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Beste lezers,

Een nieuw jaar, nieuwe kansen en nieuwe mogelijkhe-
den. Dat geldt ook voor de Coedijcker Ban. Zo wordt 
het blad met ingang van volgende maand weer be-
zorgd door vrijwilligers, die zich na een eerdere oproep 
hadden aangemeld. Waarvoor onze dank. En uiteraard 
bedanken we GigaTrans voor de goede bezorging van 
ons blad. Verder heten we Anneke Wessemius welkom 
in het redactieteam. Als één van de deelnemers aan 
de workshop ‘Journalistiek Schrijven’ is ze direct aan 
de slag gegaan. Misschien zullen later dit jaar nog een 
paar deelnemers het redactieteam komen versterken.

Op 1 januari 2017 wordt de oudste Koedijker, mevrouw 
Nel Boon-Kuiper, 103 jaar. Mevrouw Boon woont in-
middels in Oudorp en bevindt zich daar, in het tehuis, 
in het goede gezelschap van onder andere vijf andere 
honderd-plussers. De enige man binnen deze bijzon-
dere groep is de eveneens uit Koedijk afkomstige Henk 
Pander (101). Beide oud-Koedijkers vertellen in deze 
uitgave in een dubbelinterview iets over hun leven. 
Een prachtig debuut van Anneke Wessemius in ons 
redactieteam.

Uiteraard feliciteren we mevrouw Boon van harte met 
haar verjaardag en wensen haar en ook u een voorspoe-
dig en gezond 2017.

Rien Berends 
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Twee oudste Koedijkers wonen nu met plezier in Oudorp 

nel Boon (103) en henk Pander (101)
Tekst en foto Anneke Wessemius

‘Het is leuk om één van de oudsten te zijn, zegt hij, maar als je gebreken krijgt, valt het niet altijd mee.
Henk Pander (101) zegt het me met enige trots in zijn stem toen ik de levensverhalen van de ex-Koedijkers  
Henk Pander en Nel Boon-Kuiper (103), voor de Coedijcker Ban optekende. 

Nel Boon bevestigt -in de ontmoetingsruimte van ‘De 
Oldenburg- met een glimlach de constatering over 
eventuele gebreken van Henk Pander.’ De Oldenburg 
is een bijzondere locatie waar maar liefst zes honderd-
jarigen wonen. Met Henk Pander als enige man in dit 
ijzersterke gezelschap.’ 

knIkkeren

Mevrouw Boon werd, als Nel Kuiper, geboren op  
1 januari 1913 op de Noord in Koedijk. Op Oudejaars-
avond vierde haar familie Sinterklaasfeest. 

Ze vond het niet altijd prettig om de dag daarna ja-
rig te zijn. Nel was enig kind. Ging wel eens om met 
een neef en nicht, maar ze voelde zich vaak alleen. ‘Ik 
hield van buiten spelen en ging dan touwtje springen, 
knikkeren of tollen (zie foto op de pagina hiernaast). 
Er was in de straat bijna geen verkeer, dus dat kon toen 
prima.’

Toen Nel zes jaar was, ging zij voor het eerst naar 
school. Op school waren 7 klassen. ‘Destijds zaten er 
nog 40 kinderen in de klas, die later gelukkig werden 

De markante Koedijker

Henk  Pander en Nel Boon  hebben het naar hun zin in Oudorp
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verdeeld over twee klassen. Ik herinner me nog goed 
dat de heer Wassenaar een poos hoofd van de school 
was en tijdens mijn laatste schooljaar was meester Stuf-
fers dat.’

dIenstBode

Nel Kuiper werkte dertien jaar als dienstbode bij een 
gezin met kinderen. Ze werkte daar van maandag tot 
zaterdag. ‘Sommige meisjes gingen destijds naar de 
huishoudschool en de jongens werkten bij hun vader 
op de akkers.’ 

kermIs

Nel trouwde in 1938 met Cor Boon, één van de brug-
wachters van de Koedijker vlotbrug. Ze had hem des-
tijds op de kermis ontmoet. In 1950 werd hun enige 
dochter Annie geboren. ‘Annie woont met haar man in 
Groningen. Ze hebben zij een zoon in Drenthe en een 
dochter in Friesland. Hun 40-jarige kleinzoon heeft 
twee kinderen uit Congo geadopteerd.’

Mevrouw Boon woont inmiddels heel erg naar haar 
zin in ‘De Oldenburg’. Hiervoor woonde ze 10 jaar in 
‘De Molenhoeve’ in Sint-Pancras, dat is gesloopt. Voor 
die tijd woonde zij in een bejaardenwoning. Ze kan 
jammer genoeg niets meer en moet met van alles ge-
holpen worden. Zo wordt haar dagelijks de Alkmaar-
sche Courant door een vrijwilligster voorgelezen.

WaPserveen

Hendrik Pander werd geboren op 4 augustus 1914 te 
Wapserveen in Drenthe. Als oudste in het gezin met 
nog drie broers en twee zussen. Een broer leeft nog 
en is 92 jaar. De lagere school van Henk stond aan 
het begin van het dorp. Hij moest elke dag een uur 
lopen, heen en weer terug.  Henk woonde op een boer-
derij met drie koeien, kippen, varkens en een hond. 
Hij werkte bij zijn vader als boerenknecht. Het gezin 
verhuisde in 1930 naar Koedijk. Henk  ging als zes-
tienjarige werken op de akkers. ‘Dat waren lange en 
zware dagen.’

GezellIGe tIjd

Op een dansavond leerde hij zijn vrouw Bets Naastepad 
kennen. Zij kwam ook uit een gezin met zes kinderen. 
Een mooie en gezellige tijd brak aan. De twee besloten 
te trouwen op 19 juni 1936 en gingen in Hensbroek 

op de Dijk wonen. ‘Bets woonde voor ons huwelijk 
in Hensbroek aan de Dorpsweg, dus was er al bekend. 
Zij was dienstbode.’ Henk en Bets zijn 68 jaar heel 
gelukkig getrouwd geweest.  

Henk Pander was tien jaar tuinder. ‘Ik had een eigen 
bedrijfje, maar verdiende er haast niets mee. Daar-
na heb ik een poos op de vrachtauto gereden en in 
1955 ben ik bij de busmaatschappij ‘Naco’ in Alkmaar 
chauffeur geworden. Daar heb ik in totaal 24 jaar ge-
werkt.’ Er waren inmiddels twee dochtertjes geboren. 
Jantje en Antje. Later werden de dochters Jannie en 
Annie genoemd. In 1946 verhuisde de familie naar 
Koedijk. Aan de Kanaaldijk woonden ze naar hun zin. 
Erg verdrietig was het, dat Jannie overleed op 27 jarige 
leeftijd overleed.’ 

Henk Pander woont al zestien jaar in ‘De Oldenburg’. 
Ook hij heeft het daar reuze naar zijn zin. ‘Het eten is 
prima, de sfeer fantastisch en ik heb een mooie kamer 
met uitzicht op de doorgaande weg. Af en toe maak 
ik een rondje met de rollator. Daar geniet ik erg van.’ 
Zijn hobby’s waren altijd klaverjassen en lezen. Maar 
de ogen en oren worden nu wel een stuk minder, waar-
door hij die bezigheden niet meer kan doen. Ook las 
hij ruim 80 jaar met veel plezier het Noord-Hollands 
Dagblad. Maar dat lukt ook niet meer. Maar zoals 
gezegd, Nel Boon en Henk Pander vermaken zich als 
ruim honderdjarigen in goed gezelschap nog prima in 
Oudorp. 

De markante Koedijker

Tol uit de periode 1910 -1920 (foto Rotterdams Museum)
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IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks  595

Shoarma

500 gram  398

Hele warme 
grillworst

Per stuk  200

Dubbele 
puntendag

Kogelbiefstuk

3 stuks  795

Half om half 
gehakt 
500 gram  300

Mager  
rundergehakt 

500 gram  350

+ gratis 
kruiden

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

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

IEDERE MAANDAG

Bestel uw gourmet online

Bent u al bekend met onze vaste weekaanbiedingen?
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Optreden Accordeon Ladies en Eerste Noord-Hollands Schlagerkoor 
knotsGekke, GezellIGe mIddaG
Zondagmiddag 8 januari de “Accordeon Ladies” en het Noord-Hollands Schlagerkoor uit 
Schagen in ontmoetingscentrum De Rietschoot te Koedijk.

Het Schlagerkoor uit Schagen en de “Accordeon La-
dies” zorgen samen weer voor een knotsgekke en gezel-
lige middag in ontmoetingscentrum De Rietschoot in 
Koedijk. “De Accordeon Ladies van meneer Musique” 
bestaat uit vier dames die na vele jaren de accordeon 
weer van zolder hebben gehaald. Onder de bezielen-
de leiding van Henk Bakker zijn de vingers en toetsen 
weer zo gekneed dat ze de combinaties en snelheid 
hebben voor een sprankelend optreden op de bühne. 
Bij deze accordeonmuziek is meezingen door het pu-
bliek niet uitgesloten. 

Na de pauze slaat het Duitse schlager geweld toe. Dan 
is het optreden van Het eerste Noord-Hollands Schla-
gerkoor uit Schagen. De leden van het koor hebben 
enorm veel muziekplezier bij de repetities, maar vooral 
ook tijdens hun live optredens. Het Schlagerkoor heeft 
een jarenlange ervaring en ze staan vol enthousiasme 
en bravoure op het podium. En dat is in deze don-

kere tijd van het jaar een verademing en een fantas-
tisch begin van 2017. Zij kunnen terugkijken op vele 
geslaagde uitvoeringen in Noord-Holland. Schlagers 
zijn voor alle leeftijdsgroepen. Je kunt onverwacht 
gegrepen worden door schlagers als: “Immer wieder 
Sonntags”, “Rot sind die Rosen” en vele anderen. Bij 
de vorige optredens is het zelfs tot spontaan meezingen 
gekomen. Ik zou zo zeggen: Gooi de remmen los in 
2017, zing, dans en geniet mee van deze knotsgekke 
zondagmiddag.

WIe komt helPen?
Het Cult’uurtje is op zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers die willen helpen bij de organisatie.

Cult’uurtje In feBruarI en maart 
• 12-02-2017 Bangers & Mash, Ierse folk
• 12-03-2017 John and Jill Valley, Country

De moeite waard

Accordeon Ladies: meezingen is niet uitgesloten....(foto aangeleverd)
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

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

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

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl
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vakantIe huIsartsenPraktIjk koedIjk
Huisartsenpraktijk Koedijk 
de Hertog 2 te Koedijk is 
wegens vakantie gesloten 
van: maandag 20 februari 
t/m vrijdag 24 februari 2017. 
De waarneming wordt in die 
week gedaan door : Praktijk ‘t 
Rak, Schoenmakerstraat 126, 
telefoon 072-5612598

haal nu je ehBo-dIPloma In 3 daGen! 
De EHBO vereniging Koedijk organiseert - bij vol-

doende deelname - in april 2017 
een driedaagse cursus waarin 
de cursist volledig wordt op-
geleid volgens de normen van 
het Oranje Kruis, inclusief 
reanimatie en AED. Aan het 
eind van de derde dag volgt een 
examen. De cursus is geschikt 
voor personen vanaf ± 16 jaar.  

De cursus vindt plaats op 15, 22 en 29 april 2017, van 
09.00 tot 16:30 uur in de Rietschoot, Saskerstraat 22, 
Koedijk. De kosten bedragen €250,-, inclusief boek, 
materialen en examengeld. 

Tip: veel zorgverzekeraars vergoeden uit een aanvul-
lend pakket (een deel van) de kosten voor een EH-
BO-cursus. Informeer ernaar bij uw ziektekostenver-
zekering. Informatie en aanmelden Aanmelden kan 
tot uiterlijk 31 januari 2017 via de website: www.eh-
bokoedijk.nl

vrouWen van nu - koedIjk
Allereerst het aller beste en een goed en gezond nieuw-
jaar en dat 2017 maar mag brengen, waar u op hoopt. 
Het thema op de Kerstavond was “samen”. Dat is een 
mooie gedachte voor 2017: weer wat meer “Samen” in 
de maatschappij.  

Op dinsdag 17 januari komt Mevrouw Addy de Mooy 
van Geriant van alles vertellen over vergeetachtigheid en 
alles wat daar mee samenhangt. Het belooft een leer-
zame avond te worden. Zijn er toevallig vrouwen in 
Koedijk, die ook wat over dit onderwerp willen weten, 
kom dan gerust langs. 

De entree bedraagt € 5,00. Mocht u het zo leuk bij de 
Vrouwen Van Nu  vinden en lid willen worden, dan 
wordt de betaalde entree afgetrokken van de contri-
butie. De avond is van 20.00 uur tot 22.00 uur en is 
in De Rietschoot. Koffie en thee zijn gratis, maar het 
pauze-drankje is voor eigen rekening. Tot ziens. Meer 
informatie: Trijnie Bakker 072-5315934 / trijnie_bak-
ker@online.nl

As ’t sontje zakt. 
Ik mag graag een loupie make bai ’t Geestmeram-
bacht  boven  Alkmaar. ’t Is ’n heêl mooi netuurge-
bied. Lekker stil en kalm en je zien d’r ok nag wat 
beisies in ’t water en in de boume kwettere de veu-
gels. Ja, ik bin deer barre graag en as ik deer loup,  
den is ’t meist rond ’n uur of voif, half zes.  Zô 
teugen de eivend.  

’t Mooie van die toid van de dag is, dat ’t sontje den 
zô’n beetje onder gaat.  Ik ken deer merakels van ge-
niete, van die luchte met dat mooie oranjen of dat 
donkere grois met  gouwen randjes  of die  blauwe 
lucht die zô achiesan  paars wordt. Skitterend! 

As ik deer loup, den loup ik d’r nei toe, dat den 
ken ik d’r ammaar nei koike, maar ….. je moete 
op ’n zekere toid, voor ’t echt donker wordt, ok 
weer  trug loupe. Tja, om den ammaar je nek om 
te draaien, om de leste zonnestrâle ok nag te zien, 
das ’n probleem, dat nou hew ik bedocht, om maar 
achterstevoren te loupen. Gien mens, die moin op 
die  toid nag ziet, dat wie doet moin wat. Ik ken 
mooi  geniete bloive, maar ja…..lesten docht ik ’n 
keer op de fiets te gaan. Lekker effies ’n endje  fietse 
en ok koike nei ’t ’t mooie ondergaan van ‘t sontje.                                                                                                                                          
Maar ja…. achteruit  loúpe is nag wel te doen, maar  
achteruit raaie op de fiets da’s nag heêls niet mak-
kelijk,’oor!  

De moeite waard
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Wethouder Anjo van de Ven: iedereen moet mee kunnen doen

voorzIenInGen voor mensen met een laaG Inkomen

Tekst en foto’s Hans Petit

Op 6 december jl presenteerde wethouder Anjo van de Ven, tijdens een bijeenkomst voor verschillende 
betrokken instanties, de voorzieningen voor mensen met een laag inkomen (vanaf 1-1-2017). De wethou-
der onderstreepte hoe belangrijk het is dat ook mensen met een lager inkomen op het gebied van sport, 
cultuur en gezondheid mee kunnen doen in onze maatschappij.  Ook in de voorgaande jaren bestonden 
die voorzieningen, gebleken is dat slechts 35 tot 40 % van de mensen die in aanmerking komen voor de 
voorzieningen er gebruik van maken. De wethouder streeft naar een deelname van 60 tot 65 % in 2017.

voor WIe zIjn de voorzIenInGen Bedoeld.
Voor mensen met een netto (maand)inkomen dat 
lager is dan 120 % van het minimum loon. Hieronder 
ziet u om welke bedragen het gaat. 
Jongeren 
• van 18 tot 21 jaar € 275,-
Volwassenen tot de AOW leeftijd
• Alleenstaanden/Alleenstaande ouders € 1.114,-
• Samenwonenden/Gehuwden € 1.592,-
Volwassenen vanaf de AOW leeftijd
• Alleenstaanden/Alleenstaande ouders € 1.253,-
• Samenwonenden/Gehuwden € 1.710 

eIGen vermoGen

Bij de beoordeling of iemand recht heeft op een van 
de voorzieningen wordt ook gekeken naar het vermo-
gen: voor alleenstaanden mag dat niet hoger zijn dan 
€6.000,- voor alleenstaande ouders/gehuwden niet ho-
ger dan €12.000,- Tot het eigen vermogen kunnen ook 
bezittingen zoals dure auto’s worden gerekend.

Het is de bedoeling dat de nieuwe regelingen en mo-
gelijkheden breed bekend worden gemaakt. Houd 
daarom de (gratis) kranten in de gaten. Daar leest u 
binnenkort mogelijk meer over dit onderwerp.

De moeite waard

Sport moet voor alle kinderen in Alkmaar bereikbaar zijn
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vastGestelde BedraGen

Als u in aanmerking komt voor een voorziening wordt 
het toegekende bedrag op de AlkmaarPas gestort. De 
toegekende bedragen zijn bedoeld voor onder andere 
jeugd- sport en cultuurfonds, de vergoeding ouderbij-
drage schoolfonds en nog veel meer. Je kunt het geld 
alleen gebruiken voor de aangewezen doelen

In de vorige situatie was het gebruik van de voorzie-
ningen nogal omslachtig. Voorbeeld: als je wilde gaan 
zwemmen van het toegekende budget moest je bij de 
kassa van het zwembad een formulier invullen, met 
daarop allerlei persoonlijke gegevens. Met dat formu-
lier kon het zwembad het kaartje in rekening brengen 
bij de gemeente Alkmaar. Met ingang van 2017 ver-
dwijnen de formulieren en kun je de voorzieningen 
gebruiken via de AlkmaarPas. De AlkmaarPas heeft 
net als een bankpasje een pincode. De gemeente stort 
het geld waar je recht op hebt op de AlkmaarPas en in 
het voorbeeld van het zwembad ga je nu naar de kassa 
en pin je het toegangskaartje met de AlkmaarPas.

BIjzondere hulP

Als de regelingen die in dit artikel worden besproken 
niet aansluiten bij de persoonlijke situatie, dan zijn er 
vaak nog andere oplossingen. ‘HalteWerk’ (voorheen 
de Sociale Dienst) kan daar meer over vertellen.

ColleCtIeve zorGverzekerInG mInIma (Czm)
De CZM biedt goede en betaalbare zorg voor iedereen. 
Er is een keuze tussen een basisverzekering en aanvul-
lende verzekeringen. De verzekering is voordelig, de 
verzekeraar geeft korting en de gemeente draagt ook 
bij in de kosten. Iedereen mag meedoen, zonder medi-
sche keuring. Het eigen risico van € 385,- kan meever-
zekerd worden zodat je je daar geen zorgen meer over 
hoeft te maken. Kijk eens op www.gezondverzekerd.
nl.

jeuGdsPortfonds/jeuGdCultuurfonds alkmaar

Jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds Alkmaarzijn lan-
delijke stichtingen die sinds 2010 in Alkmaar actief 
zijn. Ze hebben een eigen lokaal bestuur (vrijwilli-
gers). Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds 
Alkmaar zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 17 jaar 
die wonen in de gemeente Alkmaar, kinderen van wie 
de ouders een inkomen hebben van 120% van de bij-

standsnorm. Of voor mensen die om andere redenen 
geen geld hebben om hun kinderen mee te laten doen  
aan sport en cultuur.  Per jaar is via het  Jeugdsport-
fonds: € 225 per kind beschikbaar, via het Jeugdcul-
tuurfonds is € 425 per kind beschikbaar. Van dat geld 
kan bijvoorbeeld een lidmaatschap worden betaald of 
sportkleding worden aangeschaft.

Een aanvraag voor een bijdrage uit een van beide fond-
sen kan alleen worden ingediend via een intermediair. 
Dat kan iemand zijn die op een professionele manier 
betrokken is bij kinderen, bijvoorbeeld iemand uit het 
onderwijs, jeugdzorg of schuldhulpverlening. De in-
termediair dient de aanvraag in. U kunt dus niet als 
particulier zelf een aanvraag indienen bij een van de 
fondsen!

maak er GeBruIk van

Het is misschien niet makkelijk om gebruik te maken 
van regelingen als deze. Schaamte, het moeten in-
schakelen van een ander, kunnen drempels zijn. Een 
welgemeend advies: Probeer daar overheen te stappen. 
De regelingen zijn er om problemen op te lossen die 
ontstaan als je, door wat voor oorzaak dan ook, moet 
leven van een laag inkomen. Het is voor iedereen be-
langrijk om mee te kunnen doen, dat geldt zeker voor 
kinderen.

De moeite waard

Wethouder Anjo van de Ven: iedereen moet mee kunnen doen
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All People City Spa powered by LOOkX
Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

CitySpa
All People

Kom gezellig met vriendin/zus of moeder voor een heerlijke 
ontspannende DUO BEHANDELING VAN JANSSEN.

Reiniging, peeling, heerlijke massage met masker, ampul 
en afsluiting met dag & oogverzorging

In januari samen voor € 89,00 inclusief kopje thee 
met wat lekkers.

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
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Archief promoot vrij gebruik digitale collectie met animatiewedstrijd
GratIs toeGanG Beelden reGIonaal arChIef

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft grote delen van zijn collectie gratis digitaal beschikbaar gemaakt. 
Vele foto’s en kaarten, genealogische informatie en archiefinventarissen zijn binnen handbereik voor ie-
dereen die er iets mee wil doen. Omdat deze collecties vrij van auteursrechten zijn, kan iedereen met dit 
materiaal aan de slag, zelfs commerciële partijen. Om het gebruik van deze zogenoemde ‘open data’ te 
promoten heeft het Archief de website www.historylab.nl in het leven geroepen.

Op de nieuwe website kunnen bezoekers ideeën op-
doen en kennismaken met de vele mogelijkheden die 
de beschikbare collecties bieden. 

Paul Post, directeur van het Regionaal Archief, over 
HistoryLab: “Wij willen als archief net even wat meer 
doen dan alleen onze data beschikbaar stellen. Wij 
willen ook mensen inspireren en laten zien wat je er 
allemaal mee kunt doen. 

Er zijn namelijk vele leuke, makkelijke en gratis tools 
online beschikbaar, waarmee je het materiaal voor de 
meest uiteenlopende doeleinden kunt gebruiken, ver-

rijken, verwerken en delen. Van interactieve kaarten 
en toen-en-nu foto’s tot Augmented-Reality apps en 
animaties. En met dat laatste gaan we nu ook iets bij-
zonders doen; een animatie-GIF wedstrijd!”.

WedstrIjd

Het Regionaal Archief roept iedereen op om met af-
beeldingen uit de beschikbare collecties leuke, korte ge-
animeerde filmpjes te maken, de zogenaamde ‘Anigifs’.  
 
De vleugels van het Victoriebeeld laten bewegen, de 
kazen op de kaasmarkt zien rollen, of de wieken van 
een molen laten draaien op een oude kaart? >>

De moeite waard

Ook van het overgooien met kazen op de Kaasmarkt is een anigif gemaakt.
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De Bregjesakker 27 1831 EP  Koedijk
Telefoon: 06 – 536 77 297
Website: www.abkam.nl          
E-mail: info@abkam.nl 

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

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

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

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling
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Het kan allemaal. Deelname kan zelfstandig of in 
groepsverband. Hierdoor kunnen ook schoolklassen 
meedoen. Voor de drie leukste, mooiste of meest bij-
zondere inzendingen zijn er leuke prijzen te winnen. 
Informatie over de wedstrijd, voorbeeldfilmpjes en een 
overzicht van beschikbare beelden zijn te vinden op: 
www.historylab.nl  .

Het Regionaal Archief Alkmaar bewaart archieven 
van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den 
Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, 
Langedijk, Schagen en Texel. Uit dat gehele werkge-
bied verwerft het Archief ook actief particuliere ar-
chieven en bewaart het een uitgebreide bibliotheek- en 
beeldcollectie.

landelIjke trend

Het gratis en rechtenvrij terbeschikkingstellen van col-
lecties is een landelijke trend bij musea en archieven, 
mede dankzij het open data beleid van de overheid dat 

voorschrijft dat data (onder bepaalde voorwaarden) 
bij overheidsinstanties voor iedereen vrij toegankelijk 
moet zijn. Met de collectie van het Rijksmuseum zijn 
bijvoorbeeld al vele apps en andere toepassingen ge-
maakt door hobbyisten en commerciële partijen. Het 
Alkmaarse multimediabedrijf Gamedia heeft met een 
oude kaart van Alkmaar uit de collectie van het Archief 
een virtual reality-toepassing gemaakt die veel me-
dia-aandacht kreeg. Paul Post: “Maar de beelden zijn 
net zo goed geschikt voor kleinschaliger gebruik in de 
klas, op feestjes of in huiselijke kring. Door er bijvoor-
beeld een poster van te maken, kan je een uitvergrote 
oude foto van je eigen straat aan de muur hangen. Of 
er een mooie kalender van maken. Zo brengen we de 
geschiedenis bij de mensen thuis. Maar je kan er na-
tuurlijk ook gewoon mee spelen, zoals met Anigifs.”

Omdat archieven rekening moeten houden met bij-
voorbeeld auteursrechten zullen (nog) niet alle collec-
ties meteen beschikbaar zijn als open data. <<

jazz In CultuurCafé “de Bontekoe”
Op zondagmiddag 15 januari a.s. vindt in cultuurcafé 
“De Bontekoe” aan de Kanaaldijk een Jazz-Inn plaats. 
Dit wordt verzorgd door “The Modern Fish Quartet” 
bestaande uit Paulus Vis blokfluiten en sopraansax, 
Dirk Scholten bas, Henk Engelgeer piano en Ab Hel-
sloot drums.

Het optreden begint om 15.00 uur en de toegang is 
gratis. Zondagmiddag 12 februari organiseert cul-
tuurcafé “De Bontekoe” een diner in West-Friese sfeer, 
dat wordt opgeluisterd door troubadour Bert van Baar 

en fluitist Paulus Vis0. Zij brengen o.a. liedjes over 
West-Friesland en het Noord-Hollands landschap, 
uiteraard voorgedragen in dialect. De muziek begint 
om 15.00 uur en het diner om ca. 16.00 uur. Voor re-
serveren en informatie kunt u bellen met Liesbeth: 06 
– 51792502, of mailen naar: liesbeth.spoor@hetnet.nl

ledenavond kvG
Op dinsdag 10 januari 2017  organiseert het Koedijker 
Vrouwen Gilde een ledenavond. De avond begint om 
20.00 uur in de Rietschoot. Deze ledenavond wordt 
verzorgd door het eendagsbestuur. Het is een verras-
sing waarmee het eendagsbestuur de leden zal ver-
rassen! Voor leden van het KVG is de entree gratis, 
introducees betalen € 4,00. Het Koedijker Vrouwen 
Gilde wordt ondersteund door De Stichting ’t Zuy-
doutaerlandt.

De moeite waard
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aanvullInGen en verBeterInGen
In de Coedijcker Ban van december (nummer 34) 
is de trouwdatum van Jan en Lia Bijpost verkeerd 
vermeld, er stond: in 1997 zijn Lia en ik getrouwd, 
dat moet zijn in 1979.  
Ziet u iets in de Coedijcker Ban waarvan u denkt: ‘Dat 
kan niet kloppen ... stuur dan een mailtje naar info@
coedijckerban.nl, de wijzigingen vindt u terug op de 
website: www.coedijckerban.nl
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Het huisje op de kant van de sloot: “de kakdoos”
BoerderIjen aan de kanaaldIjk
Tekst Jacob de Maijer

Deze keer een oude foto vanuit de galmgaten van de Koedijker kerk, genomen in zuidelijke richting. De foto 
dateert van voor de afbraak van de kerk in 1947. De grote boerderijen staan er nog aan de Koedijker zijde van het 
kanaal. De boerderij aan de westzijde van het kanaal is verdwenen, dat was de boerderij van boer Wonder. Deze 
boer heeft zijn bedrijf verplaatst naar de Oosterdijk in Bergen. De boerderij op de voorgrond  is kanaaldijk 215 van 
de familie Vingerling. Wat verder opvalt is het kleine stolpje aan de noordzijde van de woning met het plattedak, 
vroeger bewoond werd door de familie Ramaker. Dat stolpje is afgebroken op de plaats waar nu kanaaldijk 219 
is, bewoont door de familie Smit. De meest zuidelijke boerderij op het randje van de foto is die van Hein Bakker, 
vroeger van der Sluis, kanaaldijk 223. Opvallend ook de houten schuitjes. Het dorp ziet er erg kaal uit, geen hoge 
bomen te zien. Mooi ook het huisje op de kant van de sloot, de kakdoos dus. 

De moeite waard
kruIdenWorkshoP hortus
Pijn in je buik na het eten, last van je darmen, maag-
zuur of een opgeblazen gevoel? Is dat herkenbaar voor 
je? Bij deze kruidenworkshops leer je welke kruiden 
je kunt gebruiken om je maag en darmen tot rust te 
brengen of je spijsvertering juist aan te sporen! Je leert 
hoe bepaalde symptomen ontstaan en wat je zelf kunt 
doen om ze te voorkomen. Als je buik in balans is voel 
je je prettiger.  Je krijgt op deze avonden een presenta-
tie over de werking van je maag en darmen. Dan maak 

je een kruidenbuiltje dat bij jou past. Je proeft ook 
een kruidenelixer die goed is voor je spijsvertering. De 
reader die je na afloop mee naar huis krijgt, staat vol 
met handige tips. 

Datums: woensdag 11 januari en donderdag 26 januari 
2017 Tijd: 19.30 - 21.30 uur Aanmelden: info@hortusalk-
maar.nl meer informatie: www.hortusalkmaar.nl

Nostalkiek
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Ondernemer van de maand
Dave van der Meer: ‘Een ambitie die ik wil waarmaken’

davId danIel Works
Door Rien Berends, foto Hans Petit

‘Vanaf de start gaat het eigenlijk beter met het eigen bedrijf dan ik had verwacht. Het gaat nu nog vaak 
om kleine projecten zoals aan- en opbouw. Het streven is om uiteindelijk aan de basis te staan van grote 
nieuwbouwprojecten.’

Dave van der Meer ging zes maanden geleden of-
ficieel van start met zijn eigen bouwtechnisch ont-
werp- en tekenbureau David Daniel Works (DD-
Works.nl) aan de Kanaaldijk 153 waar hij samen met 
Nancy en hun twee zoontjes Jay en Ryan woont. ‘ 
Een enorme uitdaging uiteraard.  

Een ambitie die ik wil waarmaken en de ultieme mo-
gelijkheid om dankzij flexibele werktijden de aandacht 
tussen werk en gezin goed te kunnen verdelen.’ 

Al op vierjarige leeftijd verhuisde in 1990 de in Alk-
maar geboren Dave samen met zijn ouders en zusje 

David Daniel Works een veelzijdig specialist op het gebied van technisch tekenwerk van onder andere ontwerp
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Ondernemer van de maand
naar Brazilië. ‘Mijn vader kreeg in de buurt van Rio 
een prachtige baan aangeboden in de offshore. We 
hebben er twee jaar gewoond. Terug in Nederland 
zijn we in de Klareweid gaan wonen en belandde ik in 
groep 3 van de Zandloper.’

Dave van der Meer had al tijdens zijn stu-
die de ambitie om ooit voor zichzelf te be-
ginnen.

teChnIsCh tekenen

Al snel werd duidelijk dat Dave goed kon tekenen en 
vooral veel interesse had voor techniek. Na het Jan 
Arentsz als middelbare school ging hij architectuur en 
stedenbouw studeren aan de Hogeschool van Amster-
dam. ‘Deze studie heb ik afgerond aan de Technische 
Universiteit in Delft. 

Op mijn 21e ben ik gaan werken bij Leeuwenkamp 
Architecten in Alkmaar. Een middelgroot architecten-
kantoor dat alles aankan: van renovatie, verbouw tot 
nieuwbouw en ook heel grote opdrachten zoals het 
ziekenhuis in Groningen, de verbouwing van het AZ 
stadion en de bouw van het AZ trainingscomplex in 
Wormer. Dat waren overigens mijn laatste klussen bij 
Leeuwenkamp.’

amBItIe

Ing. Dave van der Meer had al tijdens zijn studie de 
ambitie om ooit voor zichzelf te beginnen. ‘Die ambi-
tie werd nog eens gestimuleerd door de thuissituatie. 

Ik woonde vanaf 2002 met mijn moeder aan de Ka-
naaldijk. Mijn vader was overleden. In 2008 ben ik 
samen met Nancy ook aan de Kanaaldijk gaan wonen. 
Wij kennen elkaar al vanaf de basisschool. Haar vader 
was ook mijn coach bij het jeugdvoetbal in Koedijk. 

Na de geboorte van onze zonen hebben we op een 
gegeven moment alles op een rijtje gezet. We wilden 
alle twee meer flexibiliteit in de werktijden en ook sa-
men het gezin runnen. Nancy is kapster en ik had een 
drukke baan bij een architectenkantoor. Begin 2016 
hebben we min of meer de knoop doorgehakt. Een 
grote drempel die je dan over moet is het los laten van 
de financiële zekerheid. Die verdwijnt als je een vaste 
baan inruilt voor het werken als zzp-er. 

En ik had het naar mijn zin op mijn werk. Toch heb-
ben we samen voor de nieuwe toekomst gekozen en 
heb ik me op 1 juli vorig jaar ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel.’

veelzIjdIG sPeCIalIst

David Daniel Works presenteert zich als een veelzijdig 
specialist op het gebied van technisch tekenwerk van 
onder andere nieuwbouw, vergunningen, ontwerp, 
2D, 3D, aanbouw, verbouw, opbouw, inmeten, werk-
tekeningen, presentatie, digitaliseren en ga zo maar 
door. ‘Mijn specialisme is inderdaad heel breed. Dat 
komt ook door de uitgebreide werkervaring die ik heb 
opgedaan bij Leeuwenkamp. In die tijd kreeg ik in de 
privésfeer af en toe al verzoeken of ik iets kon tekenen. 
Vaak lukte dat niet omdat ik het te druk had. Nu krijg 
ik veel werk op de particuliere markt via de mond-op-
mond reclame en van plaatselijke aannemers. Ik ben 
niet ontevreden. Het gaat beter dan verwacht. En er 
is een zekere samenwerking met andere gespecialiseer-
de zzp-ers. Die vormen een vangnet voor elkaar. Deze 
kring wordt steeds groter.’

flexIBIlIteIt

Naast de ambitie werd de keuze ook bepaald om 
meer flexibiliteit voor de thuissituatie in te bouwen. 
‘Dat lukt prima. Ik werk vooral ’s ochtends en ook ’s 
avonds. Soms in de weekenden. Kan mijn eigen werk-
tijden bepalen en indelen. Dat zorgt voor de gewens-
te flexibiliteit en de mogelijkheid om er ook te zijn 
voor de kinderen. En wat betreft het werk, naast de 
vele aanbouw en opbouw klussen is er uiteraard, zoals 
gezegd, de wens om aan de basis van grotere, nieuw-
bouwprojecten te kunnen staan. Ik heb er het volste 
vertrouwen in  allemaal gaat lukken.’  

Een  eigen ontwerp van DD Works
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Cult’uurtje

Zondag 8 januari is 
er het eerste Koedijks 
Cult’uurtje in het 
nieuwe jaar. Voor de 
pauze zullen de Accor-
deon ladies optreden 
en na de pauze het 
Schager Schlagerkoor. 
Zing lekker mee met 
het koor. 

Elke 2e zondag van de maand - van oktober t/m 
maart - is er een Koedijks Cult’uurtje, waarbij de 
muzikanten zeer verschillend zijn. De optredens 
beginnen om 15.00 uur en duren tot ongeveer 17.00 
uur. De entree is € 2,50.

samen eten In de rIetsChoot

Op dinsdag 10 januari kunt u voor € 7,50 genieten 
van een overheerlijk driegangenmenu: tortilla’s met 
kaas, zuurkoolschotel met gehakt en een ijsje toe. 

Op dinsdag 24 januari staat op het menu: groen-
te-tomatensoep, lasagne en als dessert een overheer-
lijke trifle met fruit & romige yoghurt. 

Op beide avonden begint het diner om 18.00 uur. 
Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aan-
meldt, zodat De Rietschoot voldoende ingrediën-
ten kan inkopen. Aanmelden kan bij de bar bij een 
van de medewerkers, via telefoon 072–561 55 95, of 
via e-mail info@rietschoot.nl

Wandel mee met klaar-mee-looP-mee

Na een moeizame strijd tegen borstkanker zat ini-
tiatiefneemster Jolanda Huiting in een diep dal. 
Moegestreden,  geknakt en  depressief. Vanuit on-
verwachte hoek vond ze haar geluk. Ze richtte in 
Alkmaar een wandelgroep op. Iedereen wordt met 
open armen ontvangen. Gewoon, met iemand een 
praatje maken, vragen hoe het met de ander is ter-
wijl je actief bezig bent.

Vanaf 11 januari, elke woensdagochtend, van 09.30-
10.30 uur: de “Klaar-mee-loop-mee”. Er wordt ge-
start bij De Rietschoot met een kleine ronde, om 
zo de conditie op te bouwen. Wil je een grotere 
ronde wandelen? Dat kan op maandag- en zater-
dagochtend. Kijk voor meer informatie op  www.
klaar-mee-loop-mee.nl

klusCafé koedIjk

Zaterdag 14 januari zitten vrijwilligers klaar om uw 
kapotte apparaten, fietsen en kleding voor u te re-
pareren. 

Elke 2e zaterdag van de maand is het klusteam tus-
sen 14.00 – 16.00 uur in De Rietschoot aanwezig. 

Ook verleent het klusteam hulp bij het gebruik van 
uw tablet, smartphone en social media. Kleding 
scoort bijna 100% (ritsen worden niet vervangen) 
en bij apparaten kan 60% weer gemaakt worden. 

Het klusteam heeft tot nu toe vrijwel elke fiets weer 
berijdbaar gekregen. De reparaties zijn gratis en 
eventuele onderdelen dient u zelf aan te schaffen.

... en een ijsje toe

Gewoon met iemand een praatje maken .....
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enerGIeCafé koedIjk 
Zaterdag 14 januari tussen 15.30 en 17.30 uur zitten 
deskundigen op het gebied van energie voor u klaar 
in het EnergieCafé. Heeft u belangstelling voor 
duurzame energie, dan bent u elke 2e zaterdag van 
de maand welkom in het EnergieCafé. 

Het doel is om met elkaar van gedachten te wisselen 
en informatie en kennis te delen over de mogelijk-
heden van duurzame energie in Koedijk. Ook kun-
nen belangstellenden hier meer informatie krijgen 
over de cursus voor EnergieCoaches. 

Wilt u inzicht in uw eigen energiegebruik? Doe 
mee aan de actie SlimBesparen en kom langs bij het 
EnergieCafé. Of word lid van AlkmaarEnergie en 
stap over op de groene, duurzame energie van De 
Unie. Meer weten? Voor informatie kijkt u op: alk-
maar-energie.nl

alGemene GeGevens de rIetsChoot

• Ontmoetingscentrum De Rietschoot
• Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk
• telefoon: 072 - 561 55 95
• e-mail: info@rietschoot.n
• internet: rietschoot.nl

muzIek oP verzoek In de hofstaete

De Hofstaete organiseert 1x per maand een muzikaal 
verzoekplatenprogramma met Piet Piraat en de gezus-
ters Braadslee. Heeft u speciale verzoekjes, wilt u altijd 
nog graag die ene plaat horen? U vraagt, wij draaien, 
van klassiek tot dansmuziek. Waar: De Hofstaete, 
Daalmeereiland 40, Alkmaar Wanneer: 1x per maand 
op zondagmiddag, vanaf 14.00 uur Agenda: 15 januari, 
12 februari, Toegang: gratis

oPenInGstIjden de rIetsChoot

Maandag 08.30 - 24.00
Dinsdag 08.30 - 24.00
Woensdag 08.30 - 24.00
Donderdag 08.30 - 24.00
Vrijdag 08.30 - 24.00
Zaterdag 10.00 - 16.00

Zondag op aanvraag

Bestuur en medewerkers en vrijwilligers van bewo-
nersonderneming De Rietschoot en het team van de 
Coedijcker Ban wensen de lezers van de Coedijcker 
Ban een voorspoedig en gezond 2017
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CoedIjCkertjes
PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering, 
Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 103 380 21 (ma – vrij)
TE KOOP / TE HUUR: Autobox gelegen aan het 
Hakebos.3e  box van de hoek.Huurprijs € 70,= per 
maand Koopprijs t.e.a.b.  Info: J. J. Brinkman  072-
5711851

woensdag 4 januari
kInderWorkshoP kaarsenmaken hortus alkmaar

Op woensdag 4 januari verzorgt Ynske Hoekstra van 
MEC Alkmaar een workshop kaarsen maken voor kin-
deren in het bezoekerscentrum van Hortus Alkmaar. 
De workshop start om 13.30 uur en is bedoeld voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

Kinderen mogen tijdens de 1,5 uur durende workshop 
zelf een kaars dompelen en een waxinelichtje maken. 

Ynske zorgt voor alle materialen en begeleidt de deel-
nemertjes bij dit secure werkje. Na afloop mogen de 
kaarsen natuurlijk mee naar huis. 

De kosten zijn € 8,50 per kind, inclusief alle materi-
alen, limonade en wat lekkers.Datum: woensdag 4 jan-
uari 2017Tijd: 13.30 – 15.00 uurKosten € 8,50 per kind

Locatie: Hortus Alkmaar, Berenkoog 37, 1822 BH 
Alkmaar Aanmelden: info@hortusalkmaar.nl of 072-
5669639. 

06 53698580

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

Studio Petit
Fotogra�e - Websites
Drukwerk - Restauratie

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

De moeite waard



23

samen sterker door samenWerkInG
Beste bewoners van Koedijk en Daalmeer: bedankt!

Als bezoeker, medewerker, vrijwilliger, vereniging heb-
ben jullie allen in 2016 bijgedragen om door samen-
werking sterker te worden. Het-samen-sterker-zijn 
biedt ook in 2017 nieuwe kansen om waar te gaan ma-
ken. Namens het bestuur van De Rietschoot wens ik u 
een gelukkig, gezond en kansrijk 2017.

De maand december stond bij De Rietschoot in het 
teken van Sinterklaas, de WinterKunstMarkt en de 
Kerst. Sinterklaas en de zwarte pieten was een ouder-
wets groots kinderfeest. Alle beschikbare kaarten waren 
verkocht en had De Rietschoot een ‘vol huis’. 

Met de WinterKunstMarkt was De Rietschoot in 
schitterende winterse sferen aangekleed, mede dankzij 
Tuincentrum De Boet.  Er was een binnenterras met 
snert, glühwein, broodjes warme beenham, koffie en 
nog veel meer. De Winter- en de Kunstmarkt werd ’s 
ochtends drukbezocht. In het begin van de middag 
gooide een weeralarm tijdelijk roet in het eten. Toch 
waren er velen die een kijkje kwamen nemen.

Tijdens dit schrijven moet de Kerst nog beginnen. 
Maar we gaan ervan uit dat Kerst een zeer geslaagde 
happening zal worden.

Met ingang van 1 januari jl. is de samenwerking met 
ouderencentrum De Hofstaete in Daalmeer officieel 
van kracht en gaan de activiteiten die hier worden ge-
organiseerd voortaan onder de vlag van De Rietschoot 
gecoördineerd worden.

Van de bestuurstafel valt verder nog te melden dat er 
een aantal initiatieven op stapel staan die waarschijn-
lijk in de loop van 2017 gerealiseerd gaan worden. Wij 
zullen u daarover informeren als het zover is.

Rest mij u een fijne januarimaand te wensen.

Piet Verweel,Voorzitter

(Foto’s Luuz van der Stouwe)

Bewonersonderneming

Sinterklaas in De Rietschoot: Een ouderwets groots kinderfeest

Kunstschilder Suze Gerritsen op de kunst- wintermarkt

Een ijsje tijdens de wintermarkt

De Rietschoot in schitterende winterse sferen aangekleed
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Joop Sinke lokale duizendpoot.
BedrIjfsleIder a.I & BestuurslId
Door Rob Westhoek, foto’s Hans Petit

In 1995 kwam Joop door zijn werk vanuit Zoetermeer bij SNS Reaal terecht in Alkmaar en kwam te wonen 
in (bijna Koedijk) de Daalmeer. Het Hoge Huys werd toen overgenomen door SNS Reaal en daar was een 
integratiemanager bij nodig.

Het inburgeren is toch vrij snel gegaan vertelt Joop. 
‘Mijn dochters gingen handballen bij SV Koedijk en 
ik heb bij SV Koedijk een aantal jaren in het Omni 
bestuur gezeten voor de G sporters zodat we al snel 
veel mensen in Koedijk hebben leren kennen. 

Een aantal jaren terug verloor ik mijn baan bij SNS 
Reaal, boventallig, zoals dat tegenwoordig genoemd 
wordt. Het jaar daarvoor was ik nog een keer intern 
herplaatst maar ik was aan de beurt bij de daaropvol-
gende reorganisatie. Erg jammer want ik had het er 
best naar mijn zin.

doorstart

Ja, dan kom je zonder werk en hoe dan verder vraag 
je jezelf af. Ik ben daarom naar een coachingsbureau 
in Utrecht gegaan waar mijn sterke en zwakke punten 
aan mij werden voorgehouden. Met 56 jaar was ik een 
te dure werknemer met een te eenzijdige carrière. Dat 
waren de negatieve punten. Het organiseren van wat 
dan ook zit in mijn genen, ik ben sterk sociaal maat-
schappelijk betrokken en als er een bepaald doel is kan 
ik mensen ook enthousiasmeren. Het voorstel van het 
coaching bureau was uiteindelijk: begin voor jezelf. 

Bewonersonderneming De Rietschoot

Joop Sinke, werkzaam als ad interim bedrijfsleider bij De Rietschoot. 
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Werk eraan om jezelf te onderscheiden op het soci-
aalmaatschappelijke vlak. Ik ben toen gestart om de 
leegstaande ruimtes van sportverenigingen en buurt-
huizen te verhuren aan bedrijven die op zoek waren 
naar geschikte training en bijscholing locaties voor 
hun personeel.’ 

Joop geeft een voorbeeld. ‘Eén van de toenmalige 
hoofdsponsors van SV Koedijk, Mediamarkt zocht 
een locatie in Alkmaar om het personeel een training 
te kunnen geven. Ik heb toen kunnen regelen dat deze 
training bij SV Koedijk werd gegeven en het werd 
door de Mediamarkt en opleidingscentrum zeer posi-
tief gevonden om zoiets in een andere omgeving dan 
normaal gesproken te kunnen doen. Er kon natuurlijk 
naast de training even een balletje getrapt worden en 
dat geeft dan toch weer een andere invulling aan zo’n 
bijscholing training.

Via het UWV heb ik als zelfstandige ondernemer het 
traject Ondernemen Werkt gedurende drie maanden 
gevolgd om mijzelf goed voor te bereiden op het on-
dernemerschap. Ik heb daar mijn bedrijfsplan gemaakt 
en ben toen als het ware een makelaar geworden in 
leegstaande ruimten naast administratieve werkzaam-
heden’

andré kuIPers en de sInt

Uiteindelijk ben ik door omstandigheden nu werk-
zaam als tijdelijk bedrijfsleider bij De Rietschoot. Sa-
men met de medewerkers en vrijwilligers zorgen wij 
ervoor dat we aanwezig zijn in de (social) media en 
dat we ons profileren met bijzondere evenementen. Ik 
noem de Uitmarkt, de Wintermarkt, de Energiemarkt 
met André Kuipers als spreker en de Intocht van de 
Sint. 

We hebben nu net een nieuwe voorzitter, Piet Verweel, 
en na mijn tijdelijke functie zal ik in het bestuur de PR 
en Communicatie en ondernemerschap blijven doen. 
Daar voel ik mij het prettigst bij. Wat ik nu doe als be-
drijfsleider voelt niet als werken. Ik vind het geweldig 
om met mensen te kunnen werken, ik ben blij dat dit 
op mijn pad is gekomen. 

Ambities waarmaken, mensen enthousiast maken voor de 
plannen, ik vind het allemaal heerlijk om te mogen doen. 

ontsPannInG

Tijd voor ontspanning heb ik in de vorm van wande-
len met onze hond Prince, een Zwitserse Herder. Ik 
wandel graag vroeg met hem in het Geestmerambacht. 
Het zo heerlijk om dan je hoofd leeg te kunnen ma-
ken, echt even genieten. 

Onze kleinkinderen Jip en James wonen in de buurt 
en het is prachtig om de ontwikkeling te volgen van 
onze kleinkinderen. Daar gaat dus ook veel van mijn 
vrije tijd heen, heerlijk.

BuIten een Beetje dIChterBIj.
Naast de Rietschoot werk ik ook voor de stichting Mi-
chael Wings die zich ten doel stelt om in kinderafdelin-
gen van ziekenhuizen en zorgcentra draadloos internet 
te realiseren met laptops en hygiënische toetsenborden. 

Zij, de patiëntjes, kunnen dit gratis gebruiken. In de 
meeste ziekenhuizen is geen goed internet aanwezig 
omdat dit nog als een luxe wordt gezien. Inmiddels 
hebben we een wachtlijst van 50 ziekenhuizen die ook 
in aanmerking willen komen voor dit project. 

Inmiddels heeft de stichting Michael Wings al 28 pro-
jecten in ziekenhuizen kunnen realiseren. Een fantas-
tisch resultaat toch? De politiek wil een snel internet 
voor iedereen dus kinderen in de ziekenhuizen moeten 
daar ook over kunnen beschikken. 

Bewonersonderneming De Rietschoot

Ik ben blij dat dit op mijn pad is gekomen
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Scenic’s

Merken modelbouwpakketten

M
B

C
MODELBOUWCOMPANY

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

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

Merken modelbouwtreinen

De Hertog 10, 1831 EK Koedijk| 072-5825562
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In 2011 hebben Harm Draisma en Wim Smit een voet-
reis gemaakt naar Santiago de Compostella. De man-
nen hebben toen gelopen voor de stichting Michael 
Wings. Wij hadden iedere dag contact en ik maakte 
blogs over de reis. Later heb ik deze verhalen gebun-
deld en is er een boekje uitgegeven in een oplage van 
1200 stuks. Van de opbrengst, een boekje kostte € 15.-, 
is toen 30% naar de stichting gegaan. Inmiddels zijn we 
al aan de derde druk van dit boekje toe. Kijkt u eens 
op www.michael-wings.nl voor info over dit project.

Werken In 2017
Komend jaar gaan we nog meer samenwerken met 
de verenigingen binnen Koedijk en het wijkcentrum 
Daalmeer. De Rietschoot en Daalmeer hebben samen 
een programmaboekje uitgegeven dat we het kantel-
boekje hebben genoemd. Hierin worden alle komende 
activiteiten vermeld van de Rietschoot en de Daalmeer. 

Het uitwerken van de ambities die wij hebben en deze 
samenwerking is één van mijn doelen voor het nieuwe 
jaar. Als het dan allemaal lukt dan zal ik erg trots zijn 
op het gehele team.

20 vrijwilligers staan klaar voor de bezorging van de Coedijcker Ban
BezorGInG CoedIjCker Ban

Het af gelopen jaar bezorgde GigaTrans de Coedijcker 
Ban (CB) tot volle tevredenheid. In het eerste jaar van 
de CB regende het klachten over de bezorging. Die 
klachten verdwenen vanaf het moment dat Gigatrans 
de bezorging overnam. Waarom heeft de bewonerson-
dernemig De Rietschoot dan toch het besluit geno-
men om vrijwilligers in te schakelen?

kosten versus Inkomsten

Gigatrans heeft in het najaar van 2016 aangegeven 
dat de bezorging voor de afgesproken prijs niet langer 
haalbaar was.  De volstrekt begrijpelijke, door Giga-
trans gewenste, prijsverhoging was aanleiding om te 
kijken of bezorging via vrijwilligers weer mogelijk was. 
Tegenover de kosten van het maken en verspreiden van 
de CB staan nog te weinig inkomsten. De CB kan nog 
wat adverteerders gebruiken. De oproep aan de lezers 

om een vrijwillige jaarbijdrage aan de CB te schenken 
levert tot nu toe relatief (te) weinig op. Om CB te kun-
nen blijven maken moest er bezuinigd worden. De CB 
bedankt Gigatrans voor de goede bezorging het afgelo-
pen jaar en wenst Gigatrans een succesvol 2017!

Bewonersonderneming

Als het lukt, zal ik erg trots zijn op het gehele team.
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- *

APK keuring 
plus een 

kleine onderhoudsbeurt 
€ 100,-*

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl

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

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

GRATIS ACCUCONTROLE 
KLAAR TERWIJL U WACHT

* maximaal 4 liter bulkmotorolie, exclusief MPM oliesoorten exclusief olie�lter
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Beeldbericht

nyCke Groot Wereldklasse uIt koedIjk
Door Hans Petit

Het Nederlandse vrouwenhandbal is geschiedenis aan het schrijven. Na topprestaties tijdens het WK (zilver) 
en tijdens de Olympische Spelen (vierde plaats) werd Nederland nu tweede op het Europees Kampioenschap.

In een bloedstollende finale werd wereldkampioen Noorwegen ook Europees kampioen. 1 puntje was het ver-
schil, 30 voor Noorwegen, 29 voor Nederland. In de allerlaatste seconden van de wedstrijd ging het mis bij het 
nemen van een vrije worp. Het scheelde niet veel of Nederland had een verlenging uit het vuur gesleept.

Nycke Groot speelde een sleutelrol tijdens het toernooi. Haar spelinzicht, leiderschapskwaliteiten en tomeloze 
inzet waren keer op keer van groot belang voor het Nederlands handbalteam. Nycke begon haar handballoop-
baan bij de SV Koedijk, via Kolping en SEW vertrok Nycke op jonge leeftijd naar Denemarken waar ze voor 
Holstebro ging spelen. In 2011 maakte Nycke de overstap naar Midjyland. Met FC Mydjyland werd Nycke twee 
keer Deens kampioen en won ze twee keer de beker. Nycke stapte voor het seizoen 2015/2016 over naar FTC 
Hungaria. Op 16 december werd Nycke uitgeroepen tot de beste Alkmaarse sporter van 2016. In een artikel in 
het Noord Hollands Dagblad vertelt vader Pieter Groot hoe hij naar de wedstrijden van dochter Nycke kijkt: 
‘Ik kijk pas achteraf  ... anders vind ik het veel te spannend.” De Coedijcker Ban feliciteert Nycke met de zilve-
ren medaille en hoopt -als Nycke binnenkort even in Koedijk is- op een exclusief interview met Nycke en haar 
ouders.

Nycke Groot juicht na afloop van de wedstgrijd tegen Denemarken (foto HP, genomen van TV)
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Voor het gevoel begint het nieuwe jaar pas echt na 6 januari
drIe konInGen – ePIfanIe
Door Hans Faddegon

Zes januari is de dag die de naam Drie Koningen of Epifanie draagt. Tegenwoordig kennen de meeste men-
sen deze dag vooral als de uiterste datum waarop de kerstboom de deur uit moet. Veel gemeenten maken 
de bewoners er dan op attent dat ze hun kerstboom op de stoep kunnen leggen. En vervolgens doen zij 
hun best om al deze kerstbomen af te voeren. Op die manier zijn alle huiskamers weer netjes schoon en 
opgeruimd. Voor ons gevoel begint het nieuwe jaar nu pas écht. De feesttijd is voorbij.

De titel Drie Koningen had ook Drie Wijzen kunnen 
zijn. Beide namen worden namelijk gebruikt voor het-
zelfde kerstverhaal. In het artikel in het december-ja-
nuarinummer van de Coedijcker Ban van vorig jaar 
stonden we er al even bij stil. Dat artikel ging over 
onze innerlijke bewustwording dat het leven een 
groots doel heeft: wijsheid. Daarbij was er ook sprake 
van de koning als symbool voor onze eigen persoonlij-
ke leiding over ons leven. Daarom worden de drie wijzen 
ook wel de drie koningen genoemd. Dat was gebaseerd op 
een tekst uit de Bijbel, Psalm 72, waarin een verband tussen 
innerlijke wijsheid en innerlijk koningschap wordt gelegd. 

ePIfanIe

Uit de geschiedenis blijkt dat 6 januari een veel oudere 
Christelijke feestdag is dan het huidige kerstfeest op 25 
december. Op 6 januari werd vroeger de verschijning 
van Jezus gevierd. In de Griekse taal van het Nieuwe 
Testament is het woord voor deze verschijning: Epi-
fanie. Dit woord komt in onze tijd nog steeds in veel 
kalenders en agenda’s voor, vaak samen met de naam 
Drie Koningen. De Christelijke traditie herdacht op 6 
januari speciaal de doop van Jezus in de Jordaan, als het 
belangrijkste moment van zijn verschijning. Dat is goed te 
begrijpen als we even stilstaan bij de oorspronkelijke 

Cultuur

De titel van dit artikel ‘Drie Koningen’ had ook ‘Drie Wijzen’ kunnen zijn
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betekenis van de doop. Het water symboliseert ons ver-
blijf in de tijd, ons tijdelijke leven hier op aarde. Maar 
uiteindelijk vertrekken we toch. We worden gedwon-
gen het water - de tijd - weer te verlaten. Aan de ene 
kant wordt dat sterven genoemd, aan de andere kant 
opstanding. Het opstaan uit het water, uit de tijd. Dat 
wijst op de toekomst, de terugkeer naar de hemel en 
dat wordt hier door het verhaal van de doop van Jezus 
uitgebeeld. Hij staat na de doop in het water er uit op. 
Als we dit tot ons door laten dringen, is het goed te begrij-
pen dat 6 januari een heel belangrijke feestdag was. 

drIe WIjzen

In het verhaal van de Drie Wijzen is ook sprake van 
deze bewustwording. Deze Drie Koningen herkenden 
de verborgen leiding over het leven. Dat wordt in het 
kerstverhaal uitgebeeld door het kind. Het is het ver-
haal van het kind als een symbool van de kern van 
ons eigen innerlijk. Het verhaal van deze drie wijzen 
of koningen legt daarom de nadruk op het herkennen 
van het kind. Zo is het goed te begrijpen waarom in de 
eerste eeuwen na de geboorte van Jezus het kerstfeest 
nog niet als een apart feest werd gevierd. Dat werd pas 
besloten tijdens het concilie van Constantinopel (nu 
de stad Istanboel) in het jaar 381. De datum die zij 
daar kozen viel samen met de winterzonnewende. Dat 
was toen 25 december. Doordat vele eeuwen later de 
jaarkalender gecorrigeerd werd, schoof de winterzon-
newende een paar dagen op naar 21 december. 

De keuze van de winterzonnewende als datum voor 
het toen ingevoerde kerstfeest was geen toeval. De vele 
volken en culturen, die toen deel uitmaakten van het 
Romeinse rijk, vierden altijd feest rond de winterzon-
newende. Het ging daarbij om de aanvang van het 
opnieuw gaan toenemen van de daglengte. Dat was 
een feest van dertien dagen! Als we nu even vanaf 25 
december de dagen gaan tellen, blijkt 6 januari de der-
tiende feestdag, te zijn. 

kerkelIjke kalender

De christelijke kerk, die sinds de vierde eeuw de Ro-
meinse staatskerk was, zorgde er heel doordacht voor 
dat de feestdagen in de nieuwe kerkelijke kalender zo-
veel mogelijk gecombineerd werden met belangrijke 
culturele feestdagen. Op die manier probeerde men te 
voorkomen dat er spanningen zouden ontstaan tussen 

de reeds bestaande culturele feestdagen en de belang-
rijk geachte kerkelijke aandachtsmomenten. Waar-
schijnlijk was het een verstandige keuze. Het begrijpe-
lijke gevolg is wel dat er veel oorspronkelijke culturele 
tradities in de kerkelijke feesten zijn binnengeslopen. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van de cadeautjes, het lek-
kere eten en drinken, kerstbomen, en het vuurwerk?

Maar vanaf zes januari is het toch echt weer voorbij. 
En pas dan gaan we het nieuwe jaar 2017 echt bele-
ven. De vraag komt nu natuurlijk op waarom 1 januari 
dan Nieuwjaarsdag is en bijvoorbeeld niet de datum 
van de huidige winterzonnewende op 21 december. 
Het antwoord vinden we opnieuw in de Romeinse ge-
schiedenis en de symboliek van de getallen.  1 januari 
is namelijk de achtste dag vanaf 25 december. In de 
kalender van die tijd was 25 december de datum van 
de winterzonnewende en dat is nu de kerstdatum. Het 
getal acht symboliseert echter de komst van de Nieuwe 
Wereld. Zo sloegen zij ACHT op 1 januari. Januari is 
ook de maand van de Romeinse god Janus. Hij is de-
gene die zowel naar de toekomst als het verleden kijkt. 
Hij denkt na over het leven. Ik wens u een gelukkig 
nieuw jaar en een gelukkig verleden jaar! 

Cultuur

De doop van Jezus in de Jordaan (foto Wikepedia)
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Vreemde voorwerpen

het feest der herkennInG
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Op maandag 21 november heeft de Historische Vereniging haar jaarlijkse open avond gehouden met de 
titel “Feest der herkenning”. Op deze avond laten we, de inventarisatie commissie, de jongste of bijzondere 
aanwinsten zien. Dat zijn voorwerpen van allerlei doeleinden.

voorWerP 1
Maar de naam van de avond ten spijt, hadden we er 
weer een voorwerp bij, dat niemand herkende, een 
hamer vormig ding zal ik het maar noemen. Een ge-
draaid houten handvat, een dunne stalen steel en een 
ellipsvormig hamertje. De totale lengte van het voor-
werp bedraagt ongeveer 36 centimeter. Martijn Zijl 
heeft het aan Jack Muis geschonken die het weer aan 
ons gaf. Ook zij weten beiden niet wat het is.

voorWerP 2
Intussen hebben we weer een nieuw vraagteken. Cees 
Dekker, oud Koedijker, gaf via zijn neef Henk het vol-
gende voorwerp. Voorwerp is eigenlijk licht uitgedrukt 
want het is loodzwaar. Niet van lood maar vrijwel ge-
heel van brons, het kan ook zijn dat een deel van mes-
sing is. Alleen de draadspindel en de draaigreep zijn 
van staal, ijzer zo u wilt. Wij denken dat er een onder-
deel mist, want een draadspindel vrij draaiend in een 
pot dat heeft niet veel zin. Aan de draadspindel moet 
een schotel hebben gezeten denken wij. In dat geval 
lijkt het op een pers voor het een of ander. Het deksel 
en de pot hebben een bajonetsluiting met 3 grendel 
punten. 

Verder is de afdichting tussen deze 2 delen een conus, 
zeer precies passend op elkaar. Als je de bajonetsluiting 
vast zet door het deksel te draaien dan zitten de pot en het 
deksel met de draadspindel muurvast en is er een hamer 

Historische Vereniging

Voorwerp 1: Een gedraaid houten handvat, een dunne stalen steel en een ellipsvormig hamertje

Voorwerp 2 Niet van lood maar vrijwel geheel van brons
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of iets dergelijks nodig om de delen weer los te tikken. 
De onderzijde van de pot heeft een uitlaad opening, 
of daar een kraantje op gezeten heeft of een leidinkje 
aan zat, is onbekend. Kenmerkend is dat de opening 
waardoor de draadspindel door het deksel gaat, met 
een wartel en een pakking is afgedicht, zodat wanner 
het werkt geen lucht/gas of vloeistof doorlaat. 

In het deksel zitten nog 2 gaatjes voorzien van schroef-
draad (voor de kenners/techneuten 1/4” gasdraad )ge-
zien de afdichting op de spindel moet ook hier op een 
kraantje of iets dergelijks hebben gezeten. De foto van voor de behandeling door de restauratie-

commissie  laat zien dat het om een heel oud voorwerp 
moet gaan. Na deze behandeling ziet het er prachtig 
uit. Waarvoor onze dank. 

Om een indruk te geven van hoe groot het is de totale 
hoogte bedraagt 30 centimeter.  Verder nog dit, de on-
der zijde van de pot laat sporen zien, waarbij het lijkt, 
of hij in het vuur heeft gestaan of een verwarmingstoe-
stel op olie of gas. 

Daarom de vraag aan u herkent u een of beide voor-
werpen. Zo ja wilt u dan bellen naar 072 5615882 of 
mailen naar jbdemaijer@live.nl. 

Nieuws van de Historische Vereniging
luChtfoto’s &CamouflaGeteChnIeken

Hans Nauta doet al meer dan 25 jaar gedetailleerd on-
derzoek in binnen- en buitenlandse archieven naar alle 
aspecten van de luchtoorlog boven Noord-Holland.

Op maandag 16 januari 2017 aanvang 20.00 uur in de 
Molenschuur bij molen “De Gouden Engel” Kanaal-
dijk 235-236 te Koedijk

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden boven be-
zet gebied regelmatig fotoverkenningen uitgevoerd 
door geallieerde Spitfires en Mosquitos. Vliegvelden, 
havens, fabrieken, infrastructuur en verdedigings-
werken werden vanaf zowel grote als lage hoogte ge-

fotografeerd. Om deze objecten aan het oog van de 
geallieerden te onttrekken hadden de Duitsers ze 
op verschillende wijzen gecamoufleerd. Ondanks 
de vernuftige camouflage konden gespecialiseerde 
analisten uit luchtfoto’s toch opmaken wat er zich 
op de grond bevond. De lezing bestaat uit een uit-
leg over luchtfotografie tijdens de oorlog met prak-
tijkvoorbeelden uit de omgeving. 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

Foto van voor de behandeling door de restauratiecommissie

Een draadspindel vrij draaiend in een pot heeft niet veel zin
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Anneke Wessemius over wat haar leven zo bijzonder maakt

‘het Is een Wonder dat Ik er noG Ben’
Door Rien Berends foto(bewerking) Hans Petit

‘Al vanaf mijn negende verzamel ik foto’s en artikelen van meerlingen, honderdjarigen (en ouder), grote 
gezinnen, families met vijf generaties, te vroeg geboren baby’s en allerlei andere dingen die ik interessant 
vind.’

Anneke Wessemius doet elke vrijdagochtend vol over-
gave mee met de volksdansgroep in de grote zaal van 
de Rietschoot. Ze is al 47 jaar lid van de groep. Volks-
dansen is haar passie. Al achttien jaar doet ze ook actief 
mee met het country life dansen.  Maar niet alleen dat. 

Ze is ook een verwoed verzamelaar en een enthousias-
te verteller. Aan de workshop ‘Journalistiek Schrijven’ 
van de Coedijcker Ban nam ze ook vol overgave deel. 
En dat terwijl volgens Anneke Wessemius zelf: ‘Het 
een wonder is dat ik er nog ben.’ 

Haar leven op zich is al een bijzonder verhaal vol pas-
sie en strijdlust met als belangrijke doelstelling om 
te overleven. Op dinsdag 11 april 1950 om vier uur ’s 
middags kwam ze thuis ter wereld. Twee maanden te 
vroeg, vier pond en 37 cm. In een gezin met twee jon-
gens van veertien en vijf jaar een zusje van drie.

BenauWd

‘Twee dagen na mijn geboorte merkte mijn moeder 
dat ik het benauwd kreeg. Ze kon zelf het bed niet uit, 
maar vertrouwde het niet. En terecht. Toen het hoofd 

Mag ik me even voorstellen ...

Anneke zal op gezette tijden in de CB vertellen over haar passies en alles wat haar bezighoudt in het dagelijks leven 
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van de kraamzorg naar ons kwam kijken en mij in de 
wieg zag liggen, schrok ze enorm. Ik was helemaal 
blauw en werd met grote spoed naar het ziekenhuis ge-
bracht. De kraamverzorgster vreesde het ergste, maar 
liet niets aan mijn moeder merken. 

Ik belandde in een couveuse, woog nog maar drie pond 
en kreeg van de artsen twee procent overlevingskans. 
Die heb ik gepakt, want na drie weken lag ik al weer 
in een wiegje en na zes weken was ik thuis in Alkmaar.

ontWIkkelInG

In mijn ontwikkeling was ik met een aantal dingen 
traag. Ik kon pas lopen toen ik drie jaar was. Op school 
ging het allemaal goed, alleen kon ik wegens wagen-
ziekte nooit mee op schoolreisjes of naar opa en oma 
op bezoek. 

Anneke Wessemius zal op gezette tijden in de Coedij-
cker Ban vertellen over haar passies en alles wat haar 
bezighoudt in het dagelijks leven. Haar eerste verhaal 
over de oudste (ex)Koedijkers Nel Boon Kuiper (102) 
en haar oom Henk Pander (101) is een mooie entree 
in het CB-team.

Vanaf mijn zevende jaar paste ik op mijn buurkinde-
ren. Ik wandelde met de kinderen in de Alkmaarder 
Hout.  Na mijn schoolperiode ben ik gaan werken 
in de huishouding en als vrijwilliger bij bejaarden en 
kinderen. Ik was ondertussen gediplomeerd bejaarden-
helpster. Daarnaast heb ik vanaf mijn dertigste tot zes 
jaar geleden op kinderen gepast.

Toen ik midden dertig was, kreeg ik een aangezichts-
verlamming, ook wel de ziekte van Bell genoemd. Ook 
overleed mijn man toen hij pas 44 jaar was. Bijna acht 
jaar geleden kreeg ik darmkanker. Aan de chemokuren 
heb ik neuropathie overgehouden. Het niet goed func-
tioneren van één of meer zenuwen in mijn voeten. 
Maar ondanks dat doe ik dus al heel lang mee met de 
volksdansgroep.

moeder

Ik had een goede band met mijn moeder die 92 jaar 
is geworden. Van mij werd dus gedacht dat ik maar 
een paar dagen zou blijven leven. Mijn moeder gaven 
de dokters na haar geboorte  maximaal vijf jaar. Hoe 
anders kan het gaan. Daarom is voor mij “positief 
blijven” de toverspreuk. Houd de moed er altijd in en 
probeer van het leven te genieten. Echte vechtertjes 
komen ver. Kijk maar naar mij!’

Mag ik me even voorstellen ...

Anneke Wessemius met haar moeder

vlnr: Marianne, Jan en Anneke Wessemius
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Januari voor velen niet de gemakkelijkste maand

WInterdIP
Door Martin Frijters (klassiek homeopaat)

Januari is voor veel mensen niet de meest makkelijke maand. Na de feestelijke periode van december moet 
het gewone dagelijkse leven weer worden opgepakt. We zitten midden in de winter en het lengen van de 
dagen beginnen we pas te merken in de tweede helft van januari. 

Het voorjaar en het warmere jaargetijde is nog ver weg. 
Verder is er in januari niet zoveel om naar uit te kijken. 
De meeste mensen hebben ook veel uitgegeven in de-
cember. In januari moet er vaak wat zuinig aan gedaan 
worden. Dan zijn er nog de goede voornemens die 
vaak blijven steken in het stadium van voornemens. 
Dus ook al geen reden om je goed over jezelf te voelen. 

lIChtPuntje

Een lichtpuntje in deze tijd van het jaar kan zijn een 
vorstperiode met lekker helder weer en zon. En met 
een beetje geluk ook nog schaatsen. Iets waar veel 
mensen van opleven. Het heldere weer kan op zich al 
weer veel meer goede zin en energie geven en de weer-
stand oppeppen. 

Gezondheid

Schaatsen, iets waar veel mensen van opleven  (foto Hans Petit) 
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De belangrijkste reden voor een winterdip, zowel fy-
siek als ook op het mentaal/emotionele vlak, is trou-
wens het gebrek aan daglicht. De dagen zijn erg kort 
en het daglicht is maar echt op zijn sterkst zo tussen 10 
en 15 uur. Daarna wordt het minder en vaak al voor 17 
uur donker. Daar komt nog bij dat we in deze periode 
ook veel bewolkte dagen hebben en de zon zich hele-
maal niet laat zien. Dat merk je dan ook meteen. Bijna 
iedereen voelt zich beter en heeft meer energie en meer 
weerstand. Zonlicht speelt een niet te onderschatten 
rol in ons welbevinden  en vitaliteit. 

Mensen die binnen werken zouden een ge-
deelte van hun pauze kunnen gebruiken 
voor een wandeling.  

Aan het eind van de winter en begin voorjaar zijn de 
reserves wat dat betreft meestal uitgeput en zien we 
dan ook de meeste griepgevallen en luchtwegklachten. 
Depressie, somberheid en melancholie komen in het 
algemeen ’s winters meer voor dan in de zomerperiode.  
Dit komt door de geringe aanwezigheid van daglicht.  
De zon is in deze tijd van het jaar niet sterk genoeg om 
bij ons vitamine D3 aan te maken wat zowel belang-
rijk is voor onze weerstand als ook een rol speelt bij 
de productie van serotonine, een stof die aangemaakt 
wordt in onze hersenen en ook darmen en die voor een 
belangrijk deel onze stemming bepaalt. 

WandelInG

Wat  kunnen we doen om deze periode zo goed mo-
gelijk door te komen? Het daglicht is dus belangrijk. 
Zorg er voor dat je ondanks dat het weer vaak niet erg 
uitnodigt om naar buiten te gaan, dit toch te doen. 
Een wandeling bij voorkeur midden op de dag. Men-
sen die binnen werken zouden een gedeelte van hun 
pauze kunnen gebruiken voor een wandeling. 

Het daglicht kan dan toch op je inwerken en zorgen 
voor meer serotonine aanmaak. Onze ogen en huid 
reageren op het licht en via de zenuwen worden deze 
prikkels doorgegeven aan de hersenen en de daarin ge-
legen pijnappelklier en hypofyse. 

De eerste verantwoordelijk voor de aanmaak van sero-
tonine en melatonine. De hypofyse stuurt het hor-
moonsysteem aan. Melatonine is het slaaphormoon. 

Beide stoffen beïnvloeden de stemming en kunnen 
onderling in elkaar omgezet worden. Dus melatonine 
kan serotonine worden en omgekeerd. 

luCht

Daarnaast heeft buiten zijn nog andere voordelen. Fris-
se lucht, dus meer zuurstof. De luchtkwaliteit binnen 
is over het algemeen van slechtere kwaliteit dan buiten. 
Bewegen in de buitenlucht is sowieso goed. Daarnaast 
hard je jezelf ook tegen kou en word je minder be-
vattelijk voor verkoudheden en luchtwegklachten. Wel 
goed kleden uiteraard in dit seizoen. 

vItamIne d3
De naam is eigenlijk niet goed gekozen, want vitamine 
D3 is eigenlijk een hormoonachtige stof die we zelf vor-
men dankzij zonlicht uit steroïden tussen begin mei en 
eind september als we ons tenminste blootstellen aan 
het zonlicht. De meeste Nederlanders hebben te kort 
aan vitamine D3. In de voeding vinden we vitamine 
D3 vooral in kabeljauw, lever en sommige soorten vet-
te vis zoals zalm en in geringe hoeveelheden in het vet 

Gezondheid

Zonlicht speelt een niet te onderschatten rol in ons welbevinden
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Gezondheid
van de melk, dus in boter, room en kaas. Iedereen jong 
en oud doet er goed aan vitamine D3 aan te vullen 
middels voedingssupplementen, bij voorkeur van na-
tuurlijke oorsprong. Deze zijn meestal afkomstig van 
levertraan van kabeljauwlever of schapentalg. 

Naast de gunstige werking op de stemming  versterkt 
Vitamine D3 het immuunsysteem, gaat het ontste-
kingen tegen, versterkt het de cognitieve functies 
(geheugen, concentratie, helderheid van denken) en 
speelt het een rol in de kalkstofwisselingen. Het zorgt 
daardoor voor sterke botten en spieren. De ouderen 
onder ons kennen het nog wel van vroeger dagelijks 
een lepel levertraan, wat niet bepaald lekker smaakte. 
Tegenwoordig ook te verkrijgen in capsules, dus dan 
geen nare smaak. 

kruIden

Als je echt een depressie hebt op basis van tekort aan 
daglicht, kun je ook overwegen om vol-spectrum-licht 
lampen te gebruiken. Je zou zo’n lamp bijvoorbeeld 
op je werkplek kunnen zetten. Gewone lampen, ook 

led- en spaarlampen, bevatten maar een klein deeltje 
van het volledige spectrum van het zonlicht wat uit 
een mengsel van zeven kleuren bestaat.  

Andere hulpmiddelen zijn een voedingssupplement 
op basis van het aminozuur L-tryptofaan. Uit deze 
stof worden serotonine en melatonine gevormd. Er 
bestaat ook een kruid griffonia simplicifolia wat een 
hoog gehalte aan L-tryptofaan bevat.  Ook bevatten 
bananen tryptofaan, bananen eten kan dus ook hel-
pen. Er komen steeds meer kruiden op de markt die de 
productie van stemmingsregulerende stoffen in onze 
hersenen bevorderen zoals mucuna prurens, een peul-
vrucht die groeit in Afrika en Azië. De haartjes op de 
peulvrucht en de zaden zelf bevatten serotonine  en 
L-dopa, een stof die belangrijk is bij ziekte van Parkin-
son, maar ook voor de stemming.  Er is natuurlijk  ook 
het onovertroffen St-Janskruid.  Dit werkt vaak net zo 
goed als een antidepressivum. St-Janskruid of Hyperi-
cum perforatum heeft een bijzondere relatie met het 
zonlicht. Ik wens de lezers van de Coedijcker Ban een 
voorspoedig en gezond 2017. 
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sPerzIeBonen met Geroosterde PaPrIka en uI.
Recept en foto Arno Doejaaren

InGredIënten

800 gram sperziebonen, 2 eetlepels olijfolie, 2 gesnipper-
de uien, 1 teentje knoflook, fijn gehakt, 2 rode paprika’s 
ontveld, of geroosterde paprika uit een pot, in smalle 
reepjes gesneden, 1 eetlepel verse gehakte peterselie, zout 
en peper naar smaak.

BereIdInG

Kook de sperziebonen met wat zout, laat ze ca. 15 minu-
ten koken. Giet ze af in een vergiet en spoel ruim met 
koud water. Verhit de olie in een pan en fruit op niet 
te hoog vuur de uien 3 minuten, schep de knoflook en 
de paprikareepjes erdoor. Na 1 minuut de boontjes er 
bij voegen, alles doorroeren en goed doorwarmen. Naar 
smaak zout en peper toevoegen.

tIP

Lekker met gekookte aardappelen en een karbonade. Ie-
dereen de beste wensen voor 2017 en lekker en gezond eten.

Koken



40

Rabobank
stapte op.
Wij
blijven.
Kom naar de Open dag op ons kantoor van 10.00 uur tot 19.00 uur en ervaar
zelf hoe persoonlijk en dichtbij RegioBank is.

We hebben nu een mooie actie:  € 50 spaargeld cadeau als u een
betaalrekening opent bij RegioBank!*

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

Kom naarde Open dagop 6-1-2017
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Ingezonden mededeling
reGIoBank BlIjft In dorPen en kleIne steden

Rabobank stoot haar kantoor in Alkmaar De Mare. Terwijl veel mensen graag een bank in de buurt willen. 
Een bank waar ze gewoon even binnen kunnen lopen voor een vraag of advies. En waar ze hun geldzaken 
regelen zoals zij dat willen. Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs door heel het land.

klanten kIezen hoe ze hun Geldzaken reGelen

‘Iedereen kan bij RegioBank binnenlopen. Wij zijn het 
kantoor om de hoek. Bij ons kunnen klanten hun geld-
zaken regelen zoals zij dat willen. Op kantoor, thuis via 
internet of onderweg via onze Mobiele App. En dat 
kost de klant niets extra’s. Ook niet voor papieren ban-
kafschriften of overschrijfkaarten. Klanten kunnen bij 
ons terecht voor betalen, sparen en hypotheken. We 
nemen de tijd voor persoonlijke aandacht. Gewoon, 
een goed gesprek met een kop koffie. Op deze manier 
kunnen we echt advies op maat geven,’ zegt Kasper 
van Otterlo, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in 
Koedijk.

dIChtBIj en Betrokken 
RegioBank kiest bewust voor kantoren in dorpen en 
kleine steden. Want in heel Nederland verdienen men-
sen een bank in de buurt. Zo kunnen klanten hun 
geldzaken regelen met iemand die ze kennen en die 
weet wat er speelt in hun omgeving. 

‘Wij vinden het belangrijk om dichtbij onze klanten te 
staan en om advies op maat te geven. Voor alle bank-
zaken is het heel prettig dat mensen niet ver hoeven te 
reizen naar hun bank,’ zegt Cock Honig van Regio-
Bank in Koedijk. 

GeWoon BInnenloPen

Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijke bank bij u in 
de buurt en wilt u meer weten of vrijblijvend kennis-
maken? Loop dan binnen bij Otterlo Financieel Ad-
vies, Kanaaldijk 212 in Koedijk. U kunt natuurlijk ook 
bellen via (072) 5614000. 

Otterlo Financieel Advies is als Zelfstandig Adviseur 
van RegioBank een onafhankelijke tussenpersoon. 
Naast de producten van RegioBank adviseren en be-
middelen zij ook in verzekeringen en hypotheken van 
andere aanbieders. Behalve voor spaar- en betaalpro-
ducten; daarin bemiddelen zij exclusief voor Regio-
Bank.
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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

Voorheen Hennie Sinkeler
Wij behandelen ook voeten met diabetes en reuma

Verkoop van Dr. Hauschka en LCN cosmetica

Daalmeereiland 4, 1827 KX Alkmaar (in de Hofstaete)
Bel voor een afspraak op: 072 564 53 13

Pedicure en Schoonheidssalon Anouk

Wij zijn open op: maandag van 15.00 uur tot 22.00 uur
 en op woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
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Meevaller 2017

Goed nieuws: in 2017 gaat de kinderopvangtoeslag weer omhoog. Er is extra 
geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Dit geldt zowel voor de buitenschoolse
opvang als de dagopvang. 
Er heeft een dubbele indexering plaatsgevonden, waardoor alle bezuinigingen uit het
verleden zijn “gerepareerd”. Dit betekent, dat voortaan alle ouders minimaal een derde
van de kosten van kinderopvang vergoed krijgen. Bijna elke ouder met kinderen in de
opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit, zowel bij het eerste kind als het tweede
kind. De meevaller zit tussen enkele tientjes tot ruim 900 euro. 

Hoeveel voordeel u precies krijgt hangt af van uw inkomen en de 
kinderopvangtoeslagtabel die bij uw inkomen hoort. Per saldo krijgen
de laagste inkomens 94% van de kosten vergoed en de hoogste 
inkomens 33%. 

Zelf checken waar u recht op hebt? Neem dan contact op met onze
Centrale administratie via 072 - 566 90 28 of info@rollebol.nl. 
Wij geven u graag inzage in het voordeel voor uw situatie.

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

Verhoging kinderopvangtoeslag
2017, hoeveel krijgt u?

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V2_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V2  12-12-16  14:08  Pagina 1
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Jeugdpagina
Doolhof
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Do 12-1-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 13-1-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 13-1-2017 Nieuw jaar inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  17-1-2017 Meidenmall 9 t/m 15 15:30/17:30
Do 19-1-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 20-1-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 20-1-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
 Di  24-1-2017 Meidenmall 9 t/m 15 15:30/17:30
Do 25-1-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 26-1-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 26-1-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
 Di  31-1-2017 Meidenmall: thema 9 t/m 15 15:30/17:30

De beste wensen namens Youth for Christ The Mall.Vanaf donderdag 12 januari zijn we weer open. Tot dan! Youth for 
Christ The Mall Adres: Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk De Rietschoot  M 0617407153

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept 
Jantje dat hij moet eten. Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewas-

sen, dus maak het niet vies! Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens gaat ze de keuken 
weer in.  Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uitsmeren over het laken. Ze is woedend en schreeuwt naar 
Jantje: “Wat ben je aan het doen!?” Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt.”

Jeugdpagina
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Colofon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot. 

Redactie: 
Rien Berends (inhoud) redactie@coedijckerban.nl 
Hans Petit (jeugdpagina/vormgeving)info@coedijc-
kerban.nl. 
Ciska Riekwel (eindredactie).  
Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.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. 
Verspreiding : Gigatrans.  

Kopij februari 2017  inleveren uiterlijk op 9 janu-
ari 2017 (kijk op de website voor informatie over 
alle kopij-inleverdata 2017).

De Coedijcker Ban van februari wordt bezorgd tussen 
25 en 31 januari 2017.

huIs aan huIs
Met ingang van het februarinummer wordt de Coe-
dijcker Ban huis aan huis verspreid. Ook de brieven 
bussen met Nee/Nee sticker ontvangen voortaan de 
Coedijcker Ban. 

Dat gebeurde in de oude situatie, het team van de 
Coedijcker Ban heeft klachten ontvangen van mensen 
met een Nee/Nee sticker, die de Coedijcker Ban vroe-
ger wel ontvingen. 

Uiteraard kan iedereen die aangeeft de Coedijcker Ban 
beslist niet te willen ontvangen dat aangeven na ont-
vangst van het februarinummer. 

oPlossInGen

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

1
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BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


