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Beste Koedijkers,

Op een droge, windstille zondagmiddag kan ons 
mooie dorp zomaar veranderen in een ultiem wandel-
oord. Op de dijk een stuk wandelen langs het kanaal, 
richting de molen, naar de Noord of over de Reker-
vlotbrug richting Bergen door de weilanden is een 
geliefde bezigheid. En terecht. Genieten van de omge-
ving, de natuur en even samenscholen met wat dorps-
genoten om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. ‘Daar 
heb je geen Coedijcker Ban voor nodig,’ werd me zelfs 
een keer toevertrouwd. 

Niettemin heeft u hierbij al weer de tweede editie van 
het nieuwe jaar bezorgd gekregen door een enthousias-
te groep vrijwilligers. Uiteraard ontbreken de vaste ru-
brieken ook in deze uitgave niet. En we heten Marijke 
de Jong als nieuwe correspondent van harte welkom 
met een mooi verhaal over Liesbeth Spoor, de inspi-
rerende en ondernemende kracht achter onder andere 
De Bontekoe. In het rijtje van Markante Koedijkers en 
Markante gebouwen of activiteiten in ons dorp past 
uiteraard ook de uitvaartvereniging De Laatste Eer. 

‘Een jaartje meer of minder’ is in sommige gevallen 
niet zo van belang. Echter, als het gaat om een leeftijd 
boven de honderd jaar dan gelden er andere regels. En 
dus onze excuses aan Henk Pander voor de verkeerde 
leeftijdsvermelding vorige maand. U bent wel degelijk 
102 en dat is met recht een compliment waard.

Veel leesplezier namens het gehele CB team,

Rien Berends
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Geheel in de geest van het dorpse “noaberschap”

de Laatste eer
Door Rob Westhof /foto Hans Petit

‘Na het overlijden van één van de leden wordt door een vaste groep mensen de gehele begrafenis afgehan-
deld als daar voor gekozen is. Dit is in de plaats gekomen voor het oude “noaberschap” waarbij  dorpsge-
noten onderling de begrafenis regelden.’

Bart Slooten, voorzitter van Uitvaartvereniging De 
Laatste Eer, legt uit hoe een en ander in vroeger tijden 
bij een overlijden geregeld werd. ‘Het “noaberschap” is 
een begrip dat uit het oosten van ons land afkomstig is. 

Om principiële redenen was men vooral in de kerke-
lijke regio’s tegen het afsluiten van verzekeringen. Het 
begraven door de dorpsgemeenschap ging in vroeger 
jaren overigens niet altijd even professioneel. Vooral 
niet als er een borrel bij werd gedronken.’

PIet hart

Op 11 maart is het 95 jaar geleden dat Piet Hart als 
initiatiefnemer aan de wieg stond van Uitvaartvereni-
ging De laatste Eer in Koedijk. Met het oprichten van 
deze vereniging, zonder winstoogmerk, kwam er meer 
structuur in het gehele proces bij het begraven van een 
overledene. 

nardus 
De Laatste Eer te Koedijk is aangesloten bij het over-
koepelend orgaan Nardus. Bart Slooten: ‘Nardus heeft 
het certificaat verkregen van het Kenniscentrum Im-
materieel Erfgoed Nederland. De Unesco geeft zo’n 
certificaat uit via het Ministerie van Cultuur aan de 
hand van een goed onderbouwd dossier. 

Om principiële redenen was men vooral in 
de kerkelijke regio’s tegen het afsluiten van 
verzekeringen.

Immaterieel erfgoed kan heel divers zijn. Een stukje 
oerbos, molenaarschap, iets bijzonders historisch mits 
daarbij  een goed onderbouwd verhaal kan dus in aan-
merking komen voor dit certificaat. Voorheen waren 
we lid van de Noord-Hollandse bond, maar na een 
meningsverschil zijn we tien jaar geleden overgestapt 

Markant in Koedijk

Van links naar rechts Joost Emmerik, Bart Slooten, Freddy Ploeger, Rietje van Luijn was verhinderd
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naar Nardus. De naam Nardus komt trouwens uit de 
flora. Uit de plant wordt balsemolie gewonnen, een 
toepasselijke naam dus voor dit orgaan.’

Bestaansrecht

De Laatste Eer heeft momenteel 800 leden die jaarlijks 
€ 5,- contributie betalen. Bart Slooten: ‘Een vereniging 
dus met bestaansrecht. Dat kun je wel zeggen gezien 
het aantal leden. De gemiddelde leeftijd van onze le-
den ligt rond de 40 jaar. Toen ik dat voor de eerste keer 
zag was ik een beetje verbaasd want ik dacht zelf eerder 
richting 60 plus. Neemt niet weg dat wij als vereniging 
er voor moeten zorgen dat er nieuwe leden bij komen. 
Op dit moment zijn we als vereniging financieel ge-
zond, maar de vraag is hoe zich dat de komende tien 
jaar gaat ontwikkelen. Via sociale media, folderen en 
reclame in lokale kranten willen we nieuwe leden wer-
ven om te voorkomen dat wij ons bestaansrecht gaan 
verliezen. 

De gemiddelde leeftijd van onze leden ligt 
rond de 40 jaar. Toen ik dat voor de eerste 
keer zag was ik een beetje verbaasd want ik 
dacht zelf eerder richting 60 plus.

Procedure na overLIjden

Samengevat is de procedure na het overlijden van een 
dierbare als volgt. Fred Ploeger wordt geïnformeerd, 
die op zijn beurt de uitvaartverzorger op de hoogte 
brengt. De Laatste Eer verwerkt de rekeningen, kor-
tingen en regelt de dragers. Mocht de begrafenis door 
een andere partij geregeld worden dan volgt een een-
malige uitkering van € 300,-.’

Bestuur

Het bestuur bestaat naast voorzitter Bart Slooten uit 
Fred Ploeger, administrateur en secretaris, Joost Em-
merik, penningmeester en Rietje van Luin, notuliste. 
Het bestuur zit voor een periode van vier jaar en ieder 
jaar zijn er op de ledenvergadering twee bestuursleden 
aftredend maar ook weer herkiesbaar. 

Slooten: ‘Tot haar overlijden heeft Lies Smit-Hart, 
dochter van de oprichter, jarenlang gewerkt als uit-
vaartbegeleidster. Na haar overlijden is dit onderge-
bracht bij Duin. 

Naast Duin werken wij ook samen met Dekker uit 
Heerhugowaard en benoorden het Noordzeekanaal 
kunnen wij vanuit de vereniging de begrafenis met 
dragers regelen. Het werk in de vereniging wordt trou-
wens geheel door vrijwilligers gedaan die wij dan ook 
zeer erkentelijk zijn.’ 

Wij als vereniging willen op een dorpse ma-
nier de laatste eer bewijzen aan een overle-
den dorpsgenoot zoals men dat in vroeger 
jaren deed toen het begrip “noaberschap” 
nog  vanzelfsprekend was.’

doeLsteLLIng

Bart Slooten vat ter afsluiting de doelstelling van De 
Laatste Eer als volgt samen: ‘Wij als vereniging willen 
op een dorpse manier de laatste eer bewijzen aan een 
overleden dorpsgenoot zoals men dat in vroeger jaren 
deed toen het begrip “noaberschap” nog  vanzelfspre-
kend was.’ 

Voor informatie: www.uitvaartverenigingkoedijk.nl 
(De foto’s van de begrafenis zijn beschikbaar gesteld door 
Winnie van Oosten)

Markant in Koedijk

Dragers v.d.Laatste Eer bij het afscheid van dokter Van Oosten

Wij willen op een dorpse manier de laatste eer bewijzen ...
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Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

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

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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Cult’uurtje 12 februari 2017
KoedIjK weer In de Ban van Bangers & Mash

De deels Koedijker Ierse folkformatie Bangers & Mash staat op zondagmiddag 12 februari 2017 weer in 
het spotlicht tijdens het Koedijks Cult’uurtje in het ontmoetingscentrum De Rietschoot. Hun spetterende 
optreden betekent altijd weer veel plezier en genieten van deze band Ze hebben er altijd enorm veel zin in 
en weten er altijd een gezellig Iers feest van te maken. 

Het betrekken van het publiek is altijd een integraal 
onderdeel van het concert. Na de pauze worden er 
zoveel mogelijk verzoeknummers gehonoreerd. De 
zaal krijgt een concertindeling waardoor er een intiem 
gevoel ontstaat, zodat vooral de gevoelige ballades tot 
hun recht komen en ook de wat minder jonge toehoor-
ders de Ierse klanken tot zich kunnen laten komen

de BandLeden

Lowie van Herpen is de zingende techneut van de band. 
Hij heeft een Ierse stem, is wild en vol passie en daarom 
is hij met algemene stemmen gekozen tot leadzanger. 

Lowie heeft het in zich om met Ierse folk tot in uw ziel 
te komen. Sjanneke van Herpen is de vrouw in de band 
en de zus van Lowie. Zij bespeelt de strijkinstrumen-
ten. Peter Janssen is multi-instrumentalist en staat pal 
naast zijn acht instrumenten, zodat hij ook tijdens de 
nummers nog van instrument te verwisselen. Achter 
de drums zit Jeffrey Janssen, de zoon van Peter. Jeroen 
Stam is de “alles-aan-elkaar-prater”. Met zijn uitstra-
ling en gestalte is hij de solide basis van de B&M-mu-
ziek. Hun hobby is muziek maken en dat doen ze al-
lemaal al van jongs af aan, maar de Ierse folkmuziek is 
hun passie.

De moeite waard

Bangers  Mash  (Foto Jennifer Tichy )
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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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Meer info over de band vindt u op de website www.
bangersandmash.nl

grote BeLangsteLLIng

Het optreden van Bangers and Mash is sinds jaar en 
dag altijd uitverkocht. Op last van de brandweer is het 
aantal mensen dat het concert kan bijwonen beperkt. 
Wilt u ook weer eens ouderwets genieten op de zon-
dagmiddag, kom dan wel op tijd naar de Rietschoot, 

want vol-is-vol. 

De kaartverkoop start om 14.00 uur. De zaal is open 
vanaf 14.30 uur. De entree bedraagt € 2.50 en het op-
treden begint om 15.00 uur in Ontmoetingscentrum 
De Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831 CR  in Koedijk. 
De bussen 2, 3 & 4 stoppen achter De Rietschoot Het 
Koedijks Cult’uurtje is een werkgroep van de Stichting 
Zuydoutaerlandt.

oLIeBoLLen eten oP de KanaaLdIjK
Nico en Geke van Dijk organiseerde onder het motto 
“Wie is mijn buur” een nieuwjaarsbijeenkomst op de 
kanaaldijk 108. Het werd een drukbezochte middag 
met veel nieuwe gezichten. Een gezellig samenzijn 
waarbij onder het genot van een oliebol, glühwein, 
bier of wat anders met elkaar werd gepraat. Het werd 
helemaal een feest toen Jeroen binnenkwam met zijn 
viool, Dick bedacht zich geen moment en haalde zijn 
accordeon. Dick en Jeroen vermaakten ons met gezel-
lige muziek. Hierdoor werd het een middag met een 
gouden randje.

De nieuwjaarsbijeenkomst die Nico en Geke elk jaar 
organiseren steunt altijd een goed doel. Deze keer 
werd gekozen voor het project “Geef een kind een 
deken” van Unicef. Het gezelschap bracht die middag 

€226,- bij elkaar. Een record, niet eerder werd zoveel 
geld gedoneerd. Na aftrek van kosten kon er €150,- 
worden overgemaakt naar Unicef.  Voor dat bedrag 
kunnen 30 warme dekens worden aangeschaft. Kijk 
eens op https://www.unicef.nl/doneren/help syri-
sche-kinderen-in-nood.

De moeite waard

Foto website Uncicef
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vaKantIe huIsartsenPraKtIjK KoedIjK
Huisartsenpraktijk Koe-
dijk, de Hertog 2 te Koe-
dijk is wegens vakantie 
gesloten van: Maandag 
20 februari t/m vrijdag 24 
februari 2017. De waarne-
ming wordt in die week ge-
daan door Praktijk ‘t Rak, 

Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-5612598

KLaverjassen In de rIetschoot
Sinds februari 2007 wordt er 1 x per maand een kla-
verjasmiddag georganiseerd op zondag. Al gauw werd 
de wens uitgesproken dit wat vaker te doen en daar-
om wordt er al geruime tijd 2 x per maand gekaart. Er 
wordt niet “met het mes op tafel” gespeeld . Het is een 
gezellig stel mensen en de middag vliegt dan ook om. 
In de loop der jaren zijn er heel wat mensen afgeval-
len door verhuizing, ziekte en overlijden. Het zou heel 
leuk zijn als er nieuwe kaarters aanschuiven. Probeer 
het eens ... het zal u niet tegenvallen.

Er wordt van 13.30 tot ongeveer 16.30, gekaart, waarna 
de prijsuitreiking plaatsvindt. U kunt elke keer leuke 
prijzen winnen en aan het einde van het seizoen eis er 
een bijzondere prijs.

Met Pasen en Kerst is er een extraatje voor iedereen. 
Kortom, neem contact op met Janny Riedijk, tel. 072-
5641018 of mail naar j.riedijk49@upcmail.nl. U bent 
van harte welkom. De kosten:3 euro, inclusief kopje 
koffie/thee of chocolademelk en een bitterballetje.

vrouwen van nu - KoedIjK
Op 21 februari a.s. houdt Vrouwen van Nu haar jaar-
vergadering. Helaas zijn er dan even geen andere da-
mes welkom. Na de pauze wordt er aan de hand van 
een verhaal bingo gespeeld. 

Het is de bedoeling dat iedereen met een leuk prijsje 
naar huis gaat.

De daarop volgende bijeenkomst is op 14 maart en 
die wordt georganiseerd door het KVG, waarmee ie-
der jaar één gezamenlijke avond wordt georganiseerd. 
Meer info, om lid te worden van onze afdeling van 
de grootste vrouwen-organisatie van Nederland kunt u 
inwinnen bij Trijnie Bakker 072-5315954 / trijnie_bak-
ker@online.nl 

aanvuLLIngen en verBeterIngen
CoedijCker Ban januari 2017
• In het artikel over Nel Boon en Henk Pander 

werd de leeftijd van Henk Pander niet goed weer-
gegeven. Er stond dat Henk 101 was, dat moet zijn 
102 jaar.

• Op de laatste bladzijde werd aangekondigd dat de  
bezorging van de Coedijcker Ban in februari zou 
worden overgenomen door de vrijwilligers. Vanaf 
dat moment zou de CB huis aan huis worden ver-
spreid. Door omstandigheden is de huis aan huis 
verspreiding al in januari begonnen.

• In het artikel over voorzieningen voor mensen 
met een laag inkomen zijn bij het overzicht van 
de maandinkomens de bedragen vermeld die voor 
2016 golden voor 2017 gelden andere bedragen.

KLAVERJASSEN

De moeite waard
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coLLectere
Iemeslesten most ik weer ‘s ‘n keer te collecteren. 
Dat doen ik al zôwat m’n hêle leven en meesten-
toids doen ik dat ok nag voor meerdere goeie doele. 
Deuze keer most ik loupe voor ‘t Astmafons. ‘n Paar 
streite, net mooi genog. ‘t Was mooi stil weer en ‘t 
zontje skeen. ‘t Was bepaald gien straf om effies ‘n 
endje met de collectebus an de veert te gaan. Om-
dat ik ‘t al jare doen, hew ik zômaar ok al ‘t ien 
en ‘t aar meemaakt vezelf. ‘t Is elke keer weer aars! 
Zô ben ik alderes een keer stroffeld over ‘n kloin 
opstaand randje erges in ‘n voortuin. Ik hew al ‘n 
paar keer in een stortbui of met een harde sturm 
loupen en ok most ik hier en deer ‘n zwêre discussie 
anhore, of je nou wel of niet collectere moste voor 
goeie doele, of dat ‘t roik alles maar betale most van 
de belastingcente. 

As je zô voor de goeie zaak bezig benne, kom je 
ok bai alderhande voordeure en deur verskillende 
tuine. Ik ben welderes ‘n padje oploupen en geloik 
weer trug gaan, omdat de spinnewebbe, de viezig-
hoid en de brandenetels niet om deur te komme 
ware. Maar ik hew ok welderes verlekkerd nei skit-
terende bloeiende bloeme staan te koiken en den 
docht ik bai m’n oigen: “Weerom bloeie toch de 
bloeme in are tuine zôveûl mooier en eerder as in 
moin tuin?” Ik skat zômaar in dat die are mense 
d’r misskien wel effies meer teugen an praat hewwe 
as ik. Dat zal ‘t weze! Moin tuine leiten ‘t al jare 
ofwete. Somwoilen denk ik welderes: “Zou ik maar 
‘s nepbloeme koupe? Die bloeie teminsten altoid! 

“Maar nou effies trug nei ‘t collecteren, nei ien van 
de leste kere. Toen hew ik ok weer wat amparts 
meemaakt. Ik belde an bai ‘n jonge kerel en hai 
kwam an de deur in z’n onderbroekie en ‘n T-shirt. 
Ik vroeg of ie nag wat over had voor ‘t Astmafons in 
hai antwoorde: “Jâwoor! 

Maar ik moet ‘t geld wel van boven hale en dat ken 
wel effies dure!” Ik antwoordde: Nôh, das hêlegaar 
gien probleem oor! Ik wacht wel effies. Dat... hai nei 
boven! En ik wachtte.... en wachtte... en wachtte. Ik 
wupte al d’r ‘s wat van m’n iene op m’n are bien en 
keek ‘s wat snokker in de rondte of are mense moin 
misskien in ‘t snotje hadde. Je stane op zô’n menier 
wel wat te koik vezelf! Maar ja, voor de goeie zaak 
hew je wat over, miende ik, dat ik bleef deer op dat 
stoepie toch nag maar wat staan! 

Op een gegeven moment docht ik: “Wat hoor ik 
nou toch?” ‘t Leek wel of ik de douche loupen hoor-
de en ik docht nag bai m’n oigen: “ ‘t Zel toch niet 
wáár weze? Zou ie nou staan te douchen? En ik hier 
maar wachte, potverdorie! Maar ja, ‘t kon ok wel 
z’n vrouw of z’n vriendin weze vezelf. “Nôh....OK!” 
docht ik. “Ik bloif hier nag ‘n menuut of drie staan 
en den hew ik ‘t wel had met dat heen en weer hip-
pe!”. Toen d’r uitoindelijk zô’n tien minute voorbei 
ware, ben ik toch maar verder gaan. Ik docht nag 
bai m’n oigen: “Ik had in die toid zôwat ‘n bank 
voor ‘t Atsmafonds overvalle kennen!” 

‘n Beetje narrig collecteerde ik deur in ‘t zelfde 
streitje en leit ie nou toch ‘n menuut later an kom-
me vliegen. Hai kwam op moin of in z’n bermuda 
broek en z’n blôte barsie en douwde toen ‘n brie-
fie van 10 euro in de collectebus. Hai zei nag effies 
gauw: “Sorry oor, voor ‘t douchen!” en holde weer 
nei z’n huis. 

Oigenlijk was ik de persoôn die sorry zeggen moe-
ten had, want achterof was ‘t ‘t wachten meer dan 
waard weest. Voor zô’n best bedrag wil iederien wel 
‘n toidje, wuppend van ‘t iene op ‘t are bien, te koik 
staan, toch? Maar, voor hoelang? 

Dát had ik toch graag van te voren effies weten wul-
len, want den had ik onderhand de rest van’t streitje 
mooi doen kennen, zien!

De moeite waard
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Met hart en ziel
Er zijn heel veel lieve mensen die ons willen helpen
reMco en LInda schIPPer BLoeMIsten Met PassIe

Tekst en foto’s Hans Petit

23 december 2016. Twee dagen voor Kerstmis. De dagen voor de 23ste is er door Remco en Linda hard ge-
werkt. De bloemen zijn ingekocht, de kerststukjes zijn klaar. Voor de klanten is er een cadeautje in de vorm 
van een lekker pakje koekjes. Omdat het de 23ste het vroeg dag is wordt de verrijdbare bloemenstal al hele-
maal ingericht: alle bloemen, planten en de kerststukjes zitten er in.  De volgeladen bloemenwagen wordt 
op de avond van de 22e december geparkeerd op de plek waarop de wagen al jaren staat,  bij de Meent. De 
bloemenwagen wordt goed afgesloten met een disselslot en een wielklem.  De 23e bij aankomst op de vaste 
verkoopplek  kan  de bloemenstal ingericht worden zodat begonnen kan worden met de verkoop.

23 december ‘s morgens vroeg, om ongeveer  vijf uur, 
komen Linda en Remco aan op de parkeerplaats. De 
verbazing is groot als de bloemenwagen verdwenen is. 
Remco: ‘Het is heel onwezenlijk, je denkt even is dit 
een grap, heeft iemand hem verplaatst. Eigenlijk een on-
zinnige gedachte omdat dat niet kan de bloemenwagen was heel 

goed vergrendeld, die kun je zomaar niet verplaatsen’  Linda: ‘ik 
heb zelfs nog even rondgelopen, ik vroeg me af staan 
we wel op de goede plaats’  ‘Als het je niet hebt mee-
gemaakt  kun je je niet voorstellen hoe dat voelt’ vult 
Remco aan. ‘We zijn in een klap onze winkel, onze 
handel en dus al onze inkomsten kwijt.’

Remco en Linda, het kost heel veel energie maar we pakken de draad weer op!
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Met hart en ziel
FaceBooK

Was je niet ontzettend in paniek toen je zag dat de 
bloemenwagen weg was vraag ik Remco en Linda. ‘Op 
zich viel dat achteraf gezien wel mee. Het is me gelukt 
om niet al te impulsief te handelen. Ik bedacht vrij-
wel meteen dat het belangrijk was om zoveel mogelijk 
mensen mee te laten zoeken naar onze bloemenwagen. 
Ik heb daarom zo snel mogelijk een bericht op Face-
book geplaatst met het verzoek om uit te kijken naar 
onze bloemenwagen. Dat bericht op Facebook is vele 
malen gedeeld maar het heeft helaas niet geleid tot het 
terugvinden van de wagen. Daarna komt natuurlijk 
ook het afhandelen van allerlei formele zaken, politie, 
verzekering. De politie heeft ons inmiddels al medege-
deeld dat de zaak gesloten is.

Remco en Linda zijn professionele en enthousiaste 
bloemisten, ze doen hun werk al jarenlang met heel 
veel plezier. Remco (44 jaar) heeft het vak van zijn 
vader geleerd: ‘Ik werk al 28 jaar in de bloemen, het 
is mijn lust en mijn leven. Het zou mooi zijn als Koe-
dijk Linda en Remco een steuntje in de rug kan geven. 
Op de website van De Rietschoot (www.rietschoot.
nl)  vindt u alle informatie over de acties die door 
De Rietschoot worden georganiseerd. Advies:  laten alle 
Koedijkers vaker een bloemetje bij Remco en Linda ko-
pen. Dat helpt hen bij het oplossen van de door diefstal 
ontstane problemen. (Redactie CB).

harde werKeLIjKheId

Na de eerste verdoving komt de werkelijkheid hard 
aan. Het houdt Remco en Linda nog elke dag bezig. 
Wie doet zo iets .. hoe lossen we het op ... willen we 
wel weer helemaal opnieuw beginnen ...  is het finan-
cieel haalbaar om een nieuwe wagen te kopen .. Over 
dat soort dingen nadenken kost veel energie. 

onvoorsteLBaar

Het is voor Remco en Linda nog steeds onvoorstelbaar 
dat mensen dit elkaar aandoen: ‘We kunnen ons niet 
voorstellen dat je zo gewetenloos kunt zijn. De dieven 
nemen je je werk in één keer af. Ik vraag me wel eens af 
of de daders beseffen wat ze iemand aandoen.’ 

oPnIeuw starten

Remco had de afgelopen periode wel eens zijn twijfels, 
wil hij wel opnieuw beginnen. 

Daarbij komt dat een nieuwe wagen kopen niet zo 
makkelijk is. Banken staan tegenwoordig niet te sprin-
gen om leningen te verstrekken aan een ondernemer 
die geen winkel meer heeft. Gelukkig zijn er mensen 
in de directe omgeving van Linda en Remco die hen 
ondersteunen.

Remco’s twijfel verdwijnt al snel als hij me vertelt  over 
zijn liefde voor het vak. ‘Het is heerlijk om mooie 
stukken te maken, goed scherp in te kopen. Het con-
tact met de klanten is fantastisch, we hebben tijd voor 
een praatje. We hebben in de loop van de tijd een vaste 
klantenkring opgebouwd die hun bloemetje altijd bij 
ons komen kopen. Omdat we sinds de 23e niet meer 
op vaste tijden op onze verkoopplek staan  lopen we 
het risico dat we vaste klanten kwijt raken. Maar we 
zullen ons uiterste best doen om ze weer terug te win-
nen.’

jaargetIjde

‘We kunnen in de winter eigenlijk  niet zonder bloe-
menwagen werken. Dat is te koud voor ons en nog 
belangrijker de wind en winterse buien zouden  alle 
bloemen vernielen. Ondanks dat proberen we in ie-
der geval op vrijdag en zaterdag op onze vaste plaats te 

‘Het is heerlijk om mooie stukken te maken ...’
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staan. Op onze Facebookpagina laten we  in ieder geval 
weten wanneer we bloemen verkopen. 

veeL LIeve Mensen

Er is veel aandacht gegeven aan de diefstal, in kranten 
en op internet. Mensen die erover lezen reageren heel 
spontaan en komen met allerlei ideeën om met name 
de financiële kant van het probleem op te lossen. 

Remco: ‘Ik vind dat heel moeilijk ... ik wil niet be-
delen, dat gevoel heb ik als ik anderen om geld zou 
vragen ... Ik vind dat ik  het zelf moet oplossen’. Aan-
vankelijk wezen Remco en Linda alle initiatieven die op 
hen afkwamen af: ‘We moeten het zelf doen.’

de BewonersonderneMIng 
Remco en Linda verzorgen bloemstukken (op het ter-
ras) voor De Rietschoot. Toen Joop Sinke ,bedrijfslei-
der bij De Rietschoot, met het idee kwam om een actie 
voor hen te beginnen lieten zij zich na enige aarzeling 
toch overtuigen. ‘Dan wordt het georganiseerd door 
één instelling, bewonersonderneming De Rietschoot. 

De mensen bij De Rietschoot zijn altijd zo belangstel-
lend en warm’ 

Nadat Remco en Linda akkoord waren met hulp van 
De Rietschoot zijn er allerlei plannen gemaakt. De af-
trap was op vrijdag de dertiende. 

De acties van De Rietschoot lopen tot Valentijns-
dag!(14 februari). Het geld dat wordt opgehaald zal 
Remco en Linda helpen bij het opnieuw starten van 
de bloemenkraam. 

U kunt Remco en Linda ook nu terecht voor het be-
stellen van bloemen en bloemstukken. Een telefoontje 
is voldoende: 06-21861261

Op de bladzijde hiernaast ziet u een foto-impressie van de 
benefietavond op 13/1 Van links naar rechts en van boven 
naar beneden: DJ Olaf Bonny, onze ‘eigen’ Trijnie Bak-
ker, Aurora, Presentator Roxana van der Meulen, Diri-
gent van Heartbeat Olaf van Rijn, singer-songwriter Olaf 
Geveke, Heartbeat zingt Roar van Katy Perry.

Met hart en ziel

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419
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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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Integraal kindercentrum
IKc daaLMeer ontwIKKeLt zIch verder!
Afgelopen september is het IKC Daalmeer geopend. Inmiddels zijn er weer veel stappen genomen om 
het IKC te ontwikkelen. De samenwerking met Kits Oonlie is uitgebreid. Wij organiseren bijvoorbeeld 
samen een Na Schoolse Activiteit, Kits Yoga. Ook werken we steeds meer samen met het kinderdagverblijf 
van Kits Oonlie. De peutergroep komt op De Cilinder spelen en wordt voorgelezen door kinderen uit de 
bovenbouw. 

Op locatie De Cilinder wordt met Magenta (ouderen-
zorg) en De Waerden (ondersteuning voor mensen met 
een beperking) en het wijkcentrum Daalmeer wordt 
ook steeds meer de connectie gezocht. Wat kunnen we 
voor elkaar betekenen en wat kunnen we samen doen? 
Met Sint Maarten hebben de kinderen van De Cilin-
der liedjes gezongen voor de cliënten van Magenta en 
De Waerden in de hal van het wijkcentrum. Dit was 
een super gezellige bijeenkomst voor alle betrokkenen. 

KInderFysIotheraPeut

Ook op andere vlakken ontwikkelt IKC Daalmeer zich 
steeds meer. Vanaf dit schooljaar, werkt kinderfysio-
therapeut Bettina Bouwman samen met de leerkrach-
ten op basisschool de Cilinder. Bettina Bouwman is 
meerdere jaren werkzaam als gediplomeerd  kinderfy-
siotherapeut in een particuliere praktijk gesitueerd in 
Hoefplan te Alkmaar. Als een ouder/verzorger van een 
kind van Liereland of De Cilinder een vraag heeft over 
motorische ontwikkeling van zijn/ haar kind, dan kan 
Bettina de ouders misschien helpen. 

Waarom een kinderfysiotherapeut in ons IKC? Wij 
willen kinderen  de fysiotherapie aanbieden in een 
vertrouwde omgeving met een vaste therapeut. Van-
daar onze keuze om met ons IKC samen te werken 
met Bettina.

Kinderen die op de basisschool zitten kunnen een opval-
lende motoriek hebben waardoor ze bijvoorbeeld vaak 
vallen, niet mee kunnen doen met de gymles. En de kin-
derfysiotherapeut kan ook kinderen ondersteunen met 
het goed leren schrijven/fijn motorische vaardigheden. 

Dit kan door een zintuiglijke waarneming waarin  deze 
kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd heeft, de zgn. 
Sensorische informatieverwerkingstherapie (SI).

Naast deze specialisatie SI, heeft zij zich tevens gespeci-
aliseerd in kinderen met continentie problemen (plas-
sen of poepen in je broek) en in kinderen die op een 
andere manier les informatie verwerken. Deze kinde-
ren denken in beelden en gebeurtenissen, wij noemen 
hen beelddenkers of met andere woorden zij hebben 
meer baat bij een visuele cognitieve stijl van leren. 

LogoPedIst

Ook hebben wij op twee dagdelen in de week een log-
opedist bij ons in het IKC. Leonie Berkenpas werkt 
één op één met kinderen. Logopedie heeft als doel het 
verbeteren of  vergemakkelijken  van communicatie. 
De logopedist kan helpen bij problemen op het gebied 
van spraak, taal, slikken, stem en/of gehoor. 

FaaLangsttraInIng

Tevens mogen wij dit jaar faalangsttraining aanbieden. 
Een aantal kinderen gaan naar deze training om stevi-
ger in hun schoenen te staan. Uiteraard gebeurt alles in 
overleg met de ouders. U leest het, het IKC Daalmeer 
zoekt de connectie en biedt steeds meer mogelijkheden 
voor hun kinderen!  Nieuwsgierig? Kom langs in de 
Toscanestraat (locatie Liereland, peuterspeelzaal Kits 
Oonlie) of op de Johanna Naberstraat (locatie De Ci-
linder, KDV en BSO Kits Oonlie). U kunt ook onze 
website bezoeken: www.ikcdaalmeer.nl

Kinderfysiotherapie 
Acrobaat 

 

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

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

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

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

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

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

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling
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De Coedijcker Ban wordt  voortaan huis aan huis verspreid
‘aan de Bewoners van dIt Pand’
Tekst Hans Petit

In de Coedijcker Ban van januari werd aangekondigd dat het blad vanaf februari huis aan huis zou wor-
den bezorgd. Het lukte verspreider Gigatrans niet om de januari-editie tijdig te bezorgen. Daarom werd 
de groep vrijwilligers die de Coedijcker Ban -huis aan huis-  verspreidt  een maand eerder ingeschakeld.

KLachten

De afgelopen jaren heeft een aantal Koedijkers met een 
nee nee sticker op de brievenbus, geklaagd over het feit 
dat er vanaf 1 januari 2014 geen Coedijcker Ban meer 
werd ontvangen.

Voor 2014 werd de Coedijcker Ban, net zoals nu het 
geval is, bezorgd door vrijwilligers. De bezorgers wis-
ten precies wie ondanks de nee nee sticker de Coedijck-
er Ban toch wilden ontvangen.  Het team van de Coe-
dijcker Ban is er van overtuigd dat veel Koedijkers blij zijn 
met de hernieuwde huis aan huis verspreiding . Dat zal 
niet voor iedereen gelden.

een BerIchtje Is genoeg

Door op drukwerk te zetten “Aan de bewoners van dit 
pand” wordt de regelgeving voor het verspreiden van 
drukwerk omzeild. Het is beslist niet de bedoeling van 
de Coedijcker Ban om uw wensen op het gebied van 
de bezorging van drukwerk te negeren. 

Wilt u de Coedijcker Ban echt niet meer ontvangen: 
laat het even weten. Dat kan op verschillende manie-
ren: u ziet een van de bezorgers en laat het hem of haar 
weten dat u geen prijs stelt op de Coedijcker Ban, of 
u stuurt een mailtje naar bedrijfsleider@rietschoot.nl 
een telefoontje naar De Rietschoot kan ook.

De moeite waard

Wilt u de Coedijcker Ban beslist niet ontvangen, word niet boos ..... een mailtje, telefoontje is genoeg
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de grutto: natIonaLe vogeL van nederLand
Foto en tekst Hans Petit

In 2015 organiseerde dat het VARA-programma Vroege Vogels in samenwerking met de Vogelbescherming de  
verkiezing  “De nationale vogel van Nederland?” Veel landen hebben een vogel als nationaal symbool. De Ver-
enigde Staten van Amerika hebben de zee-arend, India heeft de pauw en Engeland heeft sinds 2015 de roodborst 
als nationale vogel. Aan de verkiezing deden bijna 42.000 mensen mee. Van de deelnemers stemde ongeveer een 
kwart op de grutto. De merel werd tweede en de mus kwam op de derde plaats. 

De vogelbescherming schrijft op haar site: “De grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuur-
waarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar 
gedijt de grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in 
Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland”.  Tijdens een wandeling langs de plassen van het Geestmeram-
bacht kunt u nog steeds volop genieten van de grutto. (Bronnen: website VARA en website vogelbescherming).

gezocht: enthousIaste FotograaF
De redactie van de Coedijcker Ban is op zoek naar een enthousiaste (amateur) fotograaf die de rubriek ‘Beeld-
bericht’ voor zijn of haar rekening wil nemen. Je levert een foto met bijbehorende tekst. Je hoeft geen ervaren 
schrijver te zijn. De tekst wordt bekeken door de redactie en daar waar nodig aangepast. Beeldbericht is in prin-
cipe vast onderdeel van de Coedijcker Ban. Het kan gebeuren dat de rubriek moet wijken voor ander nieuws. 
De ingeleverde foto + tekst verhuizen dan naar de volgende maand. Interesse? Mail naar info@coedijckerban.nl

Beeldbericht
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Ondernemer van de maand
Liesbeth Spoor: ‘Mooiste en meest bijzondere bruine café’

de Bonte Koe
Tekst en foto’s  Marijke de Jong

‘Ik was op slag verliefd! Het mooiste en meest bijzondere bruine café dat ik ooit had gezien. Liesbeth 
Spoor reed in 2006 langs de Bonte Koe. Zag dat het te koop stond en ging naar binnen. Zag het prachtige, 
gewelfde houten plafond. De rondom geplaatste lambrisering en de fraaie ligging aan het Noord-Hollands 
kanaal. ‘Koedijk heeft de allermooiste zonsondergang van Nederland.’ 

FaMILIeBanden

Liesbeth, geboren in 1970 te Gouda als één van twee 
dochters en een zoon uit een slagersfamilie, kwam 
op vierjarige leeftijd naar Alkmaar. Omdat moeder 
Janny als Bergense in hart en nieren niet kon aarden in 
Zuid-Holland, besloot vader John met zijn gezin te ver-
huizen en zelf vanwege zijn werkzaamheden te pendelen 

tussen Alkmaar en Den Haag. ‘Toen mijn ouders in 
de tachtiger jaren café ‘t Hartje aan het Waagplein be-
gonnen wist ik al op jonge leeftijd waar mijn toekomst 
lag.’ Liesbeth bezocht na de lagere school nog een 
jaartje de land- en tuinbouwschool om vervolgens als 
zestienjarige bij haar ouders in de zaak te gaan werken. 
Het horecagevoel zat er dus al vroeg in bij haar. 

Het horecagevoel zat er al vroeg in bij Liesbeth
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‘Toen mijn ouders op leeftijd raakten, twijfelde ik er 
dan ook geen moment aan om de zaak over te nemen. 
Daar kwam in 2006 de Bonte Koe en in 2008 restau-
rant “De kleine Waarheid” in Alkmaar bij. Het is een 
mooi beroep, de gastvrijheid, de sociale contacten en 
het feit dat horeca mensen bindt. Dit alles zou natuur-
lijk niet gelukt zijn zonder de steun en medewerking 
van mijn kinderen en partner René. Naast mijn zoon 
Sil is ook zijn vriend Joost nauw betrokken bij de 
werkzaamheden. Al met al inderdaad een sterke fami-
lieband die zeker geldt als de drijfveer om dit werk zo 
lang vol te houden.’

schatKaMer

Liesbeth heeft veel en sterk uiteenlopende hobby’s. 
Zo is ze lid van een motorclub, rijdt ze regelmatig in 
haar oldtimers en heeft ze een bij onbegrensde ver-
zamelwoede. ‘Kom maar effe in m’n schatkamer kij-
ken.’ Zo noemt deze robuuste, vriendelijke en voor 
deze gelegenheid netjes geklede onderneemster haar 
opslagruimte voor alle verzamelde mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Wat te denken van een zeer oude 
Oostenrijkse skilift van het type waar menigeen nog 
de kriebels van krijgt omdat de veiligheid niet om 
over naar huis te schrijven is. Verder valt een antieke 
arrenslee met kleurige winter- en zomertaferelen op, 
bedekt met een laag stof. Een riksja, een aantal oldti-
mers, waaronder een oranje trekker die ze tijdens haar 
zwangerschap inruilde voor haar motor. Het zal niet 
lang meer duren en dan moet Liesbeth waarschijnlijk 
een grotere opslagruimte zoeken. ‘Ik kan nu eenmaal 
moeilijk afstand doen van mijn aangekochte schatten.’

PaardensPort

Ook haar twee jongste kinderen vragen veel aandacht 
en tijd, zij beoefenen de paardensport en dochter Sita 

doet dat in een hoge klasse en daarom wordt er weke-
lijks veel tijd besteed aan de trainingen en wedstrijden. 
‘Ik heb hierdoor bijna geen tijd meer voor mijn eigen 
dingen.’

En dat zijn er nogal wat. Rond haar huis aan de Hee-
reweg in Schoorl lopen tal van beesten zoals paarden, 
honden, katten en schapen. ‘We hebben gekozen voor 
een huis in Schoorl omdat het centraal ligt bij Alkmaar 
en het heeft voldoende grond voor de beesten.’

geLooF

Een grote wens van Liesbeth is het bouwen van een ei-
gen kapelletje in haar achtertuin. ‘Ik ben al vanaf mijn 
kinderjaren geïnteresseerd in het geloof. Mede door 
mijn toenmalige Poolse au pair ben ik vier jaar geleden 
in Polen gedoopt met mijn twee jongste dochters. In 
twee van mijn horecazaken is deze overtuiging terug 
te vinden in de vorm van een Mariabeeld. Ik ben nog 
steeds op zoek  naar een ouderwetse kaarsenbak met 
gleuf voor de munten, die vroeger in de kerk werd ge-
bruikt. Dan kan iedereen een kaarsje opsteken voor 
een dierbare.  Dus als er nog lezers zijn die me hieraan 
kunnen helpen. Wees welkom.’

Het is alweer sinds 2006 dat deze bezige bij de scep-
ter zwaait in de Bonte Koe. En hoewel Liesbeth nooit 
klaagt, is het toch wel noodzakelijk dat er wat uitbrei-
ding komt. ‘We zullen ons wat meer gaan richten op 
(thema)feestjes, partijen, vergaderingen, clubs, live 
muziekoptredens en zo. Ideeën en suggesties voor een 
nóg gezondere Bonte Koe zijn dan ook van harte wel-
kom. Dat Koedijk en de Bonte Koe onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, is een feit. Hier worden vrijwel 
elke dag herinneringen geboren en opgehaald.’ .

Ondernemer van de maand

Het mooiste bruine café (foto Jeffrey Ruizeveld)

Fraaie ligging aan het Noord-Hollands kanaal
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Samen sterker door samenwerking

drIeduBBeLe IndoorMarKt
Tekst bestuur Rietschoot

Na groot succes van de afgelopen rommelmarkten Koedijk, wordt dit jaar een driedubbele indoor-markt 
georganiseerd in De Rietschoot. Op zondag 5 maart van 10.00 tot 15.00 uur bent u meer dan welkom op 
de rommelmarkt, de kinderkledingmarkt én de speelgoedbeurs. 

Bent u op zoek naar interessante, oude, mooie, gekke, 
moderne, handige, altijd al willen hebben, gebruikte, 
onvindbare, voordelige, goedkope en leuke spullen? 
Mis deze gezellige rommelmarkt dan niet! Neem ook 
een kijkje op de kinderkledingmarkt en de speelgoed-
beurs. Het is een mooie manier om op een eenvoudige 
en betaalbare wijze kledingkasten van kinderen aan te 
vullen en ander speelgoed uit te proberen.

Natuurlijk kunt u in De Rietschoot genieten van een 
hapje en een drankje en even uitrusten voordat u de 

rest van de gezellige markten bezoekt. Naast het aan-
bod van al het koopwaar zal er voor de kinderen pop-
corn, suikerspinnen en poffertjes verkocht worden en 
kunnen de kinderen zich laten schminken.

zeLF sPuLLetjes verKoPen

Wilt u graag nog een centje terug voor alle mooie spul-
letjes en tegelijkertijd iemand anders blij maken met een 
koopje? Heeft u een kast vol leuke kinderkleding maar 
zijn de kinderen alweer zoveel gegroeid het afgelopen 
jaar? 

Bewonersonderneming De Rietschoot

Bent u op zoek naar interessante, oude mooie, gekke, moderne, spullen dan mag u de rommelmarkt niet missen
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Of gaat u voor duurzaam en vindt u dat spullen weg-
gooien verspilling is als ze best nog meekunnen?Re-
serveer dan alvast een plek op de rommelmarkt, de 
kinderkledingmarkt of de speelgoedbeurs! Stuur een 
e-mail naar: rommelmarktkoedijk@gmail.com 

heLPen aLs vrIjwILLIger

Vindt u het leuk om te helpen bij de driedubbele ind-
oor-markt als vrijwilliger? Graag! Laat het ons weten 
via e-mail: rommelmarktkoedijk@gmail.com 

reserveer een taFeL

Op de drie markten zijn verschillende soorten tafels 
beschikbaar:. Reserveer op tijd, want op=op!

Naam Afmeting prijs
Tafel 1 75 x 300 cm € 7,50
Tafel 2 70 x 140 cm € 6,00
Tafel 3 80 x 120 cm € 5,00

saMen Met de hoFstaete
Met ingang van 1 januari jl. is de samenwerking met 
het senioren wijksteunpunt De Hofstaete in Daalmeer 
officieel van kracht en zullen de activiteiten die hier 
worden georganiseerd voortaan onder de vlag van De 
Rietschoot gecoördineerd worden. Ontmoetingscen-
trum De Rietschoot én De Hofstaete is er voor ieder-
een, ook voor u!

BLoeMen-BeneFIet-BLoeMen
Van de ongeluksdag vrijdag de dertiende (januari) tot 
en met de vrolijke Valentijnsdag (14 februari) zamelt 
De Rietschoot geld in voor de bestolen bloemist Rem-
co Schilder (Bloembinderij Jaap Schilder). 

Waarschijnlijk heeft u het al in de krant of online ge-
lezen of gehoord op straat, maar de bloemist is vlak 
voor kerst bestolen van zijn bloemenwagen met al zijn 
kerstbloemstukken erin. Het hele jaar door helpt de 
bloemist om het terras en entree van De Rietschoot 
op te vrolijke met mooie planten en kleurige bloemen, 
nu gaan wij Remco en Linda proberen op te vrolijken 
door geld in te zamelen met diverse acties. 

Doet u mee? Kijk op de website en Facebook voor 
meer informatie over de acties. Heeft u zelf een goed 
idee om mee te helpen, of wilt u doneren? Graag! Kom 
langs, bel of e-mail de Rietschoot: 561 55 95 of bedrijfs-
leider@rietschoot.nl 

Bewonersonderneming De Rietschoot
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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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Op zoek naar een goed idee
gondeLvaart 2017
Op 19 augustus vindt de 54ste Gondelvaart plaats. 
Het bestuur is al volop bezig met de voorbereidingen.

Dit jaar vraagt het bestuur de bewoners van Koedijk 
om mee te denken over een leuk thema om het dorp 
te versieren. Bij het 50-jarig bestaan waren de Abra-
hams en Sara’s een groot succes. Wie heeft er een leuke 
suggestie om ons dorp nog mooier te versieren op 19 
augustus en vooral: doet u ook mee? Samen maken we 
de sfeer op de dijk, is dit jaar ons motto.

Wilt u een gondel bouwen met een groep vrienden, 
of heeft u kinderen die het leuk vinden om creatief 
bezig te zijn? Er is plaats voor nieuwe bouwgroepen. 
Een gondel hoeft niet persé megagroot te zijn. Ook 
in kleine ruimtes kunnen er mooie gondels gebouwd 
worden. De botenbouwcommissie zal u met raad en 
daad bijstaan en u adviseren hoe u het beste een gon-
del kunt bouwen. 

En dan vrijwilligers, die hebben we nooit genoeg. De ervaring van de afgelopen jaren is, dat vele handen licht 
werk maken. Verschillende commissies kunnen wel wat handen gebruiken. De tijdsbesteding is wisselend, af-
hankelijk van de werkzaamheden.

Verder is de Gondelvaartvereniging altijd op zoek naar bemanning voor de afzetposten. Denk daarbij aan vereni-
gingen die voor hun clubkas wat geld willen verdienen, want er staat een vrijwilligersbijdrage tegenover. Bent u 
enthousiast geworden en heeft u suggesties om ons dorp op 19 augustus te laten stralen? Wilt u helpen? Kortom 
alle suggesties zijn welkom. Stuur een berichtje naar secretaris@gondelvaartkoedijk.nl 

Vrijdag 10 maart a.s. vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats bij de SV Koedijk om 20.00 uur. 

Gondelvaart 2017
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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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Grote Kerk Alkmaar: voorbeeld voor Koedijks kerkje?

Cieraedt
Door Hans Faddegon

De dagen worden langzaam maar zeker weer langer. Dat is natuurlijk aantrekkelijk, maar de korte dagen 
zijn ook wel aantrekkelijk. Bijvoorbeeld om lekker in een stoel te gaan lezen, terwijl het buiten al donker 
is.  Zo bladerde ik weer eens door de stapel tijdschriften van de Coedijcker Ban. Leuk en kleurrijk. Ik  hoor 
trouwens van veel Koedijkers en Oud-Koedijkers dat ze het ook  bewaren. Want er staan veel  interessante 
artikelen in zoals over diverse actieve bewoners van Koedijk. Het blad is een Cieraedt, net zoals bijvoor-
beeld de vele artikelen over het historische kerkgebouw van Koedijk. 

Want zoals  in Alkmaar in de Koorstraat de historische 
Grote Laurens kerk  pronkt, doet dat direct ook den-
ken aan onze historische kerk in Koedijk. In recente 
artikelen is daar al veel over geschreven. Ook de hui-
dige houten kerk op die historische plaats heeft een 
heel bijzondere oorsprong. Het is een na-oorlog ge-

schenk uit Zwitserland dat via een tijdelijke functie in 
Wieringerwerf, in 1948 hier in Koedijk opnieuw werd 
opgebouwd.  De website www.grotekerk-alkmaar.nl  
begint met een mooie tekst over de Grote Sint-Laurens 
Kerk. Ik heb die tekst hier overgenomen, waarin ik het 
woord Stadt vervangen heb door het woord dorp, 

Cultuur

De historische Grote Laurens kerk  een voorbeeld van een cieraedt (foto Hans Petit)
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zodat het kan wijzen op Koedijk. Want deze Oudhol-
landse taal trekt op een leuke manier de aandacht:

“’t Cieraedt van ons Dorp, het proncksel der gebou-
wen,Mach ydereen met recht ons Kercke wel voor hou-
wen, Want soeckt ghy frayigheydt, doorluchtigheydt, en 
kunst? Roem mach wel sonder schroom daer wenden 
Oogh en gunst” 1

KoPje KoFFIe In de KerK

Onze dorp  is ook een Cieraedt, een echt sieraad.  En 
alles wat de aandacht op historie vestigt is  de moeite 
waard. Want historie, herinnering, vormt het funda-
ment van alles en iedereen. En een historisch kerk-
gebouw neemt daarbij een belangrijke positie in. De 
Grote kerk in Alkmaar kan tegenwoordig  gelukkig 
behouden blijven. 

De kosten voor het behoud van deze historische ge-
bouwen kunnen meestal niet meer door kleine kerk-

1 (Uit: C. van der Woude, Kronyck van Alck-
maar, ed. 1743)

gemeenschappen opgebracht worden. Daarom wordt 
de Grote Kerk nu gebruikt voor allerlei activiteiten 
zoals concerten, tentoonstellingen, en presentaties. In 
de Grote Kerk is het voor de vele bezoekers en toeris-
ten tijdens het hoogseizoen ook  gewoon mogelijk om  
rustig aan de koffie of de lunch te gaan zitten in de bar 
die in de Grote Kerk aanwezig is.

Het Koororgel stamt uit 1511 en is tegen de noorder-
muur van de kerk geplaatst. De laatste restauratie van 
dit oudste nog bespeelbare orgel in Nederland werd 
voltooid in het jaar 2000. In 1636 ontstonden de ideeën 
voor de bouw van een groot orgel in de kerk. Diverse 
orgelbouwers hebben er aan gewerkt, maar in 1645 vol-
tooide Jacobus Caltus van Hagerbeer het Grote orgel. 
Jacob van Campen ontwierp de orgelkast en Caesar 
van Everdingen kreeg in 1643 opdracht om de deuren 
van de orgelkast te beschilderen met ‘de triomfe van 
den Coninck Saul’. Deze schildering behoort tot zijn 
eerste grote werk. Boven het orgel is door de schilder 
Romeyn de Hooghe het barok aandoende ‘De Deugd, 
die de Ondeugd verplettert’ aangebracht. Van 1723 tot 
1725 werd het Grote orgel gerestaureerd en uitgebreid 
door Frans Caspar Schnitger. Vervolgens zijn er in de 
loop van de tijd diverse restauraties aan dit orgel ge-
weest (website www.grotekerkalkmaar nl)

BraBantse gotIeK

De Grote Kerk is al vijfhonderd jaar oud. Deze kerk 
is rond het jaar 1500 ontworpen door de architect An-
thonius Keldermans, uit de Belgische stad Mechelen. 

Cultuur

Bij een kopje koffie genieten van het orgel  (foto Jan Zwart) 
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De vormgeving van deze kerk wordt Brabantse Gotiek 
genoemd.  De naam Brabant wijst hier op  het histo-
rische Brabant dat rond 1500 veel groter was dan het 
huidige Nederlandse Brabant. Het is ook het gebied 
waar de stad Mechelen zich bevindt. De oorspron-
kelijke gotische bouwstijl van kerken ontstond in de 
twaalfde eeuw in Noord-Frankrijk. Hoewel die goti-
sche bouwstijl indrukwekkend genoemd mag worden, 
wees het woord  gotisch oorspronkelijk op een wat 
kritische houding tegenover iets kunstzinnigs  uit een 
andere bevolkingsgroep. Dat was ook het geval toen 
de gotische  bouwstijl in Frankrijk begon. De Goten 
waren oorspronkelijk een zeer kunstzinnig volk dat uit 
het huidige zuidelijke Zweden stamde en zich in de 
eerste eeuwen over grote delen van Europa verspreid 
had.  

de vorM van een BasILIeK

De originele Noord-Franse  gotische bouwstijl had 
door haar indrukwekkende vormen veel invloed, en 
werd het later ook gevarieerd toegepast door andere 
volken, zoals  de Brabantse gotiek. 

Hier in Alkmaar heeft de Grote kerk een vorm die ook 
Basiliek wordt genoemd. Het woord Basilica dat oor-
spronkelijk uit het Grieks stamt betekent Koninklijk. 
Dit woord werd in het Romeinse Rijk bijvoorbeeld 
gebruikt voor Keizerlijke gebouwen. In de klassieke 
kerkelijke cultuur werd later de naam Grote Basiliek 
gebruikt als aanduiding voor een kerkgebouw dat een 
belangrijke positie innam. Bijvoorbeeld voor de  Paus. 
En andere minder belangrijke kerken werden dan vaak 
officieel de Kleine Basiliek genoemd. 

Wie de indrukwekkende Grote Sint-LaurensKerk in 
de Koorstraat 2 wil bezoeken kan alle informatie over 
de openingstijden en de activiteiten vinden op de hier-
voor genoemde website.

KoedIjKer KerK

En wij als Koedijkers? Wij denken natuurlijk tegelijk 
ook trots aan onze eigen historische kerk. De  recente 
artikelen in de Coedijcker Ban bespreken de zinvolle 
wens tot herbouw en instandhouding van zowel onze 
oorspronkelijke kerk, als de naoorlogse houten Zwit-
serse kerk. In de Coedijcker Ban van november 2015 
wordt het ontwerp van architect Jesse van der Veen 

gepresenteerd die een originele combinatie van deze 
twee historische kerken heeft ontworpen. En als al-
ternatief is het wellicht een idee om de houten kerk 
enigszins  te verplaatsen en de originele kerk volledig 
te herbouwen, zodat beide kerken behouden blijven en 
samen veel ruimte voor allerlei activiteiten bieden, net 
als de Grote Kerk.

De huidige manier van instandhouding van de Grote 
Kerk van Alkmaar is wellicht een goed  uitgangspunt 
om na te denken hoe we hier in Koedijk onze Kleine 
Kerk kunnen  herbouwen in combinatie met de hui-
dige Zwarte Kerk.

Cultuur

Gotisch detail Grote Kerk Alkmaar (foto Hans Petit)
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KLuscaFé KoedIjK

Zaterdag 11 februari zitten vrijwilligers klaar om 
uw kapotte apparaten, fietsen en kleding voor u 
te repareren. Elke 2e zaterdag van de maand is het 
klusteam tussen 14:00 – 16:00 uur in De Rietschoot 
aanwezig. Ook verleent het klusteam hulp voor het 
gebruik van uw tablet, smartphone en social me-
dia. Kleding scoort bijna 100% (ritsen worden niet 
vervangen) en bij apparaten is het 60% wat weer 
gemaakt kan worden. De reparaties zijn gratis en 
eventuele onderdelen dient u zelf aan te schaffen. 
Voor vragen over reparatie aan kleine houten meu-
bels is een meubelmaker aanwezig. 

energIecaFé KoedIjK 
Zaterdag 11 februari tussen 15:30 – 17:30 uur zit-
ten deskundigen op het gebied van energie voor 

u klaar in het EnergieCafé. Heeft u belangstelling 
voor duurzame energie, dan bent u elke 2e zater-
dag 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 mogelijkhe-
den van duurzame energie in Koedijk.  Ook kun-
nen belangstellenden hier meer informatie over de 
cursus voor EnergieCoaches krijgen. Wilt u inzicht 
in uw eigen energiegebruik? Doe mee actie SlimBe-
sparen 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: alkmaar-energie.nl

KoedIjKs cuLt’uurtje: Bangers & Mash

Op zondag 12 februari een feestje bij De Rietschoot 
met Bangers & Mash. Traditie, wie kent ze niet! Ier-
se muziek van een Noord Hollandse band van hoog 
gehalte. De deels Koedijker folkformatie Bangers 
& Mash staat op ons  podium voor hun jaarlijks 

concert. Het speelplezier van de muzikanten en de 
vrolijke, veelal Ierse melodieën blijken telkens weer 
bij het publiek een grote mate van enthousiasme 
op te wekken. De mix van up tempo liedjes en ge-
voelige ballades, gelardeerd met uitleg van teksten 
en komische verhalen, staat borg voor een gevoel 
van er even heerlijk met vrienden uit te zijn in een 
sfeer van ongedwongenheid en gezellig samenzijn, 
het gevoel van even in Ierland zijn. 

toneeLverenIgIng de roos 
Speelt op 10 - 11 en 18 februari in De Rietschoot. 
Een succesnummer van Haye van der Heyden: 
Daan, Dik, Doris en Debbie 12 scenes uit het leven 
gegrepen   Daan, Dik, Doris en Debbie, afwisselend 
gespeeld door andere personen in uiteenlopende si-
tuaties. Wat hebben zij gemeen...  Niets! Behalve 
dan dat zij verzeild raken in knellende, ontroerende 
en humoristische omstandigheden. De lachers ko-

men volop aan hun 
trekken. Entree: € 
7,50  -  Voorverkoop:   
072 5617052  -   06 
46330241  of via het 
contactformulier op 
www.derooskoedijk.
nl - en aan de bar van 
De Rietschoot

saMen eten In de rIetschoot

Op de dinsdagen 14 en 28 februari kunt u voor 
€7,50 genieten van een overheerlijk driegangenme-
nu. Op beide avonden begint het diner om 18.00 
uur. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren 
aanmeldt, zodat De Rietschoot voldoende ingredi-
enten kan inkopen. Aanmelden kan bij de bar bij één 
van de medewerkers, via telefoon 072 – 561 55 95 of via 
e-mail info@rietschoot.nl
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wandeL Mee Met KLaar-Mee-LooP-Mee

Na een moeizame strijd tegen borstkanker zat initi-
atiefneemster Jolanda Huiting in een diep dal. Moe 
gestreden, geknakt en depressief. Uit onverwachte 
hoek vond ze haar geluk, ze richtte in Alkmaar een 
wandelgroep op. Iedereen wordt met open armen 
ontvangen. Gewoon, met iemand een praatje ma-
ken, vragen hoe het met de ander is terwijl je actief 
bezig bent. Elke woensdagochtend, van 09:30-10:30 
uur: de “Klaar-mee-loop-mee”. Er wordt gestart bij 
De Rietschoot met een kleine ronde om zo de con-
ditie op te bouwen. 

Wil je een grotere ronde wandelen? Dat kan op 
maandag- en zaterdagochtend! Kijk voor meer in-
formatie op www.klaar-mee-loop-mee.nl

KIndersPeLen KoedIjK: PIraten!
Dinsdag 21 februari is iedereen van 13 – 16 h uur 
welkom in De Rietschoot voor de Pirateneditie van 
de kinderspelen. Er worden weer allemaal leuke, 
gezellige en vrolijke dingen georganiseerd. Kom jij 
ook? Het zou helemaal tof zijn als je als piraat ver-
kleed komt. Aanmelden: activiteiteninkoedijk072@
gmail.com Kosten: € 3,00, Leeftijd: 5 – 11 jaar

BIngo In de hoFstaete

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

MuzIeK oP verzoeK In de hoFstaete

De Hofstaete organiseert op zondag 12 februari van-
af 14:00 uur een muzikaal verzoekplatenprogram-
ma met Piet Piraat en de gezusters Braadslee. Heeft 
u speciale verzoekjes, wilt u altijd nog graag die ene 
plaat horen?  U vraagt, wij draaien, vanaf klassiek 
tot dansplaat. Waar: De Hofstaete, Daalmeereiland 
40.

sPeL- en BorreLMIddag In de hoFstaete

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag? Kom vrij-
dagmiddag 10 februari vanaf 14:30 uur, of vrijdag-
avond 24 februari vanaf 19:30 uur naar de spel- en 
borrelmiddag in De Hofstaete, Daalmeereiland 40. 

aLgeMene gegevens de rIetschoot

Ontmoetingscentrum De Rietschoot Sasker-
straat 22, 1831 CR Koedijk Telefoon: 072 - 561 55 
95 E-mail: info@rietschoot.nl Internet: rietschoot.
nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08:30 – 
24:00 uur, Zaterdag 10:00 – 16:00 uur. Zondag op 
aanvraag

aLgeMene gegevens de hoFstaete

Wijksteunpunt De Hofstaete, Daalmeereiland 40, 
1827 KX Alkmaar, Telefoon: 072 – 562 45 21, e-mail: 
wspdehofstaete@gmail.com of info@rietschoot.nl , 
Internet: rietschoot.nl /De Hofstaete Dagelijks geo-
pend van 08:00 tot 17:00 uur
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Wie helpt de Historische Vereniging Koedijk verder

zoeKPLaatjes
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Nog een keer een zoek plaatje, niet omdat we reactie hebben gehad op de vorige onbekende voorwerpen, 
maar dat kan nog komen. Toch waag ik het nog een keer in de hoop dat u op de volgende zoekplaatjes wel 
reageert.

gevonden In de achtersLoot

Op een van de foto’s op de bladzijde hiernaast ziet u 
een verzameling spullen die Jan van der Ham uit de 
modder in de Achtersloot heeft gehaald. Dat was in 
1979 toen de Achtersloot droog gelegd was voor de aan-
leg van het riool. De plaats waar hij deze spullen vond 
was achter het toenmalige doktershuis. Kanaaldijk 176. 

Jan heeft de collectie met nog wat andere spullen aan 
de vereniging geschonken. Over het algemeen zijn het 
herkenbare oude en antieke spulletjes. Echter er is een 
ding bij waarvan we wel een vermoeden hebben, maar 
niet precies weten wat het is. Het gaat hier om de foto 
(foto 1) hierboven. Waarschijnlijk is het een vulpen, dit 
ook gelet op het zuigertje dat er in zit. 

Historische Vereniging

( Foto 1) Wij denken aan een vulpen .... maar geen gewone...heeft het iets te maken met kalligraferten?
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Het materiaal waarvan het is gemaakt is onduidelijk, 
het lijkt been of bakeliet. Maar het is geen gewone 
vulpen, kijk maar naar de het gedraaide deel waar je 
mee zou moeten schrijven. Het materiaal is hier glas of 
iets dergelijks. Ook op de laatste bijeenkomst van de 
vereniging toen het werd getoond, was er niemand die 
dit ooit eerder had gezien. Zijn er onder de lezers men-
sen die kalligraferen? Want dat is waar wij aan denken, 
maar een zoektocht op internet geeft over die richting 
ook geen uitsluitsel. Weet u het wij horen het graag.

De foto (foto 2) hieronder is van heel andere orde het 
geheel is van hout en komt uit een gereedschapskist 
van een timmerman. Het zijn 2 houten balkjes van 40 
centimeter lang, met over de hele lengte groeven zowel 
in de onderste als de bovenste. Ze kunnen op elkaar 
geklemd worden door een gesmede vleugelmoer. 

Op het boven liggende balkje zijn de letters R en L 
ingesneden, echter als de letters leesbaar zijn zit de R 
aan de linkerzijde en de L dus rechts. Dat zegt dus mis-
schien ook niet zo veel. Het zouden dus de initialen 
van de eigenaar kunnen zijn. Een timmerman op hoge 
leeftijd kon ook geen oplossing aangeven. De gekregen 
suggesties zijn een hulpstuk voor het slijpen van be-
paalde voorwerpen, maar gezien de groeven moet dat 
dan specifiek om iets gaan denken wij. 

Kunt u ons op weghelpen dan graag even bellen met 
072 5615882 of een mailtje naar jbdemaijer@live.nl

Historische Vereniging

(Foto 3) Door Jan van der Ham gevonden in de Achtersloot

(Foto 2) Het zijn 2 houten balkjes van 40 centimeter lang, 



36

Het stemmingsverbeterende effect van een bakkie troost

KoFFIe
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Koffie drinken is voor vrijwel iedereen de gewoonste zaak van de wereld. We drinken het bijna allemaal. En 
dat doen we al ongeveer 200 jaar. Bakkie leut of bakkie troost wordt het ook wel genoemd.  

Deze bijnamen heeft koffie waarschijnlijk te danken 
aan het stemmingsverbeterende effect dat het heeft. 
Daarnaast werkt koffie opwekkend, geeft meer ener-

gie, maakt het hoofd helder en bevordert de alertheid, 
concentratie en werklust. Lichamelijk versnelt het de 
hartslag en de ademhaling. 

Gezondheid

Daarnaast werkt koffie opwekkend, geeft meer energie
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Deze laatste wordt ook iets minder diep, verhoogt de 
bloeddruk, de zweetsecretie, de uitscheiding van uri-
ne en de darmperistaltiek. Koffie werkt daardoor ook 
licht laxerend. Volgens oude geschriften zou het het 
libido verlagen maar heel duidelijk is dat niet. 

adrenaLIne

De effecten van koffie lijken sterk op de effecten die 
het lichaamseigen stresshormoon adrenaline veroor-
zaakt. Adrenaline wordt gevormd als reactie op stress, 
angst, schrik, shock etc. Het brengt het lichaam in een 
staat van paraatheid, klaar om te vechten, vluchten of 
bevriezen.  Vanwege bovengenoemde effecten wordt 
koffie niet door iedereen goed verdragen, vooral ge-
voelige mensen kunnen er te sterk op reageren. Koffie 
is daarom ook niet zo geschikt voor kinderen.  Nega-
tieve werkingen van koffie kunnen zijn: opgejaagd ge-
voel, hartkloppingen, diarree, trillen, zweten, nerveus 
gevoel, slapeloosheid en maagklachten zoals brandend 
maagzuur. Cafeïnevrije koffie heeft deze werking niet 
of in ieder geval minder.  

Wat minder bekende positieve effecten aangetoond in 
onderzoeken in verschillende westerse landen zijn de 
verminderende kans op het krijgen van galstenen of  
het krijgen van levercirrose ( verbindweefseling van de 
lever ). Ook vermindert het de kans op het krijgen van 
dikke darm- en endeldarmkanker.  Koffie heeft ook 
een gewennende werking.  Mensen kunnen soms niet 
zonder koffie om op gang te komen. Als je gewend 
bent koffie te drinken en een keer wil stoppen, krijg 
je ontwenningsverschijnselen zoals moeheid, traag-
heid, duf hoofd en best wel erge, op migraine lijkende, 
hoofdpijn. 

MedIcInaLe tInctuur

Koffie werd in de 17e eeuw in eerste instantie in Euro-
pa geïntroduceerd als medicinale tinctuur. Het werd 
onder andere toegepast om astma te behandelen. Ook 
in onze tijd wordt cafeïne vaak toegevoegd aan pijn-
stillers. 

In de homeopathie is coffea tosta, de officiële naam voor 
het medicijn van geroosterde koffiebonen. Een middel 
dat wordt toegepast tegen slapeloosheid die wordt ver-
oorzaakt door alertheid,  gedachtes die maar blijven door-
malen, plezier en opwinding, niet kunnen ontspannen. 

Klachten die ontstaan door boosheid, angst, overmati-
ge vreugde en teleurstelling in de liefde. Stuwing naar 
het hoofd, overgevoeligheid voor pijn, wanhopig van 
de pijn, overgevoeligheid van alle zintuigen, nerveuze 
hartkloppingen en astmatische aanvallen.  

KaFFa

Koffie komt oorspronkelijk uit Ethiopië, de regio 
Kaffa, een bergachtig gebied. De naam koffie is een 
verbastering van Kaffa. Er is een legende waarin ver-
teld wordt dat het een herder opviel dat zijn geiten zo 
dol waren op de bessen van de koffiestruik. Daardoor 
nieuwsgierig geworden ging hij ze zelf ook proberen 
en dat was de ontdekking en het begin van het gebruik 
van koffie. Aanvankelijk meer als medicijn dan als ge-
notsmiddel.  De bessen bevatten de bonen waarin de 
cafeïne zit. Een kloosterling kwam op het idee om de 
bonen te roosteren en er een drank van te maken. De 
cafeïne hoeveelheid varieert per soort tussen de 1 en 
de 4 %. Overige bestanddelen zijn koffieolie 10-15%, 
aromatische oliën, looizuren, sucrose en andere suikers 
ongeveer 8%, eiwitten 11%, chloorzuur en koffiezuur, 
niacine oftewel vitamine B3 en daarnaast is koffie rijk 
aan diverse mineralen.  

ontgIFtIng

In de natuurgeneeskunde wordt koffie ook voorge-
schreven als darmlavement om de ontgifting van de 
lever en de gal te bevorderen tijdens vastenkuren. Deze 
behandeling wordt ook voorgeschreven aan kanker-
patiënten vanwege het pijnstillend effect en de ver-
betering van het algehele welbevinden. In de vroege 
middeleeuwen vond koffie zijn weg vanuit Ethiopië 
eerst naar het Arabisch schiereiland alwaar de drank 
snel ingeburgerd raakte. Koffie werd in de islamitische 
wereld omarmd omdat het een alcoholvrije opwekken-
de drank was. De profeet Mohammed zou door koffie 
genezen zijn van narcolepsie (slaapziekte).  

Gezondheid
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Via het Ottomaanse rijk bereikte koffie Europa in de 
17 eeuw. Aanvankelijk deed het zijn intrede als medi-
cijn. Later kwam binnen een kleine kring, de adel en 
de hoven, het drinken van koffie in zwang. De teelt 
van koffie verspreidde zich over andere delen van Afri-
ka en door de kolonisatie ook naar Shri Lanka, India, 
Nederlands-Indië, Mexico en Zuid-Amerika.  

caFés

Rond 1750 ontstaan in de Europese steden de eerste 
cafés. Deze aanduiding is ook afgeleid van koffie. Dat 
waren gelegenheden die vooral bezocht werden in die 
tijd door handelslieden, die ter plekke handeldreven 
en ook door kunstenaars en wetenschappers. Het wa-
ren plekken waar gedebatteerd werd en waar de men-
sen openlijk kritiek hadden op het politieke systeem 
van die tijd. Om deze reden werd het gebruik van 
koffie door de machthebbers gewantrouwd.   In de 
Noord-Europese landen was bier de volksdrank bij uit-
stek.  Water kon je meestal niet op vertrouwen, je kon 
er ziek van worden. In die tijd was er nog geen riole-
ring en ook geen waterleiding. Bier was zuiver en werd 
gedronken bij ontbijt, lunch en avondeten.  Daarnaast 
waren er ook economische belangen. De Pruisische 
koning was tegen het drinken van koffie omdat koffie 
gekocht werd in het buitenland en daarvoor deviezen 
verdwenen naar het buitenland en tegelijkertijd hij be-
lastingopbrengsten misliep vanwege de dalende belas-
tingheffing op de bierconsumptie.  Hij verbood zijn 
legers om koffie te drinken.  Ook omdat men dacht 
dat koffie zwak maakte. Men kon zich niet voorstellen 
dat je met een leger van koffiedrinkende soldaten een 

oorlog kon winnen. Soldaten drinken bier. 

caLvInIsten

Toch paste het gebruik van koffie binnen de verande-
rende tijdsgeest van weleer. De Calvinisten omarmden 
het drinken van koffie omdat het paste binnen hun 
puriteinse opvatting van kuisheid en hard werken 
(“luiheid is des duivels oorkussen”). Koffie maakte het 
mogelijk om lang achter elkaar productief te zijn. In 
tegenstelling tot bier wat de productiviteit juist ver-
minderde. Ook kwam in die tijd de rationalisatie op. 
Een nieuwe filosofie die alle verschijnselen trachtte te 
verklaren vanuit het verstand en oorzaak en gevolg. 
Dit in tegenstelling tot het middeleeuwse denken, dat 
gekenmerkt werd door een meer magische denkwijze.  
Daarnaast was er in die tijd al een begin van verplaat-
sing van fysiek werk naar meer mentaal werk. Koffie 
vergrootte de helderheid van denken en de concen-
tratie en maakte het mogelijk ’s avonds lang door te 
werken.  Van de filosoof Voltaire wordt vermeld dat 
deze wel 50 koppen koffie per dag dronk. Zijn werk 
heeft sterk bijgedragen aan het ontstaan van de Franse 
revolutie. Voltaire karakteriseerde koffie als een verso-
berende likeur voor het brein. Pas in de 19e eeuw met 
de opkomende industrialisatie raakte koffie in gebruik 
bij grotere bevolkingsgroepen. Ook in onze tijd is kof-
fie ongekend populair en is er een ware koffiecultuur 
ontstaan met een enorme variëteit aan soorten en ma-
nieren van koffie maken. Koffie speelt een niet meer 
weg te denken rol in ons dagelijks leven en cultuur. 

Gezondheid

Calvijn (foto Wikipedia)

Bier de volksdrank bij uitstek
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gezonde KIPBurger
Recept en foto Arno Doejaaren

IngredIënten

• 1 zoete aardappel (circa 150 gram)
• 200 gram kip filet of kipgehakt
• 60 gram Brinta 
• Zout en peper naar smaak
• Evt. knoflook
• Als het pittig moet zijn wat chilipoeder naar smaak toevoegen

BereIdIng

Kook de zoete aardappel in de schil in 20 a 25 minuten gaar.(De schil is er na het koken en afkoelen heel ge-
makkelijk af te halen). De kipfilet fijn maken in de keukenmachine of met de staafmixer. Haal de schil van de 
afgekoelde zoete aardappel en maak er puree van met de pureestamper. Meng de puree met de kip en voeg er de 
Brinta, peper en zout bij, kneed het goed door elkaar. Voeg eventueel naar smaak wat fijngesnipperde knoflook 
toe. Voor een pittige kipburger kan er chilipoeder bij. Vorm dan met vochtige handen de kipburgers, bak de 
burgers in de olie of boter, circa 4 minuten per kant.

oPdIenen

Beleg eventueel met kaas of geef er gebakken uitjes bij. Lekker op een broodje, bij de warme maaltijd, of geef er 
een gevulde wrap bij. Natuurlijk kun je met deze burger weer eindeloos variëren naar smaak. 

Koken

....lekker met een gevulde wrap
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Een leuk huis
op het oog?

Wij helpen u graag met een
passende hypotheek en een

scherpe rente

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl
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BoerderIjen aan de KanaaLdIjK (2)
Door Jacob de Maijer

Deze foto is het vervolg op de foto uit het januarinummer van de Coedijcker Ban. Maar eerst wil ik even te-
rugkomen op de tekst van de foto uit het januarinummer. Daar stond dat de boerderij aan de westzijde van 
het kanaal, van boer Piet Wonder was. Dit is onjuist, de boerderij van Wonder stond tegenover “Het Vergulde 
Paard” op Kanaaldijk 212 en die staat niet op die foto. De boerderij die wel op die foto staat is die van de familie 
Haringhuizen, aldus reacties, waarvoor dank. De foto waar het nu om gaat is zeer waarschijnlijk op dezelfde dag 
ook vanaf dezelfde plaats (de galmgaten van de oude hervormde kerk) genomen. Deze foto is goed te dateren, 
de schuur van de firma Bos van de maalderij staat erop en het is bekend dat deze in 1946 is gebouwd. De kerk is 
afgebroken in december 1947, dus de foto is gemaakt in 1946 of 1947. Duidelijk is te zien dat het in een najaar-
periode is dus wij denken dat de fotograaf zijn kans nog even waargenomen heeft vlak voor de afbraak van de 
kerk. Overigens zag ik op Facebook een veel oudere foto van uit dezelfde plaats genomen. Dat moet een foto zijn 
van voor 1930 omdat de molen “De Koe” er nog op staat.

Nostalkiek

 Deze foto is goed te dateren, de schuur van de firma Bos van de maalderij staat erop, die schuur is in 1946 gebouwd

Dit moet een foto zijn van voor 1930 omdat de molen “de Koe” er nog op staat (foto gekopieerd van Facebook)
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Pedicure en Schoonheidssalon

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Daalmeereiland 4, Alkmaar (Hofstaete)

Ma
Wo
Vrij

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

Medisch pedicure
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Nationale Voorleesdagen

Rollebol kindercentra laat de Nationale Voorleesdagen leven en brengt alle kinderen en
hun ouders in de ban van het Prentenboek van het Jaar. Van 25 januari t/m 4 februari
2017 kunnen zij hun hart ophalen met De kleine walvis van Benji Davies. 

De pedagogisch medewerkers van Rollebol kindercentra hebben niet alleen tijdens
deze leuke periode aandacht voor taalontwikkeling. We zijn het gehele jaar bezig met
leesbevordering en voorlezen op de groep. Kinder opvang heeft 
immers een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire 
competentie en leesmotivatie bij kinderen van nul tot vier jaar.
We gaan op een praktische manier met voorlezen aan de slag om de
taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren en lezen baby’s, dreumesen
en peuters op interactieve wijze voor.

Leesplezier staat voorop. Want dat draagt bij aan meer lezen. 
En meer lezen betekent: beter in taal!

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

In de ban van
het voorlezen

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1a.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  10-01-17  15:16  Pagina 1
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Zie je 
alleen in
de winter

4

3

2

1

5

6

7

8

9

1. Wintersport
2. Koop je om je nagels mooi te maken
3. Hier lees je een e-boek op
4. Dit doe je aan het einde van een opleiding
5. Melkklieren bij bijvoorbeeld een koe
6. Het tegenovergestelde van kou
7. Muziekinstrument maar ook een jongensnaam
8. Klaar
9. De 12e letter van het alfabet

• alleen vrouwelijke muggen steken?
• als je je rechteroog sluit nooit over je rechter-

schouder kunt kijken?
• Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
• de aansteker al werd uitgevonden voor de luci-

fers?
• de kolibrie achteruit kan vliegen?

• de Nijl de langste rivier ter wereld is?
• de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is?
• de sterkste spier van het menselijk lichaam de 

tong is?
• de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?
• dieren ook humor hebben?
• dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?
• Donald Duck strips verboden waren in Finland, 

omdat hij geen broek draagt?
• een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft?
• een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?

Jeugdpagina
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Jeugdpagina

Datum Activiteit Leeftijd Van tot
Di 31-1-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 2-2-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 3-2-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 3-2-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   7-2-2017 Meidenmall: groep 8 only 11 t/m 13 15:30/17:30
Do  9-2-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 10-2-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 10-2-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  14-2-2017 Meidenmall:  Verliefd 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 16-2-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 17-2-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 17-2-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  21-2-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 23-2-2017 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 24-2-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 17-2-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
 Di  28-2-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
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Toneelvereniging  
DE ROOS Koedijk 

10 - 11 en 18 Februari 
2017 

Voorverkoop: 
072 5617052 
06 46330241 

Of in De Rietschoot 
Entrée: € 7,50 

De Rietschoot Koedijk 
www.derooskoedijk.nl 
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oPLossIngen

De oplossing van de puzzel is sneeuwbal.  
(1) Schaatsen (2) Nagellak (3) ereader (4)Examen (5)
Uiers (6)Warm (7) Bas (8) Af  (9)L

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)
Verwerken van administratie en aangifte voor 
ZZP ondernemers. Dick Appel, telefoon 072-
5615863

coLoFon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot. 

Redactie: 
Rien Berends (inhoud) redactie@coedijckerban.nl 
Hans Petit (/vormgeving/inhoud/ jeugdpagina)info@
coedijckerban.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 Stich-
ting Meo. Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.  

Kopij maart 2017  inleveren uiterlijk op 6 februari 
2017 (kijk op de website voor informatie over alle 
kopij-inleverdata 2017). e Coedijcker Ban van maart 
wordt bezorgd tussen 22 en 28 februari 2017.

06 53698580

Studio Petit
Fotogra�e - Websites
Drukwerk - Restauratie

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

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



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


