker is 
dus wel nodig voor ons lichaam. Het is onze brandstof. 

extreem

Dat we zo extreem veel suiker zijn gaan gebruiken, is 
eigenlijk nog maar sinds kort. Voordat onze voorou-
ders de ontdekkingsreizen naar Oost- en West-Indië 
ondernamen, kenden we geen suiker.  We hadden ho-
ning  als zoetmiddel en vers en gedroogd fruit. De ont-
dekkingsreizigers brachten melasse ( oerzoet ) mee, ge-
wonnen uit suikerriet. Suiker werd daarna al vrij snel 
populair bij de hogere klassen. Het gewone volk kon 
het niet betalen. Tijdens de Napoleontische oorlogen 
was er een blokkade ingesteld door Engeland tegen alle 
door Napoleon overheerste landen. Het gevolg was dat 
er geen suikeraanvoer meer was vanuit de koloniën. 
Al gauw werd een alternatief gevonden, suiker uit sui-
kerbiet. Die groeide inheems en had dezelfde smaak 
als de duurdere rietsuiker. Toch duurde het nog tot de 
tweede helft van de 19e eeuw voordat suiker op grote 
schaal uit suikerbieten gewonnen werd en betaalbaar 
was voor iedereen. Met de beschikbaarheid nam de 
consumptie toe. Er ontstond een hele nieuwe indus-
trie, denk maar aan al het snoepgoed, koek, gebak etc.  
Tegenwoordig zit suiker niet meer alleen in zoete pro-
ducten. De industrie stopt het ook in o.a. soepen, sau-
zen, mayonaise, vlees en vegetarische vleesvervangers. 

oVerbodIg

Waarom wordt suiker op zo’n grote schaal toegepast 
in allerlei producten waarin je het niet verwacht en 
waarin het ook overbodig lijkt? Juist vanwege die ver-
slavende werking. Door suiker toe te voegen, stijgt je 
bloedsuikerspiegel.  Het gevolg is dat de alvleesklier 
meer insuline produceert om de suiker te kunnen 

verwerken. De bloedsuikerspiegel gaat snel omlaag 
en je krijgt weer  trek. Dan wil je snacken of snaaien. 
Gevolg: hogere omzetten voor de voedselindustrie en 
betere winstcijfers. De  reclames op de televisie, ver-
sterken het verlangen naar snacks ook. 

De voedingsindustrie moet alle ingrediënten vermel-
den op de verpakkingen. De meeste mensen nemen 
niet de moeite om te lezen wat er in hun voedsel zit, 
maar het wordt je ook niet makkelijk gemaakt. Je hebt  
een loep nodig om de kleine lettertjes te kunnen le-
zen. Daarnaast wordt het woord suiker ook niet ver-
meld, maar worden er allerlei maskerende namen aan 
gegeven, zoals maltose, dextrose, sacharose, fructose, 
mout- of maltstroop, maisstroop, maismoutstroop, 
rijstemoutstroop, agavestroop, fructosestroop, gerste-
moutstroop etc. De meeste mensen weten niet wat 
dit allemaal is. Het zijn verschillende soorten suikers.  
Synthetische fructose is het slechtst voor ons systeem. 
Het veroorzaakt leververvetting. 

De enige vorm van suiker die verantwoord is om te ge-
bruiken, is de natuurlijke fructose uit vers fruit, verse 
groenten en honing. Fruit heeft wel een hoog suiker-
gehalte, maar omdat het ook veel water, mineralen en 
vezels bevat, wordt de suiker langzaam en geleidelijk 
opgenomen in de bloedbaan en veroorzaakt daarmee 
geen grote bloedsuikerschommelingen. Hetzelfde 
geldt voor rauwe groenten zoals wortelen, rode bieten 
en andere knolgewassen. 

Natuurlijke fructose uit vers fruit
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Gezondheid
Gekookt is de vezelstructuur kapot en wordt ook deze 
suiker snel opgenomen. Mineralen die aanwezig zijn 
in vruchten helpen de suikerstofwisseling.  Honing be-
vat ook mineralen en enzymen die ons lichaam helpen 
de suiker te verwerken. Bij industriesuiker, biet- en 
rietsuiker en alle afgeleiden daarvan, moet het lichaam 
zijn mineralenvoorraad aanspreken om het te verwer-
ken. Dit werkt verzuring van de lichaamsvochten in de 
hand. Om dat te corrigeren onttrekt het lichaam mi-
neralen aan de botten en dat bevordert botontkalking. 
Rietsuiker en oerzoet zijn niet geraffineerd en bevatten 
nog wel wat mineralen, maar dat is zo weinig dat het 
te verwaarlozen is. 

geVolgen

Wat zijn de gevolgen op den duur van deze hoge sui-
kerconsumptie? Zwaarlijvigheid. Ik gebruik met name 
dit woord in plaats van overgewicht of obesitas. Het 
Nederlandse woord zwaarlijvigheid dekt precies de la-
ding, een te zwaar lijf. Dit komt steeds meer al op jon-
ge leeftijd voor.  Deels omdat kinderen veel zoetigheid 
krijgen, deels ook doordat ze minder bewegen. Zwaar-
lijvigheid op jonge leeftijd is een garantie voor het 
vroeg optreden van degeneratieve ziektes en/of chroni-
sche ziektes.  Suiker werkt verzuring van ons lichaam 
in de hand. Bij het ontstaan van alle chronische ziektes 

en bij kanker speelt verzuring een belangrijke rol.  

Suikerziekte. We worden ziek van teveel suiker.  De 
cellen van de alvleesklier die de insuline produceren, 
raken uitgeput. Diabetes 1 en 2 treden op steeds jonge-
re leeftijd op en daarmee ook de complicaties die deze 
ziekte na verloop van tijd veroorzaakt. Suiker werkt 
ontstekingsbevorderend.  Deze relatie komt het sterkst 
tot uitdrukking bij hart- en vaatziekten, maar speelt 
ook een rol bij andere chronische ziekten. Iemand met 
suikerziekte krijgt op den duur altijd vaatproblemen.  

Kanker. Kankercellen hebben veel meer suiker nodig 
voor hun groei en overleving  dan gewone cellen.  In 
de natuurgeneeskunde vindt men dat suiker thuis 
hoort in de gifkast. Nadat de voedingsindustrie zich 
verrijkt heeft ten koste van onze gezondheid, zorgt de 
suikerconsumptie en de gevolgen daarvan, dat de far-
maceutische industrie de volgende is die zich kan ver-
rijken. In de volgende editie van de Coediicker Ban ga 
ik verder in op dit onderwerp. Wat suiker voor gevol-
gen heeft op het gedrag. Hoe je  op een verantwoorde 
manier af en toe een koekje of taart kunt eten. Over 
natuurlijke vervangers voor suikers en hoe je jezelf 
kunt ontwennen van suiker, ontzoeten dus.

oefentheraPIe gezond beWegen
‘Lopen, gaan 
zitten, buk-
ken, tillen. 
We bewegen 
de hele dag en 
meestal onbe-
wust. Iedereen 
heeft zo zijn 
eigen houding 
en manieren 
van bewegen, 
maar sommi-
ge gewoontes 
zijn niet goed 
voor het li-
chaam. Dan 
kunnen klach-

ten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder.’I-
neke Pronk van Fysiotherapie Huiswaard spreekt uit 

ervaring. Ze wijst er op dat mensen ook door bepaalde 
afwijkingen of ziekten, denk aan reuma of astma, pro-
blemen kunnen krijgen met hun ‘bewegingsapparaat’.

Ineke Pronk: ‘Naast klachten door houding of bewe-
ging kan stress zijn weerslag hebben in het lichaam. 
Ademhalings- en hoofdpijnklachten zijn hier goede 
voorbeelden van. De oefentherapeut maakt je bewust 
van je eigen fysieke mogelijkheden en coacht bij het 
aanleren van gezond beweeggedrag, het verminderen 
van spanning in het lichaam en/of het verbeteren van 
het adempatroon.’ 

Het doel van de oefentherapie is klachten te laten ver-
dwijnen, verminderen en/of voorkomen, uitgaande 
van de eigen bewegingsmogelijkheden. Tineke Pronk: 
‘Hierbij wordt het hele lichaam betrokken en rekening 
gehouden met de dagelijkse activiteiten en de situatie 
waarin men zich bevindt. De beste methode is om zelf 
te ervaren wat oefentherapie voor je kan betekenen.’
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Koken

Last van uw rug, nek, schouder, arm, 
been, hoofdpijn, spanningsklachten, 
hyperventilatie?  

leer uw eigen therapeut te worden!  
Johanna Naberstraat 77M  1827 LB Alkmaar  
tel: 072-5620161; www.mensendieckdedaalder.nl 
 
U bent ook welkom zonder verwijzing van uw arts. Uw zorgverzekering vergoedt de  
behandeling vanuit het aanvullende pakket.  
 
 

Nederland mag dan klein zijn, toch kent iedere streek 
zijn eigen succesrecepten. Allemaal bijzonder, met ingre-
diënten die karakteristiek zijn voor het betreffende gebied.
Een recept uit mijn geboortestreek:  de Zaanstreek.

Recept en foto Janny van Straten

mosterdsoeP.
1 ui, 1 prei / 1 winterwortel, 2 el boter of margarine,¾ 
l kippenbouillon, 4 el Zaanse mosterd, 1 dl slagroom, 
zout, versgemalen peper, paar sprietjes verse bieslook

Snipper de ui, snij de prei en de winterwortel in kleine 

stukjes. Verhit de boter en bak de ui, prei en winter-
wortel hierin al omscheppend ongeveer 5 minuten. 
Schenk de bouillon erbij, breng het geheel aan de kook 
en laat dit 15 minuten zachtjes koken. Pureer de soep 
met een staafmixer. Roer de mosterd door de soep.
Klop de slagroom los met een lepel hete soep en roer 
het mengsel weer bij de soep.Breng de soep op smaak 
met zout en peper. Schep de soep in borden of kom-
men en knip er wat bieslook boven.  Eet smakelijk!

Tip: ga eens kijken bij de Zaanse Schans en neem een 
lekkere pot mosterd mee uit de mosterdmolen!
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Jeugdpagina

(1) Plantje met scherpe stekels (2) Kaasstad (3) ‘kleur’ 
in een kaartspel (4) Kuiltje in je buik (5) Zure vloeistof 
(6) Zwemt in het water (7) Blijft over als je iets ver-
brandt. (8) Twaalfde letter van het alfabet.

V.R. Bora
Sneek

Hierboven zie je een visitekaartje van een man, als je 
alle letters van zijn naam en woonplaats op een an-
der manier achter elkaar zet kun je zijn beroep vinden. 
Succes!

b=n / t=itk=dz=l / g=tv=b

Juf: “Jantje, je moet je gezicht 
beter wassen. Ik kan zo zien 
wat je vanmorgen gegeten 
hebt.” Jantje: “Wat dan, juf?” 
Juf: “Brood met chocolade 
pasta.”Jantje: “Fout juf, dat 
was gisteren”

Feest in
Zuid-
Nederland 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Jeugdpagina

Datum Activiteit Leeftijd Van tot
Di 3-2-2015 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 5-2-2015 Inloop 9 t/m 18 15.30/17.30
Vrij 6-2-2015 Jongensmiddag 9 t/m 13 15:30/17:30
Vrij 6-2-2015 Inloop 14 t/m 18 19.30/22.30
Di 10-2-2015 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 12-2-2015 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 13-2-2015 Voetbal 9 t/m 13 15:30/17:30
Vrij 13-2-2015 Inloop 14 t/m 18 19:30/22:30
Di 17-2-2015 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 19-2-2015 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 20-2-2015 Jongensmiddag 9 t/m 13 15:30/17:30
Vrij 20-2-2015 Inloop 14 t/m 18 19:30/22:30
Di 24-2-2015 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 26-2-2015 Inloop 9 t/m 18 15.30/17.30
Vrij 27-2-2015 Voetbal 9 t/m 13 15:30/17:30
Vrij 27-2-2015 Inloop 14 t/m 18 19:30/22:30

Jullie zijn van harte welkom om te komen 
kijken. Ook als je ouder bent dan de ge-
noemde leeftijd. Je hoeft je niet vantevoren 
in te schrijven voor de activiteiten die hier-
naast in de tabel staan!

Het adres is Saskerkstraat 21. We hebben een 
eigen ingang bij de Rietschoot.

Team The Mall
• Telefoon: 06 174 071 53 
• E-mail: maria.degooijer@yfc.nl
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

producten

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

Bel voor een afspraak: 072 - 5645 313

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl
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Nostalkiek

ansIChtkaart uIt 1906
Jacob de Maijer - Historische Vereniging)

Van Jaap Kooiman ontving  de Historische Vereni-
ging  Koedijk  uit de nalatenschap van zijn vader   J.C. 
(Cees) Kooiman een ansichtkaart . De ansichtkaart 
toont een foto van de Kanaaldijk  voor de huidige 
huisnummers 155 en 154. 

Het huisnummer 154 was in mijn jeugd het café van 
Dirk Butter. Dit was niet alleen een café, maar in 1963 
ook nog  het consultatiebureau waar baby’s door dok-
ter Van Oosten werden onderzocht. 

De ansichtkaart is  geschreven op 11 mei 1916 en een 
dag later gestempeld. De kaart was voor Piet Kok,  ge-
mobiliseerd militair tijdens de eerste wereldoorlog.  Er 
zit geen postzegel op. In die tijd was post aan militai-
ren gratis.  Juist de tekst maakt de kaart wel heel speci-
aal:  ‘Wel P. ik hoor van je moeder dat je aldoor nog ziek 

bent. Nu van harte hoop ik dat je maar gauw weer beter 
mag worden.  Ziek zijn is niet alles en dan tenminste als 
men niet thuis is. Nu Piet, meer nieuws weet ik niet en 
daarom de hartelijke groeten van beiden. Jans en Dieuw.’

Piet Kok was huisschilder in Koedijk en woonde op 
het huidige huisnummer 97.  Het huis werd later ei-
gendom van Cees Kooiman, ook huisschilder, die het 
verkocht aan AVC computers.  

Cees Kooiman heeft deze ansichtkaart gevonden in het 
door hem van Piet Kok gekochte pand. Lezers van de 
Coedijkcer Ban roepen we op om te reageren als ze 
denken personen  te herkennen die op de foto zijn af-
gebeeld of extra informatie over de afbeelding weten.  
Ook de afzenders van de kaart, Jans en Dieuw, zijn 
ons onbekend.  Mogelijk zijn er nog mensen die uit de 
combinatie van de twee voornamen de achternamen 
weten.
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Maalderij De Gouden Engel
Over bomen, wind en molens
VrIJe WIndVang
De winter verloopt dit jaar vooral herfstachtig. Geen dichtgevroren sloten met schaatsers of kinderen die 
door hun ouders met de slee over een dik pak sneeuw worden voortgetrokken. Het is vooral stormachtig 
en als ik boven op de stelling uitkijk over de polders aan de overkant van het kanaal zie ik overal water op 
het land staan. 

Tekst en fotografie Vincent Kraan

De enige associatie met de winter zijn de groter wor-
dende groepen ganzen die steeds vaker in het land-
schap te zien zijn, of bij het vallen van de avond luid              
in groepen over de molen vliegen. Dat is in deze tijd 
het mooiste moment van de dag. Na een dag malen, 
bij het licht van de ondergaande zon, de zeilen van de 
molen oprollen en genieten van het uitzicht over de 
polder met mooie wolkenpartijen die soms helemaal 
roze of rood kleuren. 

Overigens is dat uitzicht vanaf de stelling weer een 
stukje weidser. Rond de molen zijn bij verschillende 

buren weer bomen gesnoeid of gekapt. Vanaf de Ka-
naaldijk maakt dat het zicht op de molen weer een 
stukje beter. Ook langs de sloot bij de volkstuinen 
achter de molen zijn een aantal essen gekapt. Voor de 
vrije windvang van de molen een hele verbetering. Nu 
stonden die bomen in een richting vanwaar de wind 
maar weinig waait, maar het is niet alleen de wind-
toevoer die belangrijk is, ook een belemmering in de 
windafvoer kan voor vervelende turbulentie zorgen. 

leIbomen en knotbomen

Bij een oud-collega molenaar in Ommen heeft deze 
windbelemmering onlangs nog voor het afbreken van 
een molenwiek gezorgd, met veel schade aan de molen 

Mooie wolkenpartijen die soms helemaal roze of rood kleuren
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Maalderij De Gouden Engel
als gevolg. Ik wil hier overigens geen betoog houden 
voor een geheel boomvrije zone rond de molen. Voor 
de huizen langs de Kanaaldijk zijn leibomen een goed 
alternatief. Vanouds stonden deze bomen vaak langs 
huizen en boerderijen. Door de snoeiwijze vormen ze 
in de zomer een dicht scherm en houden door hun 
schaduw de gevel koel en breken de wind. Naarmate 
ze ouder worden, zorgen hun knoestige takken voor 
een  markante aankleding. De takken worden meestal 
in oktober van hun fijne loten ontdaan. Slim bekeken, 
want door in die tijd te snoeien ben je gelijk ook van 
het blad af en kun je in het najaar ook nog van de al 
wat lager staande zon profiteren. Langs sloten kunnen 
knotbomen voor een karakteristieke aankleding zor-
gen. Achter de molen is de oude els, die voordat de 
molen gebouwd was boven de stelling uitgroeide, in-
middels al weer voor de derde keer gesnoeid en hij kan 
weer een paar jaar uitgroeien. Zo kan het behoud van 
bomen en het zorgen voor een goede molenbiotoop 
hand in hand gaan. 

bIologIsCh geCertIfICeerd

Sinds kort zijn de door Judith gebakken taarten en het 
banket van de Gouden Engel biologisch gecertificeerd. 
Ze werden al die tijd al volgens de eisen voor biologi-
sche productie gemaakt. Daarom hebben we ze eind 
vorig jaar aangemeld bij de SKAL voor de productkeu-
ring en dat is goed gegaan. Nu mogen ze dus het SKAL 
en het EKO keurmerk dragen. U kunt het gebak bij 
de koffie in de molenschuur proeven of voor thuis per 
punt of per hele of halve taart in de winkel kopen. 

nIeuWe exPosItIe

Inmiddels hangen in de molenschuur de fraaie fo-
to’s van Sterre Delemarre. Sterre heeft een aantal van 
haar gedetailleerde close-up opnamen van planten en 
winteropnamen geselecteerd. De foto’s die de molen-
schuur sieren, zijn tot half april te bezichtigen. Wilt u 
meer werk van Sterre zien en de manier waarop zij haar 
liefde voor de natuur en fotografie weet over te bren-
gen op de jeugd, dan kunt u haar website bezoeken: 
http://www.jijenfotografie.nl

eten Wat de Pot sChaft

Op vrijdag 13 en 27 februari is er weer ‘Eten Wat de 
Pot schaft’. Geïnspireerd door het seizoen en de be-
schikbaarheid van de verschillende ingrediënten wordt 

het buffet samengesteld. 
Alles wordt op de dag zelf 
bereid. Omdat we veel 
groenten gebruiken, be-
ginnen we ’s morgens al op 
tijd met het schoonmaken 
en snijden ervan. Elke keer 
wat anders en op verzoek 
maken we favoriete gerech-
ten nog een keer. Ook het 
nagerecht past bij het buffet en is in stijl met het seizoen. 
Bij de opening van het buffet vertelt Karlijn over het 
kookproces, over de producten en welke smaken er te 
proeven zijn. De zaal is vanaf 18.00 open en er kan tussen 
18.30 en 19.30 uur aangeschoven worden voor het eten. 
Vanaf 19.30 uur kan er een nagerecht geserveerd worden. 
De prijs van het maaltijdbuffet en het nagerecht is € 20,00 
Evt. drankjes en koffie of thee komen er dan nog bij. 

Reserveren bij Karlijn (06-26086705) vooraf is wel 
nodig en kan tot 12.00 uur op de dag zelf nog. We 
hebben plaats voor 30 gasten per keer. Dus reserveer 
op tijd, vol is vol.

Natuurlijke voeding, workshops voor volwassen:   
Di. 17 februari a.s.  Bakworkshop ‘bakken met alter-
natieven’. Ondanks alle diëten hebben we allemaal 
wel eens zin in wat lekkers. Alles wat er ‘normaal’ ge-
bruikt wordt om te bakken, valt vaak buiten de diëten. 
Maar er zijn alternatieven! Andere soorten zoetmakers, 
melen en vetstoffen. Het is een beetje anders werken, 
maar na de uitleg die we geven, gaan we de rest van de 
avond aan de slag. Zodat u het thuis later ook goed 
kunt toepassen. Kosten zijn € 27,50 per persoon in-
clusief ingrediënten en koffie of thee. Start 19.30 uur

oPenIngstIJden

In de wintermaanden tot Pasen (5 en 6 april) zijn 
we op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur open i.t.t. de vermelding in de vo-
rige CB zijn we niet op donderdag geopend. 
Voor groepen zijn we op afspraak ook open bui-
ten de openingstijden (behalve op maandag). 
Wilt u ons volgen, kijk dan op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/pages/Maalderij-De-Gouden-En-
gel/329105670476207 of op onze site: www.molen-degou-
denengel.nl
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reaCtIes Van lezers

stukJes Van trIJnIe bakker.
Wat een geweldige leuke stukjes schrijf je. En je slaat 
de spijker op zijn kop in het januari nummer ! ‘Moid, 
moid, ‘t is persies zo as je zoit!’ Groet K.J.H.

klaChten oVer de bezorgIng

Helaas moet ik vertellen dat wij Smidspad 5, 6, 7 en 8 
weer geen Coedijkerban hebben gehad. Hopelijk komt 
hij nog. Met vriendelijke groet Agaath Bijpost-Leering

antWoord Van de redaCtIe

Ook in januari zijn er enkele klachten binnengekomen 
over de bezorging van de Coedijcker Ban. Dat spijt ons 
zeer. We stellen het op prijs als u het meldt. Ook als het 
meerdere malen gebeurt blijft het belangrijk dat u het ons 
laat weten. 

Zoals u elders in dit nummer ook kunt lezen is er iets  
fout gegaan bij de drukker. Daardoor is de bezorging ver-
traagd en moest GigaTrans improviseren om de Coedijc-
ker Ban zo snel als mogelijk te bezorgen.

Het team van de Coedijcker Ban is er van overtuigd dat 
GigaTrans bij de bezorging van dit nummer de foutjes bij 
de bezorging van januari zal herstellen.

oPlossIngen
Puzzel: (1) Cactusje (2) Alkmaar (3) Ruiten (4) Navel 
(5) Azijn (6) Vis (7) As (8) L Het feest dat met name 
in het Zuiden van ons land wordt gevierd: Carnaval.

Visitekaartje: het beroep van de man is Varkensboer.

Acht verschillen: (1)Voelspriet slak, (2)Laatste pootje 
van de mier, (3)stip op lieveheersbeestje, (4)Web van 
de spin (5) Hekje in wei (onder de spin) (6) Stip op 
paddenstoel -links (7) Plant rechts voor (8) Witte stip-
jes achter de libelle.

Rebus: Beter laat dan nooit

Colofon

Uitgever De Rietschoot (www.rietschoot.nl) 

Redactie: Rien Berends (redactie@coedijckerban.nl), 
Hans Petit (info@coedijckerban.nl). Verkoop: Wim 
Smit: verkoop@coedijckerban.nl. Coördinatie: Joop 
Sinke: jsinke24@hetnet.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezon-
den kopij, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen, . 
Ingezonden tekst kan worden ingekort. 

Druk Stichting Meo Kopij maart: inleveren voor 11 
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Verspreiding: GigaTrans. De Coedijcker Ban wordt in 
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