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Beste lezer,

Voor u ligt een goedgevulde Coedijcker Ban. Deze 
keer 52 pagina’s in plaats van de gebruikelijke 48. 

Bijzonder vind ik deze maand de bijdrage van Jacob 
de Maijer over aardappelen. Het artikel -opgesierd 
met oude foto’s- neemt ons mee naar vervlogen tijden 
waarin de aardappelteelt onlosmakelijk was verbonden 
met Koedijk. 

Goed nieuws is dat het team van de Coedijcker Ban 
is uitgebreid. Naast Anneke Wessemius en Marijke de 
Jong die in respectievelijk het januarinummer en het 
februarinummer debuteerden, ziet u in dit nummer de 
eerste bijdrage van Jeroen van der Kruijf en van Ciska 
Riekwel. Jeroen neemt de rubriek ‘Beeldbericht’ voor 
zijn rekening. Ciska gaat nieuwe-  en voormalige inwo-
ners van Koedijk interviewen. In dit nummer schrijft 
Ciska over Carla Langedijk-Tiesjema. Mevrouw Lan-
gedijk was 60 jaar actief bij toneelvereniging De Roos.

Het is u misschien opgevallen, in het vorige nummer 
las u geen artikelen meer van de hand van Rien Be-
rends. Rien kan, in verband met drukke werkzaam-
heden, geen vaste rubrieken meer voor zijn rekening 
nemen. Rien blijft als eindredacteur betrokken bij 
de Coedijcker Ban. Rien bekijkt de door de diverse 
redacteuren/columnisten geschreven teksten vanuit 
journalistiek oogpunt. Daardoor wordt de kwaliteit en 
leesbaarheid van de Coedijcker Ban gewaarborgd. 

Hans Petit



4

Van Venezuela via Aruba, Heerlen en Alkmaar naar Koedijk

hans EmmErIk
Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

‘Ik kan mij een student herinneren die vier dagen voor het beëindigen van zijn opleiding er de brui aan 
wilde geven. Ik ben niet snel kwaad, maar toen ben ik tegen de jongen uitgevaren en heb hem voorgehou-
den hoeveel het niet behalen van zijn diploma hem financieel zou schelen. Door mijn donderpreek heeft 
hij het toch afgemaakt. Hij was er achteraf zeer gelukkig mee.’

Hans Emmerik aan het woord over zijn werkzame le-
ven en speciale hobby’s. Waar zijn kinderen en klein-
kinderen een belangrijke plek innemen. 

Als trotse vader en grootvader laat hij de fotokalender 
zien van zijn  kinderen en kleinkinderen. ‘Heerlijk om 
op de kleinkinderen te passen. En ze wonen gelukkig 
allemaal in de buurt.’

VEnEzuEla

Hans is geboren in Lagunillas, Venezuela. ‘Mijn vader 
werkte als elektrotechnicus voor de Shell en was daar 
gestationeerd. Als er ergens weer een nieuwe oliebron 
was geslagen, dan was het zijn werk om de gehele elek-
trische installatie rondom zo’n bron te begeleiden. Als 
kind ben ik dus veel verhuisd. In die periode gingen 
we regelmatig op vakantie naar Aruba en Curaçao. 

De markante Koedijker

Aan huis heb ik mijn eigen administratiekantoortje waar ik voor jonge startende ZZP-ers de BTW -aangifte doe
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Deze eilanden liggen vlak voor de kust van Venezu-
ela en je kunt de ligging, ook wat afstand en grootte 
betreft, vergelijken met Texel. Alleen het klimaat is er 
stukken beter. Aruba is een bijzondere plek voor Hans, 
met Basiruti als speciale herinnering, waar Hans en 
zijn ouders logeerden. Als we op Aruba aankomen, is 
Hans weer “thuis”. De liefde voor Aruba is zo groot, 
dat verschillende vrienden mee geweest zijn om ook te 
genieten van het “One happy Island Arba”. Als onze 
kleinkinderen wat ouder zijn, dan willen we ze ook 
graag daarmee naar toe nemen. Lijkt ons zo fantastisch 
om dat met de kinderen te kunnen gaan delen.’

koEdIjk

Toen het gezin terugkeerde naar Nederland, Hans 
Emmerik trouwde met Alice, is hij in Alkmaar gaan 
wonen.  ‘Wij woonden toen in de Winkelwaard met 
onze 3 zonen Joost, Michael en Marttijs. Onze woning 
werd te klein en daarom hebben we uitgekeken naar 
een ander huis en zijn uiteindelijk in Koedijk geslaagd. 
Er was gelijk een klik met de Binnenweid. Een leuke, 
gezellige kinderrijke buurt met Mr. Frank Visser als 
buurman, later bekend als de rijdende rechter. Met 
Frank Visser heeft Hans samen 2 boeken uitgegeven 
over Straf- en Jongerenrecht. Het was een leuke tijd.’ 
Inmiddels is Frank al geruime tijd geleden verhuisd. 
Door het sporten van de kinderen kwam Hans Emme-
rik ook in contact met SV Koedijk. ‘Ik heb daar zelf 
ook gevoetbald en ben daarna gaan scheidsrechteren. 
Verder heb ik ook nog in het bestuur gezeten van het 
ontmoetingscentrum De Rietschoot.’  

EntrEE

Hans Emmerik studeerde na zijn militaire diensttijd 
aan de Pedagogische Academie in Beverwijk en ging 
als leerkracht aan het werk op de Laurentius LEAO in 
Alkmaar. Door fusie met de LNHO “het jonge hof”,  
kreeg de school een andere naam en ging door als ‘De 
Rotonde’ aan de Vondelstraat. Het stond op de plek, 
waar nu de woontoren Vondelstaete is gebouwd. Uit-
eindelijk is het in de jaren negentig opgegaan in het 
PCC, wat nu nog steeds zodanig bestaat als school. 

In 2000 heb ik de overstap gemaakt naar het Middel-
baar Beroepsonderwijs en ben ik op het Nova college 
gaan werken als leraar boekhouden en stage- coördi-
nator. 

Na een kort uitstapje op een administratiekantoor 
ben ik toch weer teruggegaan naar het Nova college. 
Ik miste te veel mijn collega’s en ook de reuring met 
de studenten, zoals wij ze zijn gaan noemen. Op de 
afdeling ‘Entree’ werd ik docent economie en cursis-
tenbegeleider. Daar begeleidde  ik jongeren, die het in 
voortgezet onderwijs dreigden uit te vallen. Een doel-
groep, die soms moeilijk te motiveren is. 

Waar ik dan trots op kon zijn,  was als ik een groep 
van pakweg 16 economie studenten toch heb kunnen 
motiveren zodat ze konden doorstromen naar een ho-
ger leerniveau of naar een baan. Van een groep prak-
tijkschool leerlingen, die ik toen drie jaar heb mogen 
begeleiden, heeft  80 procent het gered. En geloof me, 
het waren niet de makkelijkste studenten die ik onder 
mijn hoede had. Natuurlijk heb ik dit niet alleen ge-
daan. Ik zat in een zorgteam, samen met tien collega’s 
die deze cursisten of studenten begeleidden. Vooral 
ook ouders waren dankbaar dat ik hun zoon of dochter 
had weten te motiveren om een diploma te halen. Ze-
ker ook de ouders van die knaap, die vier dagen voor 
het examen er de brui aan wilde geven.’

admInIstratIEkantoortjE

In 2015 is Hans Emmerik met pre-pensioen gegaan. 
Aan huis heb ik mijn eigen administratie- kantoortje, 

De markante Koedijker

Heerlijk om op de kleinkinderen te passen
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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?

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

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL? 
DÉ ANTI-AGEING SCHOONHEIDSSALON 

IN UW OMGEVING.  

Wij zijn gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen, manicure, 
pedicure, massage en permanente make up.

CitySpa
All People
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waar ik voor jonge startende ZZP-ers de BTW-aangif-
te doe per kwartaal en de aangifte Inkomstenbelasting 
voor de ondernemers en particulieren op het dorp. 
Maar ik vind het ook leuk om deze jonge starters  te 
coachen in hun werk en administratie. Geloof mij, ik 
heb werk genoeg gekregen. Door de mond op mond 
reclame weet men mij te vinden en ik vind het heerlijk 
om te doen. Voor de conditie doe ik aan spinnen en 
badminton. Met een gezellig clubje doen we dat in De 
Rietschoot en dat is puur recreatief. Niks geen com-
petitie gedoe. Enkel voor ons plezier. Aan het einde 
van het seizoen houden we nog een gezellig avondje 
met een hapje en een drankje, met als specialiteit mijn 
gevulde eieren!’

tour dE FrancE-spEl

Een heel bijzondere hobby van Hans is het 
E.E.E.G.T.d.F.-spel. Dat staat voor het Eerste Enige 
Echte Grote Tour de France-spel.  ‘Al weer 40 jaar  ge-
leden hebben wij dat met een groep vrienden gestart. 
Het is een bordspel met 21 afzonderlijke etappes. Door 
het gooien van een dobbelsteen worden de rennertjes 
verplaatst. Daarbij is een portie geluk en tactiek on-
ontbeerlijk. Op het parcours zijn tal van vakken, waar 
een opdracht staat of het verzoek om een kanskaart te 
nemen. En die hebben stuk voor stuk te maken met 
de wielersport. Met de groep vrienden speelden we dit 
heel fanatiek en we huurden dan, ik kan mij Vierhou-
ten herinneren, een grote villa met zwembad en zaten  
dagen dit spel te spelen tot wel 7-8 etappes. Het ging 
er fanatiek aan toe en er zijn wel mensen weggelopen 
omdat ze zich benadeeld voelden tijdens het spelen. 
De pionnetjes zijn kleine wielrennertjes en die zijn 
speciaal uit Frankrijk gehaald. Want ja, alles moet zo 
echt mogelijk nagebootst worden natuurlijk. Er zijn 
in de loop van al die jaren mappen vol met spelregels 
geschreven, mappen met standen en overwinningen, 
doldrieste recordvermeldingen. Er zijn zelfs bekers 

uitgereikt aan de winnaars. Regelmatig zijn wij in de 
publiciteit geweest met dit spel. Onder andere in het 
TV programma ‘De nationale ideeënbus’. Dat was in 
een periode, toen we erover dachten om commercieel 
te gaan met dit spel. Het is er niet van gekomen. Toen-
tertijd bekende wielrenners als Steven Rooks en Tino 
Tabak hebben ooit tijdens de start van een speletappe 
de eerste dobbelsteen gegooid. 

Ook in het regionale nieuws hebben we regelmatig 
aandacht gekregen voor dit unieke spel. De speel-
borden zijn prachtig kleurrijk ontworpen en de berg- 
etappes zijn zelfs drie dimensionaal opgezet. Helaas is 
uit de groep een aantal vrienden overleden waardoor 
het spelen minder is geworden. De goede en leuke her-
inneringen blijven.’

Zijn toekomst blijft  in het administratieve werk aan 
huis en daarbij het coachen van jonge ondernemers. 
Hans Emmerik: ‘Ik vind dat geweldig werk om te 
doen en het geeft me een trots gevoel wanneer deze 
mensen succesvol worden. Verder gaan we zeker naar 
Aruba, want dat is opa’s lievelingseiland, waar we in 
de loop van de jaren veel vrienden hebben gekregen.’

De markante Koedijker

Het is een bordspel met 21 etappes ...(foto aangeleverd)

Er zijn zelfs bekers uitgereikt aan de winnaars
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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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oproEp handbalrEünIE
Op zaterdag 20 mei 2017 willen wij een reünie houden. Daarvoor zijn wij op zoek naar oud-leden. Als je wilt 
komen, meld je dan aan op: handbalreünie@svkoedijk.nl Heb je foto’s, filmpjes, of leuke anekdotes? Laat het ons 
weten. We willen om 20.00 uur starten en voor € 10,00 p.p. krijg je 3 consumpties en hapjes. Wij horen graag 
van je. Yvonne Zut, Carla de Vet en Ria Slikker.

‘FastEn your sEatbElts’
Het is bijna zover; op 1,7 en 8 april 2017 is ‘AirPort de 
Geist’ Vinkenlaan 7, 1834 GN Sint Pancras the place 
to be! Pop-en Showkoor Heartbeat neemt u mee naar 
een vliegveld van formaat waar u samen met de passa-
giers de wildste, grappigste en ontroerendste dingen 
meemaakt. In deze nieuwe show laten wij u een avond 
heerlijk genieten van oude en nieuwe popmuziek. Het 
wordt beslist een weergaloze avond; muziek om naar te 
luisteren én te kijken! Onze ‘crew’ bestaande uit diri-
gent Olaf van Rijn, regisseuse Hanneke Vries en onze 
eigen live Band o.l.v. Ton Rombout staan samen met 
de zingende passagiers van Heartbeat garant voor een 
prachtig muzikaal avontuur! 

Aanvang 20.00 uur. Tickets á € 13,50 zijn te verkrijgen 
via www.heartbeatkoedijk.nl  Met AlkmaarPas en Lan-
gedijkerPas: € 1,00 korting! Telefonisch reserveren kan 
ook: 072-5617949

De moeite waard

Ds 2 - juni 1995  Bovenste rij Hanna Wagner, Lia Bijpost, Carla de Vet, Marjolein Kooiman, Yvonne Zut, Klaas de Vet.
Zittend  Ineke Dekker, Tanja v Dijk, Nelly vd Klugt en Ria Slikker
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druul
Ik ken toch altemet ‘r ‘s zô’n druul weze. ’t Is goed, 
dat moin kop vast zit op moin loif, aars was ’t niet 
best. Ik vergeet geregeld wat. Zô hew ik lesten m’n 
tas an m’n fiets hangen leiten, met deerin m’n knip, 
m’n fototoestel en ok nag m’n tillefoôn. Nei aref 
uur hing die tas gewoôn nag an m’n stuur. Alles zat 
d’r nag in. Best gaan! 

Ok hew ik ’n toidje leden op ‘n eivend lekker ‘n 
end loupen, wel een uur. Kom ik thuis en wat denk 
je: stond m’n voordeur wagenwoid open, maar alles 
stond nag in m’n huis. Weer mazzel en zô benne 
d’r nag veul meer dinge, die ik ooit vergeten ben. 
Maar, je kenne ok op ’n are menier ’n druul weze, as 
je gewoôn niet goed uitkoike. Zô beurt ’t geregeld, 
dat ik bevobbeld ’n kloin drempelke of ’n hougere 
stien in ’n padje niet zien, omdat ik den nei are 
dinge loup te koiken en jawoor, deer stroffel ik voor 
de zôveulste keer. 

Ik ben al wel zô’n tien keer heêl hard op m’n knie-
se vallen en…..tot nou toe: gien centje poin. Dat 
kwam ok alle kere weer verskrikkelijk goed of. Ok 
heêl drulig is, als je te laat nei je bed gane. Dat hew 
ik ok geregeld dein. Met gevolg dat ik de are dag, 
op weg nei m’n werk, wel vier keer achter m’n stuur 
in sleip vallen ben. Gelukkig, is d’r toen ok niks 
beurd! Dat da’s ok weer heêl best ofkomen. Je kenne 
den ok wel begroipe dat ’r oftig teugen moin zoid 
wordt, dat ik ’n engeltje op m’n skouwer zitten hew. 
Nôh………, ik hew d’r gien IEN, maar wel TIEN! 
En nou maar houpe dat ’t gien ELFTAL wordt, 
want as ze den met mekaar an ‘t voetballen gane, 
kenne ze niet meer zô goed voor moin zurge, zien. 

Nei, leite die TIEN engele maar mooi en rustig deer 
op m’n skouwer zitte bloive. Ik hew ze veuls te hard 
nôdig!

VEtEranEntoErnooI ktV
Van zaterdag 18 maart tot en met zondag 26 maart 
2017 is het weer zover. Dan vindt de 12e editie plaats 
van het Specsavers Veteranentoernooi van de Koedij-
ker Tennisvereniging.

U kunt inschrijven in de leeftijdsklasse 40+ en 60+ 
in de categorieën dames dubbel, gemengd dubbel en 
heren dubbel in de speelsterktes 5, 6, 7 en 8/9. Op-
geven kan voor maximaal twee onderdelen. Er wordt 
gespeeld in poules. De toernooicommissie heeft ons 
verzekerd dat er ook dit jaar een sportief en gezellig 
toernooi wordt neergezet met als hoofdmoot tennis en 
heel veel gezelligheid. Op zaterdag 18 maart wordt er 
van 13.00-15.00 uur bovendien een open dag gehou-
den. Het staat eenieder vrij om eens een kijkje te ko-
men nemen bij de Koedijker Tennisvereniging aan de 
Saskerstraat nr. 171 te Koedijk.

Aanmelden voor het Specsavers Veteranentoernooi 
kan tot 4 maart a.s. via www.toernooi.nl. Dit toernooi 
is goedgekeurd door de KNLTB. Heeft u vragen? Kijk 
dan even op onze website of neem via e-mail contact 
op met veteranentoernooi@koedijkertv.nl.

huIzEnondErzoEk
Workshop Kadasterviewer biedt nieuwe kansen hui-
zenonderzoek Het nieuwe cursusseizoen van het 

De moeite waard
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Regionaal Archief Alkmaar is al begonnen. Het Ar-
chief biedt dit seizoen de vertrouwde cursussen en 
workshops aan, zoals: ‘Verborgen Familieverleden’ 
voor stamboomonderzoek (9 maart) en ‘Huizenonder-
zoek’ voor onderzoekers naar specifieke panden (o.a. 
23 maart). 

Elke maand kunt u ook terecht bij het archiefspreek-
uur en de introductiemiddag. Een overzicht van het 
cursusaanbod met informatie over de inhoud, data en 
eventuele kosten is te vinden op www.archiefalkmaar.
nl/verdieping/cursussen. Voor alle activiteiten is vooraf 
aanmelden noodzakelijk via de website van het archief, 
of via 072-8508200.  Het Regionaal Archief Alkmaar 
bewaart archieven van de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, 
Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel.

opEnIng spEEltuIn dE jEugdhoEk 
Traditiegetrouw openen speeltuinen rond Pasen hun 
deuren. Dan is het héél vervelend als Pasen, zoals dit 
jaar, laat valt…. Speeltuin de Jeugdhoek wil dat ieder-
een zo lang mogelijk kan genieten van het speeltuin-
seizoen en daarom openen wij de speeltuin op zaterdag 
1 april!  Elk jaar geven wij een feestelijk tintje aan de 
opening van het seizoen en ook op deze zaterdag zullen 
we er een feestje van maken!  Op deze speciale dag heeft 
iedereen gratis toegang, dus je vrienden, vriendinnen, 
ouders, opa’s en oma’s kunnen gewoon gezellig mee! 
Kom kijken en speel en feest mee. De speeltuin gaat 
open om 13.00 uur en er kan naar hartenlust gespeeld 
worden tot 17.00 uur. Nog geen lid van de speeltuin? 

Voor maar € 19,50 per jaar per gezin, kun je al lid wor-
den. Ook dit jaar worden er weer volop activiteiten 
georganiseerd, houdt ook onze facebookpagina in de 
gaten, zodat je niets hoeft te missen. Wij kijken weer 
met veel plezier uit naar het nieuwe seizoen en wensen 
de kinderen veel speelvreugde in de speeltuin! 

Op zOek!
Zoals bekend draait de speeltuin voornamelijk dankzij 
de inzet van vrijwilligers. Onze “oppasouders” zijn de 
vrijwilligers die toezicht in de speeltuin houden. Zij 
openen de speeltuin en zorgen ervoor dat jij een leuke 
middag kunt hebben. Naast dat het hard nodig is voor 
de speeltuin, is het misschien ook wel de leukste en 
meest dankbare rol om te vervullen binnen onze ver-
eniging. Je bent het aanspreekpunt voor onze bezoe-
kers en zorgt ervoor dat iedereen een leuke middag kan 
beleven. En, leuk meegenomen, je krijgt een (beschei-
den) onkostenvergoeding. Ook zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die het speeltuinbestuur komen verster-
ken. De speeltuinvereniging is dringend op zoek naar 
mensen die wat vrije tijd willen investeren om onze 
speeltuin ook in de toekomst in stand te kunnen hou-
den. Mocht je meer informatie willen of je aanmelden, 
kijk dan even op onze website of laat een privébericht 
achter via onze Facebookpagina.

lEdEnaVond kVg/VrouwEn Van nu
Op dinsdag 14 maart 2017 begint om 20.00 
uur in de Rietschoot de  gezamenlijke 

avond van het Koedijker Vrouwengilde 
en de Vrouwen van Nu. Deze avond 
treedt  Nicole Kovacs op met de voor-

stelling “De Toiletjuffrouw”.  Intro-
ducees betalen € 4,00. Het KVG 
wordt ondersteund door Stichting ’t 

Zuydoutaerlandt.

De moeite waard

Toen-en-nu-foto (1922-2017) van hoek Scharlo-Zocherstraat 
in Alkmaar. Fotobewerking Regionaal Archief Alkmaar.



12

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

Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

06 - 30 03 22 38 
hans.emmerik@upcmail.nl 
home.zonnet.nl/hansemmerik 
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dE zonnEhoF zoEkt 2 VrIjwIllIgErs
“Seniorencomplex” Zon-
nehof zoekt 2 vrijwilligers, 
die ondersteunend zijn 
als gastvrouw/heer op de 
maandagochtend (koffie-
ochtend van 10:00-11:00 
uur) en op de vrijdagmid-
dag (spelletjesmiddag van 
13:30-16:00 uur) in de re-
creatieruimte (Zonneweid 

16) op Zonnehof in Koedijk. De 2 vrijwilligers werken 
afwisselend en kunnen elkaar vervangen bij afwezig-
heid door vakantie of ziekte. Voor opgave en/of meer 
informatie kunt u bellen naar Marga Riekwel, 072-
5615805 en/of 06-22468067.
• De werkzaamheden op de maandagochtend: 

Kop en schotels (suiker en melk) klaarzetten voor 
ongeveer 12 bezoekers koffie zetten, afrekenen 
opruimen en afwassen 

• De werkzaamheden op de vrijdagmiddag: 
Kop en schotels klaarzetten voor ongeveer 10 
bezoekers klaverjastafel klaarzetten en stoelen 
sjoeltafel neerzetten en stoelen koffie en thee 
zetten verstrekken andere consumpties afrekenen 
opruimen en afwassen

aurora En gastoptrEdEn paulus VIs
Na de fantastische jubileumconcerten van vorig jaar, 
start Aurora in 2017 met een uniek donateursconcert. 
Het verrassingselement is de samenwerking met de be-
kende en veelzijdige blokfluitist Paulus Vis. De combi-
natie blokfluit en harmonie is nog niet eerder gehoord 
en vertoond, dus ga deze unieke kans niet missen! 
Paulus brengt samen met zijn professionele ensemble 
(James Zwaag: piano en Dirkjan de Koning: percussie/

slagwerk) eigen geschreven stukken ten gehore. Wie 
hem kent, weet dat het geen doorsnee-blokfluitconcert 
wordt. Zijn slogan is: “Het andere geluid van de blok-
fluit”.Dirigent Simon Boerke heeft de partijen van de 
stukken die ze gezamenlijk spelen, voor de orkestleden 
bewerkt. O.a. “Irish Fantasy”, “Vision” en de “Paulus 
Boogie”.En uiteraard speelt Aurora ook de “eigen” 
stukken voor u: BOA heeft op dit moment “Eye of 
the Tiger” op de lessenaar staan en het Grootorkest 
studeert - as we speak - fanatiek op de ritmes in de 
“Sting Medley” met Symphonicity (ga er maar aan 
staan!), Desert Rose (prachtig...) en Every Breath You 
take (wie kent ’t niet?). Ook zijn ze enthousiast over 
“The Rise of the Blackjack” van Gerald Oswald. Dit 
is uiteraard nog maar een kleine greep uit het tota-
le repertoire. Ga dit prachtige concert meemaken en 
genieten van deze muzikale avond. Aurora heeft er in 
ieder geval zin in! De beide orkesten: het Grootorkest 
en BOA (BrugOrkestAurora) staan onder enthousiaste 
leiding van dirigent Simon Boerke.

Concertgegevens Datum: zaterdag 25 maart 2017, 
aanvang: 20.00 uur, locatie: De Rietschoot, Sasker-
straat 22, Koedijk. Toegang: € 9. Kinderen t/m 12 jaar: 
€ 4,50. Donateurs van Aurora: gratis toegang! www.
aurora-koedijk.nl www.paulusvis.nl “

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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Beeldbericht

dE klokkEnluIdEr Van dE lEntE
Tekst en foto Jeroen van der Kruijf 

Het is elk jaar weer een prachtig moment als de eerste lente-tekentjes verschijnen in de vorm van kleine groene 
puntjes in de tuin. Als je ze elke dag goed in de gaten houdt zie je dat er na een paar dagen al witte puntjes 
ontstaan. Puntjes die dan weer snel klokjes vormen. De klokjes staan eerst nog omhoog en dan ineens gaan ze 
hangen en bewegen ze mee in de wind. 

Het sneeuwklokje is er weer! Het komt nooit alleen maar groeit meestal in groepjes overal verspreid in de tuin. 
Even later, of soms tegelijk, verschijnen de winterakonietjes ook. In veel tuinen langs het kanaal zie je er tiental-
len. Een echt Koedijks plantje volgens mij. Toen ik hier kwam wonen, ongeveer 40 jaar geleden, zag ik ze voor 
het eerst. De tuin stond er vol van. Vreemd genoeg alleen aan de kanaalkant, in de achtertuin doen ze het niet.
Dat geldt ook voor de sneeuwklokjes .

Of het nu vriest of niet het deert ze niet, ze komen gewoon te voorschijn. Ik heb ze geteld. In mijn voortuintje, 
ongeveer 2 bij 7 meter staan wel 150 sneeuwklokjes. Ik heb ze er nooit ingezet. Ze komen elk jaar terug ... prach-
tig toch?

De foto is gemaakt met een Leica M8 lens: summicron 50 mm
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Een molenaar pur sang

andrEas dE Vos 
Door Marijke de Jong, foto’s Hans Petit

‘Ik fiets, loop en ga de hele dag trappie op trappie af. Sjouw met kinderen, maai het gras, kortom voldoen-
de beweging.’ Andreas de Vos, een aardige en vlotte babbelaar op klompen, werd in 1997 hulpmolenaar 
van de Sluismolen gelegen aan de Oude Helderseweg in Alkmaar vlak bij de Koedijker vlotbrug. Na de 
grenswijziging in de jaren zeventig kwam de molen onder de gemeente Alkmaar te vallen terwijl dat daar-
vóór de gemeente Bergen was. 

Alles bij elkaar een prachtmolen in een fraaie omge-
ving en een bijzonder leefmilieu voor deze markante 
molenaar met zijn gezin. Helaas is de molen niet meer 
te bezichtigen sinds Andreas en Bettina gezinsuitbrei-
ding hebben gekregen, dit in verband met de privacy. 

klEInE bEhuIzIng

Andreas woont al weer enige tijd in de molen met zijn 
vrouw Bettina en hun drie kinderen Tuia, Lida en Kaisa. 

Op het moment van ons gesprek was laatstgenoemde 
dochter net geboren. Dat heuglijke feit zal veel Koedij-
kers niet zijn ontgaan. De door Andreas’ moeder ge-
maakte vlaggen wapperden dagen lang op de wieken. 
De molenaarswoning is overigens vrij klein (ca. 50m2) 
en heeft op de begane grond een woonkamer, keuken-
tje en een hosje. Op de twee zolderverdiepingen bevin-
den zich nog een kleine badkamer en een paar kleine 
slaapkamers. Vandaar ‘trappie op en trappie af.’

Met hart en ziel

Hoera een dochter:, op deze manier deelt molenaar Andreas de Vos de heugelijke gebeurtenis met iedereen die de molen passeert.
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gIldE Van VrIjwIllIgE molEnaars

In de jaren tachtig had Andreas al een interesse in 
molens. Tijdens mijn studie aan de HTS (vanaf 1990) 
kwam Andreas via zijn leraar Eric Zwijnenberg in con-
tact met het Gilde van Vrijwillige Molenaars waarvan 
Zwijnenberg mede-oprichter is. Ik heb de opleiding 
tot vrijwillig molenaar gevolgd van 1992 tot mijn exa-
men in 1994. In 1997 werd ik gevraagd als hulpmole-
naar van de Sluismolen en werd daarna hoofdmolenaar

jEugd

Andreas de Vos is geboren op 20 december 1970 in 
het Duitse Bergen waar zijn vader in dienst was bij  
het Nederlandse Leger. Later verhuisde Andreas met 
ouders en broer, naar Bergen in Noord-Holland (hoe 
toevallig), de Waalstraat in Oudorp en de Klip in Koe-
dijk. Na eerst de H.T.S. te hebben doorlopen werd hij 
constructeur/werktuigbouwkundige bij een ingeni-
eursbedrijf waar hij nu reeds 20 jaar werkt. ‘Het valt 
goed te combineren met het molenaarsvak, dat ove-
rigens op vrijwillige basis is. Anders dan bijvoorbeeld 
een korenmolen waar een verkoopproduct wordt ge-
leverd, is de poldermolen het enige type zonder direct 

gewin voor de molenaar. Vroeger toen de molen nog 
echt voor de polderbemaling in bedrijf was, was het 
een deeltijdbaan met het meeste werk in het natte sei-
zoen. Tegenwoordig is de vrijwillig molenaar het jaar 
rond met de molen bezig, vooral omdat het leuk is. 
Ook voor het publiek. 

poldErmolEn

De Sluismolen, in bezit van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, stamt uit ca. 1580 en is 
in gebruik als poldermolen, ook wel watermolen ge-
noemd. De bestemming van de molen is het bemalen 
van de Sluispolder, waarbij water van een lager niveau 
naar een hoger wordt verzet. De molen heeft een ei-
kenhouten achtkant bedekt met riet op een vrij lage 
voet. Door middel van het wiekenkruis werd het sche-
prad aangedreven en reeds in 1926 werd een elektrische 
Ericsson-installatie (de eerste in Nederland) aange-
bracht waardoor het aanwezig zijn van wind niet meer 
tot de eerste levensbehoeften van de molen behoorde. 
In 1948 is het scheprad vervangen door een elektrisch 
aangedreven vijzel. Tot aan de brand in 2001 was deze 
installatie in gebruik. Daarna werd alles anders. >>

Met hart en ziel

Verder ben ik gek op mijn Nederlandse landgeitenbokken
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brand 
In november 2001 werd de molen door brandstichting 
in de as gelegd en volgde er een rigoureuze verbou-
wing. De kap moest worden vernieuwd en de bovenas 
eindigde in drie stukken Ook de antieke Ericsson-in-
stallatie uit 1926 werd geheel vernield. De dader(s) 
kwamen nooit verantwoording afleggen. 

In 2002 werd begonnen met de restauratie, de vijzel 
werd weer vervangen door een scheprad en er werd een 
woning in de molen gebouwd. In 2003 werd het inte-
rieur afgemaakt en daarna heeft Andreas zelf de boel 
afgewerkt door te schuren, plamuren, schilderen, en 
nog veel meer. 

‘In 2004, tijdens de Gondelvaart, kon ik einde-
lijk voor het eerst mijn hoofd te ruste leggen in 
mijn nieuwe slaapkamer.’ Een leuk weetje is dat 
de originele, 3.500 kg wegende, gietijzeren as van 
de Sluismolen te bewonderen is voor de deur van 
molen “De gouden Engel” aan de Kanaaldijk in 
Koedijk. 

hobby’s
Op de vraag of er ook nog tijd is voor hobby’s of sport, 
antwoordt Andreas: ‘Ik hou van ouwe zooi zoals oude 
motoren, historische voorwerpen, stoomtreinen, (zeil)
boten en ik heb een oude landbouwtrekker MF35 
(Massey Ferguson) uit 1958. Verder ben ik gek op mijn 
Nederlandse landgeitenbokken die hier een groot deel 
van het jaar rondbanjeren in mijn grote achtertuin.

Met hart en ziel

de originele gietijzeren as van de Sluismolen

In november 2001 werd de molen door brandstichting in de as gelegd



WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

22

dIjkloop 2017

De succesvolle eerste editie van De Dijkloop in Koe-
dijk krijgt dit jaar op 9 april een vervolg. Inmiddels is 
de inschrijving van het evenement al begonnen. Deel-
nemers kunnen kiezen uit vier afstanden: de kidsruns 
(600 meter en 1,5 kilometer), de 6 kilometer (vanaf 14 
jaar) en de kwartmarathon (vanaf 16 jaar). Het par-
cours voor de drie kortste afstanden zal lopen door 
Koedijk zelf, bij de kwartmarathon gaat een deel door 

het recreatiegebied Geestmerambacht. Geïnteresseer-
den moeten er snel bij zijn, want de inschrijving stopt 
bij 700 deelnemers. De eerste kidsrun begint om 11:00 
uur. De 6 kilometer en de kwartmarathon starten om 
respectievelijk 12:00 en 12:15 uur. Inschrijven kan via 
www.koedijkloop.nl. Hier is ook verdere informatie 
over de hardloopwedstrijd te vinden.

aFgEslotEn wEgEn

Vanwege de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers 
en bezoekers zijn de volgende wegen gedurende De 
Dijkloop afgesloten:
• De Landman, vanaf Saskerstraat tot Kanaaldijk 

van 10:45 - 14:30 uur afgesloten.
• Kanaaldijk, vanaf Kerkelaan tot aan Vlasgat afge-

sloten van 10:45 – 14:00 uur afgesloten.
• Saskerstraat, vanaf Kerkelaan tot aan de Land-

man afgesloten van 10:45 – 14:30 uur afgesloten.
• Achtergraft, vanaf De Landman tot aan Vlasgat 

afgesloten van 11:45 – 14:30 uur afgesloten.
• Nauertogt, vanaf Kanaaldijk tot aan N245 van 

11:45 tot 14:30 uur afgesloten.

De moeite waard
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sV koEdIjk 1 - sV VronE 1!
Het mag uniek genoemd worden, de derby tussen de 
voetballende heren van SV Koedijk 1 en SV Vrone 
1 wordt niet op zondag gespeeld, maar op zaterdag-
avond 18 maart rond de klok van 19.00 uur! De plaat-
selijke SV nodigt iedereen dan ook van harte uit om te 
komen kijken en bij te kletsen met oude bekenden of 
vrienden. Dit kan uiteraard onder het genot van een 
drankje en een hapje. Verder heeft SV Koedijk de slo-
gan ‘Meer dan sport alleen’ wat deze avond tot uiting 
moet komen in de vorm van heel veel gezelligheid en 
socialiteit. De wedstrijd is dan ook pas het begin van 

de avond. De veel langere ‘3e helft’ zal plaatsvinden 
in en rondom de kantine! Prikkelend is dat SV Vrone 
1 fier aan kop gaat en het kampioenschap hoopt bin-
nen te halen. Ook zal huidig trainer van SV Koedijk 1, 
Wouter Blokdijk, na het seizoen aan het roer staan bij 
de tegenstander op 18 maart. Hij heeft al laten weten 
dat dit geen effect heeft op zijn motivatie en presteren. 
Of hij de waarheid spreekt, moet u maar met eigen 
ogen komen aanschouwen. Aan de spelers van subtop-
per SV Koedijk zal het in ieder geval niet liggen. Uit 
betrouwbare kring hebben wij gehoord dat zij de mes-
sen nu al aan het slijpen zijn!   (Ducon Veenstra)

john VallEy & jIll
Zondag 12 maart is het tijdens het Koedijks Cult’uur-
tje weer genieten voor de liefhebbers van nostalgische 
muziek. John Valley zingt prachtige country songs uit 
de jaren 50 tot heden. John en Jill laten de grote sterren 
van toen en nu de revue passeren. Love songs uit het 
verleden en het heden. 

Natuurlijk songs van Hank Williams, Merle Haggard, 
Johnny Cash, Don Williams, Elvis Presley, the Mave-
ricks, the Eagles en vele andere bekende en onbekende 
zangers. Voor de duetten wordt John bijgestaan door 
zijn vrouw Jill en ook voor haar uitvoering van “These 
boots are made for walking”.

Voor het podium is voldoende ruimte open gelaten 
om te (line)dansen. Van deze mogelijkheid wordt veel-
vuldig gebruik gemaakt. 

Met veel gevoel dansen de gewone en de linedansers 
op de muziek. Wilt u meer weten over John Valley, 
kijk dan op: www.john-valley.com.

De Rietschoot is te vinden aan de Saskerstraat 22, 1831 
CR in Koedijk. De zaal gaat om 14.30 uur open. Het 
optreden begint om 15.00 uur De toegang is 2,50 euro 
per persoon. Bus 2, 3 & 4 stoppen achter de Rietschoot  
Het Koedijks Cult’uurtje is een werkgroep van de 
Stichting Zuydoutaerlandt.

Nieuws van SV Koedijk

De moeite waard

Het eerste elftal van SV Koedijk (foto Peter Kommaas)
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agEnda dE rIEtschoot

schaakInloop

Nieuw bij De Rietschoot: de wekelijkse schaakin-
loop. Wil je af en toe schaken, niet gebonden zijn 
aan een lidmaatschap, bijpraten met andere scha-
kers? Dat kan nu elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 
uur in De Rietschoot. Kom ook langs! Ook andere 
mogelijkheden op de vrijdagmiddaginloop zoals 
dammen, biljarten, of andere ideeën!

drIEdubbElE Indoor-markt

Op zondag 5 maart van 10.00 tot 15.00 uur bent 
u meer dan welkom op de rommelmarkt, de kin-
derkledingmarkt én de speelgoedbeurs. Bent u op 
zoek naar interessante, oude, mooie, gekke, mo-
derne, 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 
speelgoedbeurs. 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 uit-
rusten voordat u de rest van de gezellige markten 
bezoekt. Naast het aanbod van al het koopwaar 
zal er voor de kinderen popcorn, suikerspinnen en 
poffertjes verkocht worden en kunnen de kinderen 
zich laten schminken.

kluscaFé koEdIjk

Zaterdag 11 maart zitten vrijwilligers klaar om uw 
kapotte apparaten, fietsen en kleding voor u te re-
pareren. Elke 2e zaterdag van de maand is het klus-
team tussen 14:00 – 16:00 uur in De Rietschoot 
aanwezig. Ook verleent het klusteam hulp voor het 
gebruik van uw tablet, smartphone en social media. 
Kleding scoort bijna 100% (ritsen worden niet ver-
vangen) en bij apparaten is het 60% wat weer ge-
maakt kan worden. Ook heeft het klusteam tot nu 
toe vrijwel elke fiets weer berijdbaar gekregen. De 
reparaties zijn gratis en eventuele onderdelen dient 
u zelf aan te schaffen. Voor uw vragen over de re-
paraties van uw houten meubels kunt u terecht bij 
een deskundige op het gebied van houtbewerking.                

EnErgIEcaFé koEdIjk 
Zaterdag 11 maart tussen 15:30 – 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 wis-
selen en informatie en kennis te delen over de 
mogelijkheden van duurzame energie in Koedijk. 
Ook kunnen belangstellenden hier meer informatie 
over de cursus voor EnergieCoaches krijgen. Wilt 
u inzicht in uw eigen energiegebruik? Doe mee 
actie SlimBesparen en kom langs bij het Energie-
Café.  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

Agenda’s De Rietschoot en De Hofstaete
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koEdIjks cult’uurtjE: john & jIll VallEy

Op zondag 12 maart even heerlijk terug naar de 
jaren vijftig en zestig met John & Jill Valley. Een 
optreden met countrymuziek voor de line danser en 
de luisteraar. Samen met zijn vrouw Jill zingt John 
ook duetten zoals ‘Somewhere between’ en ‘Have 
you ever been lonely’. Verder nog songs van Hank 
Williams, Don Williams, Conway Twitty, Merle 
Haggard, Willie Nelsson en natuurlijk Elvis Presley. 
Kom gezellig luisteren of mee dansen. Info: www.
John-Valley.com De entree is € 2,50.

samEn EtEn In dE rIEtschoot

Op dinsdag 14 en 28 maart kunt u voor € 7,50 ge-
nieten van een overheerlijk driegangenmenu. 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 ingrediënten 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 Menu 14 maart: Romi-
ge lente-ui-soep, Broccoli ovenschotel, Vlaflip. Menu 
28 maart: Mosterdsoep, Pannenkoeken met suiker of 
stroop, Dame Blanche.

rapId-schaaktoErnooI Voor VIErtallEn

Op zaterdag 18 maart organiseert Schaakgroep Koe-
dijk een Rapid-Schaaktoernooi voor viertallen. Dit 
jaar voor de negende keer in samenwerking met de 
NHSB, die daaraan in drie klassen de titel: “Rapid-
kampioen Nhsb-TeamS 2017” verbindt.

agEnda dE hoFstaEtE

muzIEk op VErzoEk In dE hoFstaEtE

De Hofstaete organiseert op zondag 12 maart vanaf 
14:00 uur een muzikaal verzoekplatenprogramma 
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.

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 
en 16 maart van 14:00 – 16:00 uur. 

laatbloEIErs In dE hoFstaEtE

Altijd al willen zingen, maar nooit aan toegeko-
men? Kom zingen als laatbloeier bij het senioren 
zangkoor De Laatbloeiers. Maandagmiddag 20 
maart vanaf 14:00 uur.

spEl- En borrElmIddag In dE hoFstaEtE

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag? Kom vrij-
dagmiddag 17 maart vanaf 14:30 uur, of vrijdag-
avond 31 maart vanaf 19:30 uur naar de spel- en 
borrelmiddag in De Hofstaete.

crEatIEVE mIddag In dE hoFstaEtE

Kom gezellig meedoen op de creatieve middag in 
De Hofstaete. Van breien, houtbewerken tot schil-
deren. Maandagmiddag 13 en 27 maart van 14:00 
– 16:00 uur.

Agenda’s De Rietschoot en De Hofstaete
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Samen sterker door samenwerking

dE stand Van zakEn
Door Piet Verweel, voorzitter De Rietschoot

Als u dit leest is 2017 al weer twee maanden oud. Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben is het nog echt 
winters en vriest het vooral ’s nachts nog behoorlijk. Ook De Rietschoot heeft dan last van de kou. Aan-
gezien ons pand (nog) niet voldoende geïsoleerd i,  kan het er - vooral bij de balie- verrekte koud zijn. Dit 
brengt mij gelijk op één van de zaken die het bestuur van De Rietschoot absoluut gerealiseerd wil zien in 
2017: de aankoop van het pand De Rietschoot. 

aankoop pand

De gemeente heeft ons vorig jaar verzocht om het 
pand over te nemen van de gemeente. Wij hebben 
toen gesteld dat wij hier onder bepaalde voorwaar-
den akkoord mee konden gaan. Eind 2016 hebben 
wij hier nog een gesprek gehad met de wethouder 
en die gaf aan ‘vaart’ te willen maken. Er wordt 
nu door de gemeente gewerkt aan een definitief 
voorstel en ik hoop en ga ervan uit, dat ik u bij de 
volgende Coedijcker Ban een positief vervolg kan 
melden.

alkmaar EnErgIE

Dat wij het pand in eigendom verkrijgen is ook voor 
andere plannen die wij hebben voor 2017 van belang. 
Met name de samenwerking met Alkmaar Energie.  
 
Wij dienen eigenaar van het pand te zijn om 
zonnepanelen te kunnen plaatsen en daarmee 
de wijkbewoners te kunnen laten profiteren van 
Groene Energie. Op het moment dat wij de eige-
naar zijn zullen wij hier zo snel mogelijk mee aan 
de slag gaan. 

Bewonersonderneming De Rietschoot

De aankoop van het pand is van belang voor de plannen  voor 2017
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Via de Coedijcker Ban houden wij u op de hoogte over 
de mogelijkheden die dit biedt. Eigenaarschap van het 
pand is tevens van belang om subsidies aan te kunnen 
vragen bij fondsen die voor maatschappelijke en cultu-
rele doelen zijn opgericht.

hoFstaEtE

Een ander belangrijk punt in ons jaarplan 2017 is de in-
vlechting van het senioren wijksteunpunt De Hofstae-
te in Daalmeer, in de organisatie van De Rietschoot. 
Vanaf 1 januari heeft De Rietschoot de activiteiten 
die hier plaatsvinden overgenomen van de Stichting 
Alkcare. De activiteiten worden georganiseerd door 
drie parttime beroepskrachten die in dienst zijn 
van Alkcare. Stichting Alkcare heeft toegezegd 
deze medewerkers in ieder geval de komende 
twee jaar te subsidiëren. Daarnaast zijn er cir-
ca 25 zeer vriendelijke vrijwilligers betrok-
ken bij de activiteiten die georganiseerd 
worden. Om deze samenvoeging goed 
te laten verlopen hebben wij Ed Slat-
man aangetrokken om het implementa-
tietraject zorgvuldig te begeleiden. 

bElangrIjkE maatschappElIjkE FunctIE

Het bestuur gaat ervan uit dat De Hofstaete een be-
langrijke maatschappelijke functie heeft. Niet alleen 
voor de bewoners van het complex De Hofstaete, maar 
ook voor de bewoners van de wijk Daalmeer. 

De Hofstaete is een openbare en toegankelijke ont-
moetingsplek voor met name ouderen. Zij kunnen in 
De Hofstaete terecht voor een gezonde warme maal-
tijd (5 dagen per week á € 7.50 per keer) en kunnen 
deelnemen aan een breed activiteitenaanbod, zoals 
koersbal, klaverjassen, bingo, muziekmiddagen, bil-
jarten, spelavond, creatieve middagen, Hatha Yoga, 
zangkoor en rommelmarkten. Nieuwe initiatieven zijn 
uiteraard welkom!!

jaarplan 2017
Als laatste zeer belangrijke punt in het jaarplan 2017 
is opgenomen de verdere invoering/uitbreiding van 
‘De Bewonersonderneming De Rietschoot’. Buiten 
de reeds bestaande activiteiten die momenteel worden 
uitgezet onder leiding van onze sociaal-cultureel wer-
ker Frank Smit, is het bestuur bezig om nieuwe initi-

atieven te ontwikkelen die een verdere bijdrage zullen 
leveren aan de bewonersonderneming. 

Omdat deze nieuwe plannen nog in de kinderschoe-
nen staan en het onzeker is of ze gerealiseerd kunnen 
worden, is het momenteel nog te vroeg om hier verder 
over uit te wijden. Ik hoop en ga ervan uit dat ik u in 
een volgende Coedijcker Ban uitgebreider kan infor-
meren over deze nieuwe initiatieven.

Bewonersonderneming De Rietschoot

De Hofstaete: een belangrijke maatschappelijke functie
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Herinneringen van Carla Langedijk-Tiesjema
tonEElVErEnIgIng dE roos, bIjna 150 jaar oud

Door Ciska Riekwel

Een rederijker houdt zich bezig met de beoefening van de voordrachtskunst. De voordrachtkunst werd 
beoefend in zogenaamde Rederijkerskamers. Rederijkerskamers waren er al in de middeleeuwen, maar 
beleefden vanaf ca. 1850 een ware revival. Geen plaatsje zo klein, of het had een eigen amateurtoneelge-
zelschap. Zo ook in Koedijk, waar in 1868 de Rederijkerskamer De Roos werd opgericht. De leden waren 
aanvankelijk afkomstig uit de betere kringen. Zij hielden de deur dicht voor de “gewone” Koedijkers, maar 
dat veranderde gelukkig in de loop der tijd.  

dE jarEn 60
In de jaren 60 werden de mensen mondiger en de no-
tabelen kregen steeds minder te zeggen. Binnen het be-
stuur van de Rederijkerskamer ontstond een crisis. De 
nieuwe stroming overwon en de naam werd veranderd 
in: “Toneelvereniging De Roos”. Vanaf dat moment 
veranderde er veel. 

Hoe ging het er in de jaren zestig dan aan toe? Aan 
het woord is Carla Langedijk-Tiesjema, 84 jaar oud en 

erelid van De Roos. Tot 2 jaar geleden was ze nog elke 
maandagavond aanwezig bij de repetities. Ze vertelt: 
‘Ik werd lid van De Roos toen ik 18 was, dat was de 
minimum leeftijd. Je moest destijds eerst een test af-
leggen, anders werd je niet aangenomen. 

pIEt kok, rEgIssEur En VoorzIttEr

Piet Kok was zowel voorzitter als regisseur. Hij bepaal-
de wat er gespeeld zou worden en dat waren altijd van 
die ouderwetse stukken. 

Toen was geluk heel gewoon ....

Aan het woord is Carla Langedijk-Tiesjema, 84 jaar oud en erelid van De Roos (foto Hans Petit)
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Later kwamen er “echte” regisseurs en kregen we een 
moderner repertoire, zeer tot ongenoegen van de ou-
dere inwoners van Koedijk. Deze regisseurs stelden 
hogere eisen aan de spelers. Ik weet nog dat er eentje 
dreigde weg te lopen omdat we onze tekst niet geleerd 
hadden. Een van de jongere speelsters liep hem achter-
na, sloeg haar armen om hem heen en smeekte hem 
terug te komen. Gelukkig liet hij zich toen overhalen 
om te blijven.’

souFFlEusE

‘Het ging ook wel eens fout. Zo hebben we eens een 
souffleuse gehad die zo luid “fluisterde” dat het zelfs 
achter in de zaal woordelijk te verstaan was. Dat zorg-
de voor veel hilariteit in de zaal.

Tinus Schoen, een zeer oude en vergeetachtige mede-
speler, kwam eens tijdens de voorstelling het toneel 
op, terwijl hij daar (nog) niets te zoeken had. Alom 
paniek en verwarring! Tinus merkte dit en moest er 
ter plekke iets op verzinnen. Hij liep door de “kamer”, 
keek daar op zijn gemak wat in het rond en kuierde 
vervolgens rustig het toneel weer af. Alsof het zo in het 
script stond.’

drIE stukkEn pEr jaar

‘We speelden 3 stukken per jaar, namelijk een klucht 
tijdens de kermis, een serieus stuk op eerste kerstdag 
en dan nog iets daar tussenin op eerste paasdag. Het 
was altijd volle bak en de mensen moesten van tevo-
ren plaatsen bespreken. Vooral met Kerstmis en Pasen, 
want dan kwamen er ook mensen uit de toen streng 
gereformeerde dorpen Sint-Pancras en Langedijk bij 
ons omdat er daar op zulke dagen geen vertier was.’

VErguldE paard

‘We speelden destijds in het Vergulde Paard, eerst bij 
Jaap Schuit en later bij Dirk Butter. De laatste was al-
tijd heel behulpzaam. Zo kwamen er veel rekwisieten, 
zoals tafels, stoelen, kastjes, lampen, schilderijen en 
serviesgoed, uit zijn huiskamer. We moesten namelijk 
zelf overal voor zorgen, ook voor onze kostuums. Nu 
zijn er verhuurbedrijven maar die waren er toen nog niet. 
Mijn man en ik hebben ooit dagen zonder gordijnen ge-
zeten omdat die op het toneel nodig waren. Kleding leen-
den we bij familie en vrienden Een medespeelster heeft 
eens mijn trouwjurk op het toneel gedragen.’

‘Van Dirk Butter kregen we na afloop van de voorstel-
ling altijd een feestelijke broodmaaltijd aangeboden. 
Voor de oudere spelers was dat leuk, maar ik was een 
jonge meid en wilde naar het bal in de grote zaal. He-
laas mocht dat nooit, omdat tijdens de maaltijd ook de 
uitvoering besproken werd.’

gastspElErs

‘Als een speler door ziekte uitgevallen was, werd hij of 
zij vervangen door een gastspeler, die in het verleden 
dezelfde rol bij een andere toneelvereniging gespeeld 
had. En omgekeerd gebeurde dat natuurlijk ook.’ Te-
genwoordig is De Rietschoot de thuisbasis van De 
Roos. Hier beschikt de toneelvereniging over uitste-
kende faciliteiten zoals o.a. professionele licht- en ge-
luidsinstallaties. De laatste decennia is de vereniging 
zich meer bewust geworden van haar maatschappelijke 
rol in de omgeving. De aandacht is niet meer alleen op 
Koedijk gericht, maar ook daarbuiten. 

Toen was geluk heel gewoon ....

Carla in een van de vele rollen die ze speelde.
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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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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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De Haan beeldt onze bewustwording uit

kErkgEbouw En symbolIEk
Door Hans Faddegon

In het vorige artikel over de historische kerk van Koedijk schreef ik over de Grote en de Kleine Kerk in 
Alkmaar en Koedijk. Iedereen weet dat in vrijwel alle steden de kerken meestal de belangrijkste historische 
gebouwen zijn. Vaak ook verreweg de oudste. 

De kerken hebben meestal vormen en versieringen ge-
kregen die samenhangen met de vorm van de religie. 
Daar is natuurlijk ook veel literatuur over beschikbaar. 
Bijvoorbeeld het boek ‘Christelijke Symboliek en Ico-
nografie’ van Prof. Dr. J.J.M. Timmers. Daarom deze 
keer aandacht voor enkele veel voorkomende bouw-
kundige aspecten in historische kerken. Er is ook een 
aantal andere kerkvormen, maar dat vergt te veel ruim-
te om te beschrijven. Daarom beperk ik me tot enkele 
vrij algemene kerksymbolen.

De toren van de kerk staat aan de westkant. Het wes-
ten is namelijk het klassieke symbool van het heden. 

Daarbij wijst de toren op de mogelijke bewustwording 
van de verbinding met de  hemel. Het Bijbelse woord 
toren betekent dan ook de ontwikkeling van ons leven. 
Boven op een kerktoren staat vaak een door de wind 
gerichte Haan. De wind is het symbolische beeld van 
de Geest. De Geest van de hemel, die de richting van 
de Haan bepaalt.  Zo beeldt  de Haan onze bewust-
wording uit. Dat is bijvoorbeeld  te vinden in het Bij-
belboek Johannes 13:38.

roos

Op de westelijke gevel van veel kerken is in het mid-
den vaak een groot rond venster zichtbaar. 

Cultuur

N
OZ

W
Zo beeldt de haan onze bewustwording uit 
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Het stelt een bloem voor, die meestal een roos wordt 
genoemd. In de Bijbeltaal heet die bloem Sjosjana. De 
verbasterde naam van Sjosjana is de nu veel voorko-
mende naam Suzanna. De bloem is het symbolische 
beeld van de basis van het menselijke aardse leven. Dat 
voelen we onbewust vaak ook een beetje aan. En dan 
is het ook goed te begrijpen dat wij zo vaak bloemetjes 
schenken aan onszelf of anderen om daarmee allerlei 
bijzondere gebeurtenissen te benadrukken.

wIElrad

De oostkant van de kerk wordt de Absis genoemd. 
Het stamt van een  Grieks woord dat verbinding  en 
wielrad betekent. Het oosten is het klassieke symbool 
van de oorsprong en het doel van het leven. En dus de 
plaats waar de verbinding tussen de hemelse oorsprong 
en het leven plaatsvindt. 

Het wielrad  brengt de terugkeer tot uitdrukking. Dat 
wordt vaak uitgebeeld door de halfronde bouwvorm 
van de oostelijke Absis. Het is het symbool van de 
rondgang door het leven. Ieder punt van een rond-
draaiend rad keert namelijk steeds weer terug naar het 
oorspronkelijke punt. Denk bijvoorbeeld ook maar 
aan een jaarrad. Dat maakt het begrijpelijk dat het 
klassieke jaarbeeld  het hele leven uitbeeldt. Eerst de 
oorsprong van het leven vanuit de hemel, dan de le-
vensweg en tenslotte de terugkeer.  Daarom waren de 
zitplaatsen van de bisschoppen en de priesters in de 
Romeinse tijd in deze absis. 

hEt schIp

De kerkelijke ruimte tussen de absis en de toren  wordt 
meestal het middenschip genoemd, het Schip.  Want 
de weg tussen het westen, het heden en het oosten, 
de terugkeer naar de oorsprong wordt symbolisch 
voorgesteld door stromend water. En onze levensweg 
wordt daarbij door een scheepstocht op dat water uit-
gebeeld. In de Bijbelverhalen komt deze symboliek 
dan ook veel voor. Bijvoorbeeld in Markus 6: 51. In 
de Bijbeltaal worden twee verschillende woorden voor 
een schip gebruikt. Beide woorden betekenen  Schip. 
Maar het ene woord betekent ook  Ikzelf  en het an-
dere woord betekent Afwijking. Daar wordt mee be-
doeld dat de aardse levensweg afwijkt van het hemelse 
leven. En tijdens die afwijkende levensweg varen we 
symbolisch weer terug naar de hemel. Vandaar dat de 

verblijfruimte in de kerk een  schip wordt genoemd.

kruIs

De plattegrond van de kerk heeft meestal de vorm van 
het kruis. Het Kruis van Jezus Christus. Een van de 
betekenissen van het kruis is de kruising van twee we-
gen. Dat toont het beeld van de confrontatie van de 
aardsgerichte levensweg en de hemelgerichte levens-
weg. Het kruispunt is daarbij het punt van bewustwor-
ding. En daarom is het kruispunt op de kruisvormige 
plattegrond van de kerk de plaats van waaruit al sinds 
oude tijden  de kerkgemeenschap werd geleid. Het 
woord Kerk, Church (Engels), Kirche (Duits), stamt 
van het Griekse woord Kuriakè wat aangeeft dat de 
kerk met God verbonden is. De Franse kerk heet Egli-
se. Dat woord stamt van het Griekse woord Ekklesia, 
wat volksvergadering betekent. Aan de hand van deze 
symbolen zal nu langzaam maar zeker wat duidelijker 
worden dat de kerk een symbolisch beeld toont van 
onze levensweg, omdat de vorm van veel klassieke 
kerkmodellen dat  tot uitdrukking brengt. 

Cultuur

St Josephkerk Alkmaar: een groot rond venster (foto H.Petit)
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Intensief, zwaar en soms een beetje ruig

aardappEltEElt In hEt gEEstmErambacht
Door Jacob de Maijer

Na een eerder artikel “de Plantenhoos” over de koolteelt in het Geestmerambacht zou het ten aanzien van 
de teelt in dit gebied niet compleet zijn als er ook niet vastgelegd wordt hoe het met de aardappelteelt ging. 
Voor een deel uit mijn eigen herinnering hoe het vroeger thuis bij mijn vader ging en uit een gesprek met 
Jan Barsingerhorn. Hij kent dit ook van uit zijn jeugd en ook beroepsmatig. Tot en met de mechanisering 
zoals het nu gaat.

In mijn jeugd (10) mocht ik mee naar de akker als er 
aardappelen gezet moesten worden. Met nadruk wil 
ik vermelden dat ik niet moest maar mee mocht. Dat 
vond ik heel spannend en heb ik het zeker niet ervaren 
als kinderarbeid. Wel moest het heel precies gebeuren, 
zoals mijn vader en opa dat wilden. Aan dat aardappel 
zetten, ofwel aardappel poten, ging heel wat vooraf. 

Allereerst werd het land waarop de pootaardappelen 
gezet moesten worden in de herfst of in de winter 

geploegd. Hierna werd er kunstmest gestrooid waar-
na in het vroege voorjaar gefreesd, als het land goed 
was afgedroogd. Vervolgens moest het pootgoed aan 
de gewenste kwaliteit voldoen om een oogst te krijgen 
die aan strenge kwaliteitsnormen voldeed. Dat was bij 
mijn vader zo streng omdat hij voornamelijk poot-
aardappelen teelde. Dat is plantgoed voor het volgende 
jaar. Naast de pootaardappelen teelt, verbouwde mijn 
vader voor ‘eigen eet’ en voor de familie consumptie-
aardappelen. 

Historische Vereniging

Aan het einde van een rooidag, die ‘s morgens  om 6 uur begon,  werden de schuiten vol met de gevulde kisten geladen,
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Dan ging het om hooguit 800-1000 kg.

Om ‘aardappelmoeheid’ - een aaltjes ziekte - te voor-
komen, mocht er nooit jaar op jaar op het zelfde land 
piepers worden verbouwd. Als je de rooidatum respec-
teerde, was dat vroeger om het jaar. Kwam je over de 
rooidatum, dan mocht je om de drie jaar piepers ver-
bouwen op het zelfde land. Dat is nu vier jaar.

kwalItEIt

De pootaardappelen moesten voor en na het rooien in 
het voorgaande seizoen aan allerlei kwaliteitscontroles 
voldoen. Dat begon met het ‘lezen’ van de aardappel-
velden door opgeleide mensen.  Jan Turkstra deed dat 
voor mijn vader. Hij haalde de verkeerde planten met 
een virusbesmetting er uit. Ook Jan Barsingerhorn was 
ook opgeleid tot aardappelselecteur. 

Als er een goedgekeurde hoeveelheid pootaardappelen 
uit eigen teelt was, werden die gepoot. Geplant of zoals 
hier gezegd werd: “gezet”. Was de keuringsletter te laag 
dan werden ze elders gekocht. En dan het liefst met de 
letter S. Pootaardappelen worden gekwalificeerd met 
letters. De hoogste kwaliteit is S, dan volgt SE, ver-
volgens E, dan A en tenslotte B. Hoe hoger de kwali-
teitsletter hoe hoger de prijs die er voor moest worden 
betaald. Maar dat had als voordeel dat de prijs die de 
tuinder voor oogst kreeg ook hoger was.

De bedrijven die S teelden waren speciale selectiebe-
drijven die onder streng toezicht van de NAK (Neder-
landsche Algemene Keuringsdienst) produceerden. Na 
elke oogst zakte de letter met één stap van S naar SE 
en van SE naar E enz. Het was voor de tuinders dus 
noodzakelijk elk jaar nieuw plantgoed bij te kopen om 
niet te devalueren. Dat was natuurlijk een ingewikkel-
de rekensom want die investering moest er bij de oogst 
wel weer uit komen.

strEpEnhalEr

Terug naar het planten van pootgoed. Om ze mooi op 
een rij op de akker te krijgen, werden er in het gefrees-
de land met een strepenhaler (skrevehaalder) rechte lij-
nen getrokken. Dat gebeurde met een lange stok met 
daar dwars aan een balkje met gaten er in. In die gaten 
zaten pennen zo’n 60 centimeter uit elkaar. Zo trok 
men voren of strepen in het land waar de aardappelen 

in werden gepoot. Ongeveer 40 centimeter uit elkaar, 
oftewel 40 centimeter in de pik. Begin jaren vijftig 
werd dat planten met een plantersgraafje gedaan. En-
kele jaren later kwamen er troffeltjes om dit te doen. 
Die waren lichter en makkelijker hanteerbaar. Eigen-
lijk waren het tegelzetters troffeltjes. 

Niemand was eerder op het idee gekomen om ze te 
gebruiken. Op de foto is mijn broertje Gerrit voor opa 
aan het “pieperszetten”  op de plek waar later het ver-
enigingsgebouw kwam en nu het schoolplein ligt. Let 
ook op plantersbak waarin de aardappels liggen. Die 
zie je nu niet meer. 

machInaal

In 1957 begonnen de gebroeders Barsingerhorn (vader 
en oom van Jan) het werk machinaal te doen. De oude 
krantenfoto (op de volgende bladzijde) laat dit unicum 
voor die tijd zien. Met op de trekker Maarten en op de 
plantmachine Jan en zijn vader Simon. Tegenwoordig 
gaat dit natuurlijk volautomatisch. 

Als de planten tussen de 15 en 20 centimeter hoog 
waren, werden ze aangeaard (aneerden). Dit was om 
een groter verwarmd oppervlak te krijgen waardoor de 
grond warmer werd.

Historische Vereniging

Gerrit de Maijer: piepers zetten voor opa.....
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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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Tussentijds en aan het eind van het groeiproces kwam 
de keurmeester van de NAK de velden met aardappe-
len keuren. Er mochten niet meer als een bepaald aan-
tal virus aangetaste planten tussen staan (norm). Was 
dit niet het geval dan zakte de kwaliteitsletter. 

Een extra grote bedreiging de aardappelziekte phytof-
tora. Dat kwam en komt nog steeds vooral voor als 
het warm en vochtig weer is. Broeierig weer geeft phy-
toftora. Daar moest en moet tegen gespoten worden. 
Dit ging in mijn vroegste herinnering met een oplos-
sing van koperoxide. Kostbaar en het hielp nauwelijks. 
Later kwam er zinkoxide en daarna een oplossing van 
tinoxide. Er werd zo weinig mogelijk gespoten want 
het was duur en bovendien vertraagde het de groei 
enigszins.

Was uiteindelijk de akker met aardappelen goedge-
keurd dan kon er geoogst worden. Dan werden de 
aardappelen gerooid. Voor de rooidatum 21 juli moes-
ten de keurpiepers er uit zijn. Lukte dit niet of dreigde 
dit niet te lukken dan werd de rest van het gewas dood-
gespoten. Het aardappel rooien was een ware campag-
ne. Overal vandaan kwamen werkers. Losse arbeider, 
beroepsrooiers en oudere schooljeugd. 

En bij sommige families hele gezinnen. Want die wa-
ren goedkoop.

rooIgraaFjE

Toen ik in 1950 voor het eerst mee ging te rooien werd 
dat nog gedaan met een rooigraafje. Dat ging, afhanke-
lijk van hoe hard of hoe zacht de grond was, vrij zwaar. 
Enkele jaren later kwamen er rooivorkjes. Dat was een 
grote verbetering. Ging makkelijker de grond in. Er 
werd in die tijd in 16 kg kistjes gerooid, maar daarvoor 
werd er vaak in manden gerooid zoals op de foto’s is te 
zien. Eind jaren ‘50 werd voor zover de grond dat toe 
liet met een lichter gewerkt. Die werd achter een frees-
machine gemonteerd. De aardappelen werden door de 
lichter bovengronds gelegd en de schooljeugd hoefden 
ze alleen maar van het laatste loof te ontdoen en in 
de kistjes te leggen. Als de grond te nat was dan kon 
het niet met de lichter en als het te hard en te bonkig 
was ging het ook niet. Dan beschadigde de aardappel 
te veel.

Aan het einde van een rooidag, die ‘s morgens  om 6 
uur begon,  werden de schuiten vol met de gevulde 
kisten geladen, naar huis gevaren en bij de schuur af-
gemeerd. 

Historische Vereniging

In 1957 begonnen de gebroeders Barsingerhorn (vader en oom van Jan) het werk machinaal te doen
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Daar hielp dan de hele familie met lossen en de kistjes 
in de schuur te legen. Daar werden ze los gestort. Dit 
gebeurde zo luchtig mogelijk door ze tussen ventila-
tie-kanalen en goten te storten. Ook een methode was 
om ze te storten rondom bodemloze mandjes. Dan 
had je verticale ventilatie om de aardappels te drogen. 
In de vroege jaren ‘60 werden er ventilatoren geplaatst, 
die dag en nacht lucht door de walen piepers bliezen. 
Deze dingen maakten zo’n lawaai dat je ‘s nacht nog 
nauwelijks een oog dicht deed. Na de eerste jaren kwa-
men er andere waaiers op deze apparaten toen werd 
het wel wat beter maar het bleef ongemakkelijk.

Foto’s bij dit artikel van Jan Barsingerhorn, Bertus 
Butter, Jan Bijpost en Jacob de Maijer

sortErEn

Als de aardappelen goed droog waren, kon er worden 
gesorteerd. Dat ging met een sorteermachine. Han 
Masteling heeft zo’n machine in miniatuur op schaal 
nagebouwd (zie foto). Dat ging op de volgende ma-
ten: 25-28 mm, 28-35 mm, 35-50 mm en soms ook 45-
50 mm voor eigen pootgoed. Onder de 25 mm was 
kriel. Na het sorteren werden de piepers “gelezen” op 
de “hort”. Dan werden alle fouten er uitgehaald zo-
als rooibeschadigingen, groen, door teveel licht en als 
het goed was een enkele aangetast door de Phytoftora. 

Soms bleef het helaas niet bij enkele.

bEVElandErs

In 1955 lag mijn vader doodziek in bed Waarschijnlijk 
omdat hij een akker piepers had doodgespoten met 
een nieuw middel. In dat jaar teelden vader en opa 
voor het eerst het ras “Bevelanders”. 

Omdat vader ziek was vroeg opa of ik een tijdje kon 
helpen aan de hort. Die piepers waren zo ziek dat we 
besloten alleen de goede er tussen uit te halen. Een 
heidense klus. Opa stond er stiekem bij te huilen. Het 
kwam uiteindelijk goed met vader, maar ik kan de 
emotie van toen, na 60 jaar, nog goed voelen. 

Bevelanders kwamen er nooit meer. Wel werden er ge-
teeld eerstelingen (ook wel schotten genoemd), Meer-
landers, Saskia’s en voor de “eigen eet” werden er ook 
wel Eigenheimers verbouwd.

balEn

Als het “lezen” over de “hort” klaar was, gingen de 
aardappelen in zakken (balen). Die werden meest-
al drie hoog “open” opgestapeld. Dat viel met de 50 
kg die ze wogen niet mee. En open omdat er nog een 
keuring plaats moest vinden. Hiervoor werd de NAK 
opgeroepen en die stuurde een keurmeester. 

Historische Vereniging

Er werd in die tijd in 16 kg kistjes gerooid, maar daarvoor werd er vaak in manden gerooid
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Die wees uit de enorme stapels meestal enkele van on-
derste balen aan die dan opnieuw over de hort moes-
ten. Hij moest geen verkeerde vinden want dan kon er 
opnieuw begonnen worden. Wat ook wel eens is ge-
beurd en dat was niet fijn voor de sfeer. Werd de par-
tij goedgekeurd dan kwamen de zakkennaaiers. Die, 
nadat er eerst een certificaat met daarop het jaartal, 
het ras en de kwaliteitsletter in de baal was gedaan, 
alle balen dicht naaiden. Bij dat naaisel werd een blikje 
met de NAK kenmerken in de baal knepen met een 
speciale tang.

Daarna ging het op transport met de vrachtwagen of 
met de schuit  naar de VTN (Verenigde Tuinbouwers 
Noord-Scharwoude?) Ik heb de precieze benaming 
niet kunnen achter halen. Dat was een soort coöpe-
ratie die onderhandelde namens de tuinders met de 
“handel” over de prijs. Tot zolang bleven ze opgeslagen 
bij de VTN in Noord-Scharwoude. Werden er poters 
gekocht dan deed men dat ook bij de VTN. De prijs 
die er uiteindelijk voor werd betaald, viel soms tegen 
maar was wel altijd beter dan de prijs voor de con-
sumptieaardappel. 

De gekochte aardappelen werden in plantersbakken in 
de schuur licht en koel bewaard om zoveel mogelijk 
controle te houden over het spruiten van het product. 
Ging dat te hard in de herfst dan werden ze in decem-
ber van de spruit ontdaan (afspruiten). Toen de eerste 
koelhuizen kwamen was dit probleem opgelost. Enke-
le weken voor dat er geplant moest worden, werden 
de bakken met poters buiten gezet om af te harden 

Dan waren de spruiten sterker en beter bestand tegen 
transport en het planten zelf.

kwIk

Als de tuinder besloot dat hij van zijn eigen oogst een 
deel niet naar de VTN stuurde, maar voor eigen poot-
goed wilde bewaren, dan volgde er voordat ze licht en 
koel in plantersbakken werden opgeslagen, een ont-
smetting van dat pootgoed. Dit om de eventuele vi-
russen te doden. Een probaat middel, maar het ging er 
naar huidige begrippen nogal ruig aan toe. Eerst werd 
een klein schuitje op de wal getrokken. Dat werd ge-
vuld met slootwater waar een hoeveelheid rood poeder 
met veel kwik aan werd toegevoegd. Na goed roeren 
werd het pootgoed er kist na kist ingestort en met de 
aardappelvork er weer uit gehaald. Kwik werd toen 
nog als een normale, onschuldige stof beschouwd. Was 
dit ontsmettingsritueel gereed, dan werden er een paar 
buren opgetrommeld en werd het schuitje met inhoud 
op z’n kant gezet. Die inhoud liep dan vanzelf, over het 
aflopende erf, in de sloot die dan helemaal rood kleur-
de. Na een dag of wat zag je er niets meer van. Wel 
werd het grasveldje, waarop dit gebeurde, met schoon 
slootwater van een eindje verderop afgespoeld Dat was 
namelijk opoes bleekje. Het duurde vrij lang voor er 
weer gras wilde groeien. . . . . 

nIEuwsbrIEF coEdIjckEr ban
Soms haalt de werkelijkheid van alle dag berichten 
in de Coedijcker Ban in. Zo moest het in het febru-
arinummer aangekondigde optreden van Bangers and 
Mash door ziekte worden afgelast. In een eerdere edi-
tie werd de vakantieperiode van de huisartsen verkeerd 
vermeld. Op dat soort momenten zou het handig zijn 
als we de lezers van de Coedijcker Ban zouden kunnen 
bereiken. Daarom start De Coedijcker Ban vanaf deze 
maand met een nieuwsbrief. Het wordt geen periodie-
ke nieuwsbrief. U krijgt alleen bericht als dat nodig 
is. Op de website www.coedijckerban.nl kunt u zich 
inschrijven voor de nieuwsbrief.  

Historische Vereniging

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

Aardappelsorteer machine, miniatuur (Han Masteling)
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Goed voor lichaam en geest
VolksdansgroEp dE rIEtschoot
Door Anneke Wessemius, fotografie Hans Petit

Mijn passie voor volksdansen begon al toen ik 19 jaar was. Toen danste ik in Overdie bij Nora Hartsuiker. 
Mijn vader vond dat dansen bij de opvoeding hoorde. Hij stuurde me destijds naar stijldansen. Dat ging 
me goed af en ik vond het erg gezellig. Na drie jaar stijldansen keek ik echter uit naar iets nieuws en begon 
met volksdansen. Sinds 1997 dans ik elke vrijdagochtend mee met de Volksdansgroep in De Rietschoot.

Deze volksdansgroep voor vijftigplussers is opgericht 
in 1991 en  bestaat dus al weer 25 jaar. Destijds werd er 
gedanst onder leiding van Corine van Elk. Vanaf 1994 
werd de leiding  overgenomen door Henny van Eck, 
die nu met de groep mee danst. Sinds 2011 wordt de 
volksdansgroep aangestuurd door Joke Schipper. 

IntErnatIonaal dansEn

Volksdansen is door iedereen te leren. Gevoel voor rit-
me is echter wel een pre. De groep in De Rietschoot 
heeft eigenlijk geen echte naam en valt in het kader 
van: “Meer Bewegen voor Ouderen” (MBVO) onder 

het hoofdstuk: Internationaal Dansen. Waarbij opge-
merkt dient te worden dat vooral heren van harte wel-
kom zijn. Zo zijn we in De Rietschoot met 21 dames 
en één heer actief onder de prima leiding van Joke. 

Het is  altijd erg gezellig en bovendien maken we naast 
het dansen ook gezamenlijke uitstapjes. De sfeer is uit-
stekend, dus heren, aarzel niet en kom eens een keer 
volksdansen. Dat zal beslist gewaardeerd worden, ze-
ker ook door Gerrit. Hij vond het in het begin best 
moeilijk om de enige man te zijn van het gezelschap. 
Samen met zijn helaas overleden echtgenote sloot hij 

Vereniging van de maand

Dansen is goed voor je lichaam en geest
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zich 17 jaar geleden bij de groep aan, ook al vond hij 
zichzelf geen danstype. Nu is hij elke vrijdag vol en-
thousiasme van de partij in De Rietschoot. 

samEnwErkIng

De diverse soorten dansen zijn in principe niet moei-
lijk om te leren, maar je moet er wel met je aandacht 
bij blijven. ‘Het is een samenwerking tussen hoofd- 
(pasjes leren) en benenwerk,’ zoals voormalig leidster 
Henny van Eck het uitstekend weet te verwoorden. 
Verder benadrukt ze: ‘Dansen is heel goed in het kader 
van meer bewegen en bovendien is het een zeer so-
ciaal gebeuren.’ Joke Schipper bevestigt het volgende: 
‘Dansen is goed voor je lichaam en geest. Het houdt je 
lichaam wakker en scherp. Als het je niet lukt om alle 
pasjes onder de knie te krijgen, heb je in elk geval een 
lekkere work-out gehad!’ Voldoende reden dus voor  
geïnteresseerden om zich aan te sluiten in de volks-
dansrij. De leeftijden in de huidige groep liggen tussen 
de 50 en 80 jaar. Dus variatie genoeg.

IntErnatIonalE klankEn

Dansen doet iedereen goed, vooral in combinatie met 
prachtige muziek. De internationale klanken zorgen 
er automatisch voor dat er bewogen wordt. Voorheen 
danste ik nog in een volksdansgroep waarmee ik in 
Joegoslavische klederdracht optrad in Lauwershof. Ik 
ben daar gestopt in verband met de geboorte van mijn 
beide kinderen. Optreden doen we met de groep van 
de Rietschoot (nog) niet. Soms geven we wel een de-
monstratie. 

De groep danst elke vrijdagochtend tussen 9.30 uur 
en 10.45 uur. Tussendoor is er een kwartier pauze met 
koffie of thee en een koekje. Ook dan voeren gezellig-
heid en onderlinge betrokkenheid de boventoon. Het 
maakt beslist niet uit of je nog maar kort bij de groep 
bent, of dat je er al langer bij aangesloten bent. Ieder-
een is van harte welkom en dat voelt erg fijn. Boven-
dien wordt alles in goede banen geleid. Samen kun je 
heel wat bereiken. Wilt u ook een keertje volksdansen, 
aarzel niet en kom een keer langs tijdens onze dans-
ochtend in de Rietschoot. Iedereen vanaf 50 jaar is van 
harte welkom!

Vereniging van de maand

Joke Schipper leidt de dansgroep sinds 2011

Henny v. Eck: Samenwerking tussen hoofd en benenwerk
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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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Olke Bolke en KinderBolwerk

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

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

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

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

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

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

Spelen, ontdekken
en ontwikkelen

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maatScoutingBSO KinderBolwerk

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

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  06-02-17  15:15  Pagina 1
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Meer plantaardig, biologisch, eigen verantwoording en salvestrolen

ontwIkkElIngEn In dE gEzondhEIdszorg
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Minder dierlijke voeding, maar juist meer plantaardig voedsel dat duurzamer wordt geproduceerd. Dat 
is samengevat wat het RIVM als advies uitbrengt aan de politieke en maatschappelijke instanties over 
voeding in de nabije toekomst. 

Er is bij dit advies niet alleen rekening gehouden met 
wat gezond is voor mensen, maar ook met dierenwel-
zijn en met onze leefomgeving, onze moeder aarde 
met alle facetten van klimaatveranderingen en het kli-
maatakkoord van Parijs (2015). Het is een opzet naar 
een bredere maatschappelijke en politieke discussie 

over dit onderwerp. Het advies werd als zodanig eerst 
voorgelegd aan alle betrokkenen uit de voedingssector 
en de politiek. 

Op heel korte termijn zal er dus nog niks veranderen. 
Maar als we een nieuwe regering krijgen, met vooruit-

Gezondheid

De uitstoot van broeikasgassen door alleen al deze veestapel overtreft vele malen de uitstoot door de vervoerssector.
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strevende partijen, zal er wel het een en ander worden 
overgenomen uit dit advies. 

grotErE VErbandEn

Het is een goede zaak dat de gezondheid van men-
sen in dit advies wordt ingebed in grotere verbanden. 
De mens staat niet op zich, maar is onderdeel van zijn 
omgeving en is hier afhankelijk van en voortdurend 
mee in wisselwerking. In Nederland leven we in een 
enigszins explosieve situatie door de hoge bevolkings-
dichtheid op een relatief kleine oppervlakte. Deze 
bevolkingsdichtheid wordt vele malen overtroffen 
door het aantal landbouwdieren in de intensieve vee-
houderij. De uitstoot van broeikasgassen door alleen 
al deze veestapel overtreft vele malen de uitstoot door 
de vervoerssector. Daarnaast kosten vleesproductie en 
zuivel veel grondstoffen zoals bijvoorbeeld soja-eiwit, 
waarvoor oerwoud wordt gekapt waardoor het CO2 
gehalte in de lucht nog meer stijgt. Dan is er ook nog 
de vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater 
en de schade die dat met zich meebrengt voor het bo-
dem- en waterleven. Een ander schadelijk effect geeft 
het gebruik van antibiotica, namelijk een toename van 
resistente bacteriestammen. Dit kan tot gevolg hebben 
dat vooral kwetsbare mensen - zoals kinderen, chro-
nisch zieken en ouderen - als ze een infectie oplopen, 
de betreffende bacterie niet meer reageert op het toege-
diende antibioticum. Hierdoor kan de infectie levens-
bedreigend worden.

hormoonsystEEm

Hormoonresten in vlees en zuivel verstoren het men-
selijke hormoonsysteem. En dan zijn er ook nog de 
vele pesticiden die gebruikt worden in de landbouw. 
In het verleden zijn er verschillende catastrofes geweest 
met besmettingen die te herleiden waren naar teveel 
dieren bij elkaar in een onnatuurlijke en ongezonde 
omgeving. En van dier naar mens, denk maar aan de 
Q-koorts uitbraak. 

Met het genoemde advies komt de sanering van onze 
omgeving en de veeteelt in ieder geval een stuk dich-
ter bij. Al moeten we nog afwachten wat er werkelijk 
van terecht gaat komen. Concreet werd er gedacht aan 
maatregelen om de vleesconsumptie te ontmoedigen 
door bijvoorbeeld btw-verhoging op vlees, of een an-
der soort vleestaks en daarnaast het consumeren van 

duurzame producten te stimuleren. Het zal voor veel 
Nederlanders wel even wennen zijn. Vlees staat toch 
vaak centraal bij de warme maaltijd.

aanpassEn

Een andere belangrijke ontwikkeling is het streven om 
mensen zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun 
gezondheid. Ik hebt het concreet over een bericht van 
een groep Nederlandse internisten betreffende diabe-
tes type 2, de zo genoemde ouderdomsdiabetes. Het 
aanpassen van de leefstijl in combinatie met andere 
voedingsgewoonten is in veel gevallen net zo effectief 
of effectiever dan het gebruik van diabetesmedicatie. 
Het gaat hier om het aanpassen van de voeding en 
meer bewegen plus, indien nodig, gewicht verliezen. 

Overigens niks nieuws onder de zon, in de natuurge-
neeswijzen propageren ze dit al van oudsher. Vermijd 
geraffineerde koolhydraten, dat zijn witmeelproduc-
ten en suikers, en neem in plaats daarvan volwaardige 
koolhydraten, dus producten gemaakt van volle gra-
nen. Het lijkt eenvoudig, maar de voedingsindustrie 
stopt overal suikers in, supermarktvoeding zit vol met 
verborgen suikers. Goed de etiketten lezen dus en pro-
ducten kiezen waar geen suikers aan zijn toegevoegd. 
Vezels in de voeding zijn erg belangrijk, omdat ze de 

Gezondheid

Meer bewegen en indien nodig gewicht verliezen
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opname van suikers uit de darm vertragen, waardoor je 
minder snel last hebt van pieken en dalen in de bloeds-
uikerspiegel. Wat betreft beweging, een half uur lopen 
of fietsen per dag kan al genoeg zijn om je bloedsui-
kerwaarden te normaliseren. Meer mag natuurlijk ook. 
Waarom dit alles mijn aandacht trok, is het feit dat de 
verantwoording voor de gezondheid nu eindelijk weer 
in de handen van de mensen zelf wordt gelegd in plaats 
van dat het voor ze wordt gedaan. Volgens mij is dit de 
enige manier om ervoor te zorgen dat de zorgkosten 
niet verder blijven stijgen.

salVEstrolEn

Tot slot een relatief nieuwe manier in de preventie en 
behandeling van kanker. Ongeveer 30 procent van de 
mensen in de westerse wereld krijgt in zijn of haar le-
ven te maken met een vorm van kanker. Aan de uni-
versiteit van Aberdeen zijn vanaf begin jaren 90 studies 
verricht naar natuurlijke stoffen die het ontstaan van 
kanker kunnen voorkomen en ook genezen. 

Professor Burke en zijn team stelden zich de vraag: 
“Waarom krijgen mensen geen kanker”, in plaats van: 
“Waarom krijgen mensen kanker”? Zij kwamen stof-
fen op het spoor die voorkomen in fruit en groenten, 
namelijk salvestrolen. Dit is een groep van stoffen die, 
ofschoon verschillend in samenstelling, de gemeen-
schappelijke eigenschap hebben het afsterven van kan-
kercellen te bevorderen. Zij verbinden zich met een 
cytochroom CYP1B1, wat alleen aanwezig is in kan-
kercellen en gaan een reactie aan met dit cytochroom. 
Met als gevolg het afsterven van de kankercel. Ook 
nestelen deze salvestrolen zich in de haarvaten die de 

tumor voeden en voorkomen zo ook aanmaak van 
bloedvaten waardoor de tumor minder kan groeien. 
Salvestrolen zijn stoffen die gevormd worden door 
fruit, groenten en kruiden om zich te beschermen 
tegen virussen, schimmels, bacteriën, parasieten en 
overmatig zonlicht. In de reguliere land- en tuinbouw 
worden deze stoffen niet meer aangemaakt door de ge-
wassen, simpelweg omdat de functie van bescherming 
tegen aanvallers is overgenomen door gewasbescher-
ming met behulp van pesticiden. Pesticiden die op 
zich ook alweer een kankerverwekkende werking kun-
nen hebben. In biologisch geteelde groenten en fruit 
komen salvestrolen wel in ruime mate voor. Het eten 
van biologische groenten geeft dus meer bescherming 
tegen kanker. Salvestrolen hebben over het algemeen 
een bittere smaak. 

onmIn

Bittere smaken zijn wat in onmin geraakt bij het grote 
publiek, in vergelijking met vroeger. Salvestrolen be-
vinden zich voornamelijk in en vlak onder de schil van 
sommige fruitsoorten, groenten en pijnbomen en aan 
de buitenkant van wortels en kruiden, dus de delen die 
in contact staan met mogelijke aanvallers. Biologische 
groenten die veel salvestrolen bevatten zijn: artisjok-
ken, waterkers, rucola, alle koolsoorten, pepers, avo-
cado, taugé, wilde wortelen, komkommer, spinazie, 
pompoen, courgette en aubergine. Fruit, vooral vlak 
onder de schil: druiven ( ook de pitjes ), rode vruch-
ten, olijven(olie), bessen, appels, aardbeien, pruimen, 
meidoornbessen, rozebottels, vijgen, frambozen, 
moerbeien, peren, ananas, en mango. Kruiden: peter-
selie, basilicum, rozemarijn, tijm, salie, paardenbloem, 
rooibos, mariadistel en kamille. 

Salvestrolen vernietigen alleen kankercellen, omdat 
gezonde cellen niet het bovengenoemde cytochroom 
bevatten. Het wordt wereldwijd gebruikt door kanker-
patiënten, al dan niet naast de reguliere behandelin-
gen. Salvestrolen verstoren de werking van de reguliere 
therapie niet. Salvestrolen zijn verkrijgbaar in capsule-
vorm in verschillende sterktes en ook als crème voor 
uitwendig gebruik. Wie zich meer wil verdiepen in de 
werking van salvestrolen en ook over ervaringen van 
gebruikers wil lezen, adviseer ik online te zoeken op 
salvestrol. Daar vindt je onderzoeken, distributeurs en 
ook een gebruikersforum.

Gezondheid

Ervoor zorgen dat de zorgkosten niet verder blijven stijgen
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1. Land in Europa
2. Rechtsgeleerde
3. Hoofdvak op school
4. Maakt je aan het lachen
5. Land in Europa
6. Kapot
7. Vroeger heette dit kledingstuk kous
8. Voegwoord
9. 14e letter van het alfabet

Een man staat voor zijn huis. Als hij er een keer om-
heen loopt doet hij hier 30 seconden over. 

Zijn huis is rond en heeft bij behalve de ingang geen 
hoeken. Om binnen te komen moet de man op zijn 
knieën naar binnen kruipen. Hoe kan dit?

Jeugdpagina

Een moeder stapt met haar 6 kinderen in de lift van 
een groot warenhuis. De liftbediende vraagt: “Waar 
moet U zijn, mevrouw?” “De kinderafdeling”, ant-
woordt de vrouw. Waarop één van haar kinderen zegt: 
“Nee mam, niet nog eentje, we zijn al met z’n zessen!”

4

3

2

1

5

6

7

8

9

Voorjaars-
bloemen

Als je de letters op het visitekaartje in de goede volgor-
de zet vind je het beroep van mijnheer Beek.

K.T.K. BEEK
Baarn
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Di 28-2-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Wo 1-3-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 2-3-2017 Workshop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 3-3-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 3-3-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   7-3-2017 Meidenmall 11 t/m 13 15:30/17:30
Wo 8-3-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Do  9-3-2017 Workshop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 10-3-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 10-3-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
 Di  14-3-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Wo 15-3-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 16-3-2017 Workshop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 17-3-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 17-3-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Za 18-3-2017 Rondleiding TV-programma Kassa 13 t/m 18 17:00/23:00
 Di  21-3-2017 Meidenmall door Richard en Maaike 9 t/m 13 15:30/17:30
Wo 22-3-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 23-3-2017 Workshop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 24-3-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 24-3-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
 Di  28-3-2017 Meidenmall 9 t/m 13 15:30/17:30
Wo 29-3-2017 Inloop 9 t/m 13 15:30/17:30
Do 30-3-2017 Workshop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 31-3-2017 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 31-3-2017 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

Jeugdpagina

-L -D -D -K+AN  -U +Z  -JEB=V  +T I=R+K +G +T +V
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coloFon
Uitgever  Bewonersonderneming De Rietschoot. 
Redactie Hans Petit (vormgeving/inhoud/ jeugdpagi-
na), Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, 
Anneke Wessemius (info@coedijckerban.nl). 
Eindredactie: Rien Berends, Ciska Riekwel (redactie@
coedijckerban.nl)  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 april 2017  inleveren uiterlijk op 8 maart 
2017 (kijk op de website voor informatie over alle 
kopij-inleverdata 2017).  
De Coedijcker Ban van april wordt bezorgd tussen 29 
en 31 maart2017.

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 aangif-
te voor ZZP ondernemers. Dick Appel,  
telefoon 072-5615863.
‘Hallo! Mijn naam is Amy Paape, ik ben 19 jaar en 
een PABO student. Door mijn ervaring met kinde-
ren vind ik het leuk om op te passen op doordeweek-
se avonden en in het weekend. Ik sta ook open voor 
huiswerkbegeleiding. Indien geïnteresseerd, graag 
mailen naar amypaape@hotmail.com.’

lEzErs schrIjVEn
Sinds april 1985 maakt Accordeonvereniging Accorde-
ana gebruik van Ontmoetingscentrum de Rietschoot. 
Elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur repe-
teerden we er. Vanaf het begin werden we warm ont-
haald  Alles kon en mocht. Als vereniging iets te vie-
ren? Eigen gebak mee? Geen probleem. Eigen hapjes 
bij een borreltje? Geen probleem. 

Eenmaal per jaar geven wij voor onze trouwe dona-
teurs een concert in de grote zaal. Ook die avonden 
verliepen in goede harmonie. Wat hebben we met ple-
zier daar onze repetities en concertavonden gehouden. 
Mede dankzij het fantastische personeel en het bestuur 
in al die jaren. Helaas heeft onze vereniging moeten 
besluiten om te stoppen. Door de terugloop van le-
den zijn we niet meer in staat een volwaardig orkest te 
formeren. Op zaterdag 1 april zullen wij daarom ons 
laatste concert ten gehore brengen.  

Namens alle leden van onze vereniging wil ik personeel 
en bestuur van de Rietschoot hartelijk bedanken voor 
de fijne en leuke samenwerking in de afgelopen 32 jaar! 
Wij wensen Ontmoetingscentrum de Rietschoot voor 
de komende jaren veel succes. Koedijk kan trots zijn 
op het Ontmoetingscentrum.

Namens bestuur en leden, 
Nel van Langen., 
Penningmeester, secretariaat  
Accordeonvereniging Accordeana

gEVondEn VoorwErpEn
27-1 gevonden op de Achtergraft (hoek Landman): Een 
zwartlederen dameshandschoen XL. Tel 072 5615810

oplossIngEn
• Puzzel: Narcissen. (1) Noorwegen (2) Advocaat 

(3) Rekenen (4) Clown (5) Italië (6) Stuk (7) Sok 
(8) En (9) n.

• Rebus: Wie een kuil graaft voor een ander valt 
er zelf in

• Visitekaartje: Banketbakker
• Raadseltje: De man woont in een iglo



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Hulp bij
een schade?

Dat geven wij!


