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Beste Koedijkers,

Veel lezers van de Coedijcker Ban hebben de afgelo-
pen maanden de moeite genomen om de in het blad 
en op de site gepubliceerde enquête in te vullen. Al 
deze mensen willen we hierbij alvast bedanken voor 
hun medewerking. Volgende maand zullen de uit-
komsten onder uw gewaardeerde aandacht worden 
gebracht. Omdat we met deze editie weer aan een 
nieuwe jaargang beginnen, hebben we één specifiek 
onderwerp naar voren geschoven. Een aantal van de 
deelnemers aan de enquête herinnerde aan het feit 
dat in voorgaande jaren er altijd een acceptgiro in het 
eerste nummer van het nieuwe jaar werd verspreid. 
En dat veel Koedijkers met alle plezier een vrijwilli-
ge bijdrage overmaakten naar de Coedijcker Ban om 
op die manier het blad financieel te steunen bij het 
in stand houden van deze bijzondere wijkuitgave.  
Uit deze reacties klonk het advies door om ook deze 
traditie met de nieuwe Coedijcker Ban voort te zetten. 
Een advies dat we graag ter harte nemen. Niet met een 
acceptgiro maar op een meer eigentijdse manier. Ieder-
een die de Coedijcker Ban een warm hart toedraagt en 
een financieel steentje bij wil dragen in de productie-
kosten wordt van harte uitgenodigd om een vrijwillige 
bijdrage over te maken naar het banknummer van de 
Coedijcker Ban. Onderaan deze pagina staat precies 
vermeld wat u moet invullen zodat uw bijdrage op de 
juiste plek terechtkomt. We bedanken iedereen voor 
hun bijdrage en de adviseurs voor hun zinvolle tip. 

Rien Berends  

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Praktijk Dries (huisarts) 072-5626080
Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Dierenambulance 072-5150173

De Laatste Eer 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Robert de Boer 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 17 januari 2015 Rekeningnummer: NL 77 INGB 0000 091754 ten name van De Rietschoot o.v.v: bijdrage CB 2015
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De markante Koedijker
‘Koedijkers bedankt voor de mooie werkzame jaren’
SytSke en André GroothuIS
Door Rien Berends/fotografie Cees van Egmond

‘Kijk nou, wat leuk. Hoe is het met jullie? Wat brengt jullie hier? Alles goed? Nee maar, daar zijn ze weer. 
Gaaf.’ Zomaar een doordeweekse ochtend in december. Centraal in de vernieuwde ontmoetingsruimte van 
De Rietschoot worden twee ex-Koedijkers niet alleen herkend, maar ook nog eens hartelijk begroet. Aan 
twee fraaie, door hen aan Koedijk geschonken, tafels zijn Sytske en André Groothuis letterlijk het middel-
punt van de belangstelling. 

Het huisartsenechtpaar Groothuis, dat eenendertig 
jaar verbonden was aan Koedijk en precies een jaar ge-
leden afscheid nam in De Rietschoot, was even terug 
in het dorp. Om aan te schuiven aan de door Win-
nie van Oosten gemaakte tafels voor een goed, maar 
verlaat afscheidsgesprek. Dat lukt pas nadat eerst de 
nodige handen zijn geschud met de toevallig aanwezi-
ge dorpsgenoten. De eerste vraag is trouwens nog niet 
gesteld of Sytske springt op van haar stoel. ‘Wat fan-
tastisch. Daar is Winnie. Wat leuk.’ De beide vrouwen 

begroeten elkaar hartelijk. André krijgt ook een stevige 
knuffel waarna meubelmaker Winnie vol enthousias-
me tekst en uitleg geeft over de tafels, een verhaal dat 
verderop in deze uitgave uitvoerig wordt beschreven. 

André en Sytske luisteren aandachtig en bekijken alle 
details. Ze zijn blij met het werk dat is geleverd door 
de dochter van huisarts Van Oosten. De dokter die zij 
op 1 januari 1983 opvolgden.

melkbuS

‘Dat maakt het allemaal extra leuk,’ legt André uit. 
‘Voor ons afscheid hadden Sytske en ik besloten dat we 
geen cadeaus van de Koedijkers wilden krijgen, maar 
dat ze geld in een melkbus mochten doen. Van dat 
geld wilden we vervolgens het dorp iets teruggeven. 
Onze eerste gedachte was een bankje bij de Rekervlot-
brug. Toen we dat de gemeente voorlegden, kregen we 
te horen dat zo’n bankje er al zou komen. Vervolgens 
hoorden we van de verbouwingsplannen in De Riet-
schoot en dachten we aan een klok. Uiteindelijk werd 
er gekozen voor twee speciale tafels. Toen we hoorden 
dat die gemaakt zouden worden door Winnie was het 
voor ons helemaal goed.’

leIden

We gaan terug in het levensverhaal van Sytske en 
André. Twee studenten in Leiden die een relatie kre-
gen en samen na hun studie als huisartsenkoppel aan 
de slag ging. ‘In Leiden trokken we veel op met een 
studiegenoot, die waarschijnlijk iets beter zijn best 
deed en wat eerder afstudeerde dan wij. Maar we hiel-
den wel contact. Ook toen hij en zijn vrouw een eigen 
praktijk kregen in Alkmaar-Noord, terwijl Sytske en 
ik nog overal waar dat kon als waarnemend huisartsen 
werkten. In hun Alkmaarse praktijk had het huisart-
senechtpaar Bossers ook veelvuldig contact met hun 
collega Van Oosten in Koedijk. Ze namen elkaars 
weekeinddiensten en vakanties waar. Dus was het lo-
gisch dat Van Oosten aan zijn jonge collega’s vroeg of 
die een goede opvolger wisten voor zijn praktijk, zodat 
hij met een gerust hart met pensioen kon gaan.

Uiteraard dachten collega’s Bossers direct aan hun stu-
dievrienden Sytske en André. ‘We zaten toen in Leiden 
met een klein kind en ik was zwanger van de tweede. 
Toch zijn we op een avond even op en neer gereden 
om kennis te maken.’ En die ene avond was genoeg. 
Het echtpaar Groothuis kwam naar Koedijk, hielp de 
familie Van Oosten met hun verhuizing naar een an-
dere woning aan de dijk en ging op 1 januari 1983 aan 
de slag in de grote praktijkwoning om eenendertig jaar 
lang samen als huisartsen in Koedijk dagelijks actief 
te zijn. 

Terugkijkend op die periode, zijn er dan bepaalde me-
morabele momenten die je nooit meer vergeet? André: 
‘De geboorte van onze eigen kinderen en zonder ver-
der namen te noemen zijn dat zowel bijzondere ge-
boortes als speciale overlijdens. Je wilt dat niemand 
dood gaat, maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk 
in het leven. Maar dat sommige momenten van een 
nieuw leven of een beëindigd leven je bij blijven, is 
zeker.’ Na enig verder nadenken en een paar slokken 
koffie schiet hen beide nog een bijzonder moment te 
binnen. ‘Op een avond werd er keihard gebonsd op 
het grote raam naast de voordeur. Iemand stond vre-
selijk te schreeuwen dat het niet goed ging. Toen we 
de deur open deden, zagen we direct dat het om iets 
heel ernstigs ging. De man stond letterlijk op knap-
pen. Onder normale omstandigheden overleeft maar 
zestig procent die aandoening. Wij hebben meteen een 
ambulance gebeld. De man is met spoed geopereerd en 
heeft het overleefd. Echt een wonder.’ Opeens begint 
Sytske te lachen. Nu we het er over hebben. Jaren later 
staat opeens de zoon van die man op een bloedhete 
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Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

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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De markante Koedijker

zaterdag bij ons in de tuin. Ik lag in mijn bikini op een 
ligbed en André was met de kinderen in het water aan 
het spelen. Die jongen had alleen een korte broek aan 
en liet die zomaar zakken met de opmerking: “Ik denk 
dat ik platjes heb.” Dat is ook zo’n moment om nooit 
te vergeten.’

FAtSoenlIjk

Dat is overigens tegelijk een nadeel om als huisartsen 
in de eigen praktijk te wonen, midden in het dorp. 
Dan kunnen ze ook bij je komen in de tijd dat je niet 
‘open’ bent. ‘Op deze paar incidenten na is dit in Koe-
dijk nooit het geval geweest. Je hebt gelijk dat dit risico 
erin zit en in bepaalde wijken of plaatsen kwam dat 
ook voor. Maar wij hebben daar nooit last van gehad. 
Iedereen was aardig, toonde respect voor onze vrije tijd 
en privacy. Het is er altijd fatsoenlijk aan toe gegaan. 

Toen ik badmintonde in De Rietschoot stond ik een 
keer naast een nieuwe inwoonster in de kleedkamer. 
Die herkende me als haar nieuwe huisarts en begon 
meteen over haar rugklachten. De andere meiden gre-
pen direct in. Dat doen we niet. Op de club is het 
Sytske, één van onze badmintonspeelsters. Als je ge-
zondheidsklachten heb, maak je morgen maar een af-
spraak om bij haar langs te gaan op de praktijk. Dat 
vond ik prachtig. Echt typerend voor de mentaliteit 
hier in het dorp.’

PrInS bernhArd

Nog even terugkomend 
op de memorabele mo-
menten. Ik kan me nog 
herinneren André, dat je 
ooit tijdens een Gondel-
vaart als hoofdpersoon op 
één van de boten stond. 
‘Hou maar op. Dat was 
met Groep 88. Nadat we 
een poosje in Koedijk 
woonden, hebben we een 
vriendenkring met onze 
buren opgebouwd. Dan 
kwamen we af en toe bij 
elkaar, zoals met oude-
jaarsavond. In 1988 werd 
besloten om actiever te 
worden tijdens Gondel-

vaart en deden we mee met een eigen boot. Dat kon 
heel goed, want in de club zaten een timmerman, een 
elektricien, een architect en een schilder.’ En twee me-
dische deskundigen bij eventuele calamiteiten of EH-
BO-behoefte? ‘Nee, wij waren voor de gezelligheid en 
de drank. Ik zat altijd achter de schermen op de boot 
alles een beetje in de gaten te houden. Totdat we het 
onderwerp Wereld Natuur Fonds kozen. Toen moest 
Prins Bernhard met anjer in de schijnwerpers. Ik dacht 
dat niemand me zou herkennen met grijs geverfd haar 
en strak in het pak.’ Nou, dat werd toch wel even iets 
anders. Niemand had Prins Bernhard herkend, maar 
wel een wuivende dorpsdokter.

de hertoGh

Spraakmakend was ook het moment dat de praktijk-
woning aan de Kanaaldijk te koop kwam staan en de 
familie Groothuis verhuisde naar Sint Maartensbrug. 
Dat zorgde toen voor de nodige ophef. ‘Tijden ver-
anderen. Zo ook in de wereld van huisartsen. Vroeger 
was het logisch dat de huisarts praktijk hield in zijn 
eigen huis. Dat woord zegt het al. Maar met de komst 
van huisartsenposten verdween die noodzaak. Toen 
vervolgens de huisartsenpraktijken uitgroeiden tot 
groepspraktijken met meer huisartsen en assistentes, 
verdween steeds meer de behoefte aan een echte dok-
terswoning met praktijk aan huis. Daar kwamen we zelf 
al snel achter in de tijd dat we jonge artsen hielpen met 
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Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

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

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

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%
De Omloop 2A, 
1831 AH  KOEDIJK
Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

De markante Koedijker
hun opleiding. 
Voor ons was 
het dus min of 
meer noodzaak 
om het grote 
bedrijfshuis te 
verkopen, om 
te voorkomen 
dat we er na ons 
werkzame leven 
nog met zijn 
tweetjes zouden 
wonen. Het 
was te groot en 
onverkoopbaar 
aan een opvol-
ger.’Stoppen met praktijk aan huis en verhuizen naar 
elders betekende wel dat er een andere praktijkruimte 
moest komen. ‘We vonden die in het bedrijvenverza-
melgebouw De Hertogh. We gingen in overleg met de 
gemeente en kregen toestemming van de wethouder. 
Die verdween echter net zo snel als ze was gekomen, 
waarna haar opvolger een streep door de rekening zet-
te. Wat we ook probeerden, we kregen geen toestem-
ming.’ Terwijl het huis aan de dijk al was verkocht. 
Er werden boetes opgelegd en er werd geprotesteerd. 
‘Vooral ook door de Koedijkers. Die steun was gewel-
dig. Een handtekeningenactie heeft er zeker toe bijge-
dragen dat het beleid werd aangepast in een gedoog-
beleid gedurende de periode dat wij nog actief waren. 
Om die reden zijn we vorig jaar op tijd naar de ge-
meente gegaan met de mededeling dat we onze prak-
tijk gingen verkopen en met de vraag waar de praktijk 
nu gevestigd moest worden. Een ambtenaar is vervol-
gens komen kijken en gaf direct toestemming om op 
de bestaande plek gewoon door te gaan, daar was niets 
mis mee.’ Maar al met al was het toen best een moei-
lijke tijd. Een donkere periode in Koedijk. Sytske: ‘Ik 
vond het heel zwaar om in een volle gemeenteraadszaal 
onze positie te verdedigen.’

euthAnASIe

Uiteraard is er ook voor Sytske en André Groothuis 
nog een leven na Koedijk. ‘Een dag heeft 24 uur en dat 
was de afgelopen jaren soms te kort. Eerlijk gezegd nu 
ook wel eens. We hebben het druk. Dat zit on onze 
aard. Met de kleinkinderen, muziek maken, klussen, 

vrienden en af en toe iets leuks doen met de familie. 
Dat hebben we jarenlang maar weinig kunnen doen. 
Ook draaien we af en toe diensten bij de huisartsen-
post. Op de momenten dat het ons uitkomt. Noem 
dat inderdaad maar een soort afbouwen. 

En we zijn SCEN arts in de regio Noord-Holland. 
Daar hebben we een opleiding in gevolgd. Een SCEN 
arts treedt op als second opinion arts bij euthanasie. 
Dankzij dat werk onderhouden we nog veel contacten 
met collega’s in de regio. Het is bovendien belangrijk 
dat bij euthanasie alles goed is geregeld. Dat maakt 
het werk mooi. Er wordt steeds vaker over dit thema 
gesproken. Naarmate je ouder wordt, komt overlij-
den steeds dichterbij. Zo is het leven.’Systke en André 
Groothuis hebben nog regelmatig contact met Alex 
Slachter die de praktijk in Koedijk heeft voortgezet. 
‘Dan komen we weer in de bekende omgeving, drin-
ken we een kop koffie en zien we weer de vertrouwde 
gezichten. 

Want nogmaals, we hebben fantastische jaren gehad 
en we genoten van het respect dat de Koedijkers had-
den voor ons werk. Huisarts is een mooi beroep en 
al helemaal in een omgeving als deze. En we zijn op 
een mooi moment gestopt. Dat hadden we zo ge-
pland. Om ook nog voldoende vrije tijd te hebben en 
op die manier van het leven te genieten. We wensen de 
Koedijkers het allerbeste en allemaal bedankt voor de 
mooie werkzame jaren.’ 
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D E B O H R A
S A L O N

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

www.salondebohra.nl

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

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

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

WArmWAterStooF comPleet, SteAtIet en SlIePIe

Door Jacob de Maijer (inventarisatiecommissie)

Terugkomend op ons artikel in de vorige Coedijcker 
Ban nog even een nadere toelichting.  Er stond name-
lijk dat we twee koperen stoven hebben, waarvan één 
warmwaterstoof. Na verdere naspeuringen op internet 
kwamen we er achter dat deze warmwaterstoof niet 
compleet is. Het blijkt dat er een houten frame om 
en onder hoort. Bert Butter is gaan zoeken in onze 
voorraad nog te identificeren voorwerpen. Snel kwam 
hij terug met het bijbehorend essenhouten frame voor-
zien van messing hengsel. De familie Bos, de smeden, 
hebben het ding  in het verleden verbouwd. Dit deden 
ze door het ronde, houten omhulsel in te zagen en er 
een plaatstalen bodem en ring in te maken. Zo konden 
er op de bodem gloeiende kooltjes uit het smidsvuur 
of uit de kachel in gelegd worden. Daar waar de ko-
peren warmwatertank in kwam, legden ze een ronde 
marmeren tegel . Zo kon de stoof onder tafel als bij-
verwarming dienen of als voetenstoof met een stukje 
vloerkleed op de tegel. We hebben de warmwaterstoof 
weer origineel in elkaar gezet en samen met de ver-
bouwde onderdelen in een vitrine tentoongesteld. Wij 
waren blij verrast over de afloop van onze speurtocht.

hulP

Voor het volgende voorwerp hebben wij uw hulp no-
dig. Soms gebeurt  het we, dat ondanks onze naspeu-
ringen, niet precies weten wat voor apparaat of voor-
werp we hebben. Zo ook nu. We hebben een soort 
staaflantaarn, ongeveer 30 centimeter lang, van bake-
liet en voorzien van een drukknop. Er zit een snoer aan, 
dus het apparaat  moet aangesloten worden op elektri-
citeit. Aan de andere kant zit een lampfitting. Er zit 
echter geen lamp in maar een verwarmingselementje. 
Dit verwarmingsspiraaltje is op steatiet gewonden, een 
vuurvast keramisch materiaal.  Maar het element is zo 
klein, 2 cm doorsnede,  dat het alleen voor plaatselij-
ke verwarming dienst kan hebben gedaan. Voor het 
elementje zit een  micaplaatje met zes kleine gaatjes 
erin. De schenker van dit apparaat, Piet de Vries, weet 
ook niet wat het is, waar hij het gevonden, of van wie 
hij het gekregen heeft. Wel heeft Piet  onderzocht wat 
de technische gegevens zijn: : 165 Ohm weerstand, 72 
Watt verbruik en 110 Volt netspanning. De schakelaar 

geeft alleen in ingedrukte stand de stroom door aan 
het element, dat dan heel heet wordt. Zoals een straal-
kachel bijvoorbeeld. Weet u wat het is vertel het ons 
via tel.nr. 072 5615882 of kom langs op vrijdagochtend 
in het museum.

SlIePIe

Tenslotte nog dit, wij kregen een reactie van mevr. 
Kuit op de voorraadpot  van vorige maand. De pot  
werd vroeger thuis bij haar opa een sliepie genoemd. 
Haar opa  deed er namelijk de geschilde aardappelen 
in. U moet weten dat de mensen vroeger hun aardap-
pelen ver van te voren schilden, soms een dag voor ze 
gekookt werden. In dit sliepie werden ze dan geschild 
en in water bewaard. De naam komt ons niet bekend 
voor, maar is ongetwijfeld een West-Friese benaming. 
Wij zullen die benaming bij de beschrijving van de pot 
opnemen .

Historische Vereniging
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De moeite waard
VrouWen VAn nu – koedIjk. 
Heeft u fijne feestdagen gehad? De Vrouwen van Nu 
wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar. In dit  nieu-
we jaar 2015 ontvangen zij, de Vrouwen van Nu, afd. 
Koedijk, als eerste boswachter Natasja Nachbar. Zij is 
werkzaam bij het natuureducatiecentrum De Hoep in 
Castricum en zij zal ons op dinsdagavond 20 januari de 
grapjes en eigenaardigheden vertellen van de duinen. 
Het belooft een mooie avond te worden. De leden zijn 
uiteraard weer van harte welkom in de Rietschoot. 

Belangstellende vrouwen zijn ook welkom. U kunt 
deze avond op 2 manieren bijwonen. U vraagt aan een 
zus, vriendin of kennis een cadeaubon voor het bijwo-
nen van twee avonden 2) U komt op eigen gelegenheid 
en betaalt dan € 5,00 die vervolgens van de contributie 
afgetrokken wordt, als u besluit lid te worden. Vrou-
wen van Nu organiseert 9 x per jaar een gevarieerde 
bijeenkomst op de 3de dinsdag van de maand, aanvang: 
20.00 uur. Verder zijn er een werkgroep die regiona-
le uitjes organiseert, een tuingroep, een leeskring en 
eetclubs en er worden ook poëziemiddagen georgani-
seerd. Ook kunnen via de vereniging diverse creatieve 
cursussen en workshops gevolgd worden. Kortom, het 
is zeer de moeite waard om eens een avondje mee te 
maken Meer informatie: 072-5315934

2015
Ja joôs, we zitte alweer in ’t nieuwe jaar. We leve 
opheden in ’n onzekere toid. De vrede, zôas dat 
kloine joôntje in die stal ‘t 2000 jare leden bedoeld 
had, is puur ver te zoeken. Alle beroerdighoid van 
de wereld heb  iederien  opheden bedat  in ’n kloin 
apparaatje, zo’n têlefoôntje mit van alles d’r op en 
d’r an, bai de hand. As d’r wat an de are kant van de 
wereld beurd is, den wete de meiste mense binnen 
’n paar seconde dat ‘r wat loôs is. ’n Zoôt mense 
staan mekaar nei ’t leven. D’r wordt stôlen, niet te 
kort. Te veûl jongere benne ofhankelijk van drugs 
en drank!  “High” weze skoint  voor ’n zoôt mense 
’n groôt geluk te wezen. Mag ik deervoor bedan-
ke? Ik hew ooit welderes voorspellings hoort, dat 
de mentalitoit in 2015 weer wat beterder worre zou. 
Leite we ’t hope! Oigenlijk kenne ’n zoôt probleme 
binnen 2 menute oplost weze. As iederien nou ge-
woon ’s bai z’n oigen denke of zegge zou: “Ik gaan 
gien ruzie meer make! Ik gaan d’r ’s ientje, die dat 
nôdig heb, hellepe! Ik sjouw ‘s ’n bôskippetas voor 
’n aar. Ik zeg voortaan iederien gedag! Van nóu of 
an zurg ik dat ik vriend’lijk bin nei are toe! Ik noôd 
’n minder-bedeêlde uit om ’s te gast te komen!” Ik 
bloif nooit meer mit ’n kwaaie kop loupe!” Zô’n 
gedachte hoeft maar efkes te duren, maar ken wel 
voor altoid je leven verandere. Wim Kan heb ’n 
keer zaid: “As iederien op de wereld ien aar per-
soôn  gelukkig make zou, den zou de hêle wereld 
gelukkig weze!”  ’t Is gewoôn ’n heêl lekker gevoel 
as je ’n aar hellepe kenne.  ’t Doet wat met je oigen. 
Je worre d’r zelf gelukkiger van. Deer is trouwens 
’n heêl mooi Engels woord voor uitvonden. “Hel-
pers-high”. Ik hew ’t zelf ondervonden en van moin 
mag deuze menier van high weze wel voor altoid 
bloive Dat deervan ok, dat ik iederien voor 2015 ’n 
zoôt  kere “Helpers-High” toewens Groete en veûl 
Hoil en Zegen.

De moeite waard
Historische Vereniging Koedijk
lezInG oVer jAn mAyen
Op maandag 9 februari 2015 aanvang 20.00 uur in de 
Molenschuur bij molen “De Gouden Engel” Kanaal-
dijk 235-236 te Koedijk Lezing van Erik Verheul over 
Jan Mayen, een klein eiland in de Noordelijke IJszee.

 Jan Mayen is een klein eiland in de Noordelijke IJszee. 
Klein, maar met een rijke geschiedenis die in het teken 
stond van de walvisvaart. Het is genoemd naar een van 
de vele ontdekkers, Jan Jacobsz. May van Schellinck-
hout. Ook Michiel de Ruyter heeft het eiland twee 
keer aangedaan, lang voor hij een beroemd zeeheld 
werd. Op dit eiland staat de noordelijkste actieve vul-
kaan ter wereld; ook deze heeft een Nederlandse naam, 
de Beerenberg. Omdat het dit jaar precies 400 jaar ge-
leden ontdekt is, heeft de Koninklijke Marine een ex-
peditie naar dit eiland georganiseerd. Die heeft in au-
gustus 2014 plaatsgevonden. Aan boord was een team 
wetenschappers, die uitgenodigd waren om onderzoek 
te doen op het eiland. Ook een team mariniers was 
mee om de 2270m hoge en zwaar vergletsjerde berg te 
beklimmen. 

Een specialist van het Marinebedrijf heeft een monu-
mentale gedenksteen gerestaureerd die herinnert aan 
zeven Nederlanders die in 1634 om het leven kwamen 
bij een poging tot overwintering. De initiatiefnemer 
van deze expeditie en tevens restaurateur van de ge-
denksteen komt deze avond vertellen over de geschie-
denis van het eiland en de expeditie van de Koninklij-
ke Marine. De zaal is open om 19.30. U kunt een plaats 
reserveren bij: Ruud Schouten, telefoon: 072- 5612877 
(na 19.00 uur). E-mail: hvkevenementen@gmail.com 
De lezing is voor iedereen toegankelijk. Toegang is 
gratis. Leden van de vereniging krijgen voorrang bij 
verdeling van de beschikbare plaatsen.  

NIeuWS huISArtSenPrAktIjk koedIjk 
Avondspreekuur op dinsdAg 18:00 - 21:00 uur

Per 1 januari 2015 start de praktijk 
met een avondspreekuur op 
dinsdagavond van 18:00 uur 
tot 21:00 uur. Dit spreekuur 
is alleen voor consulten op af-
spraak. Deze afspraken dienen 
tijdens de reguliere openingstij-
den (van 8:00 tot 17:00 uur) ge-
maakt te worden via de assistente. 

De praktijk is vanaf 17:00 uur niet telefonisch bereik-
baar. Voor spoedgevallen blijft de huisartsenpost Alk-
maar beschikbaar. Op deze manier willen we mensen 
tegemoet komen die geen vrij kunnen krijgen of willen 
nemen van werk of school.

vAkAntie

Huisartsenpraktijk KOEDIJK, de Hertog 2 te Koedijk 
is wegens vakantie gesloten van: 23 februari t/m 27 fe-
bruari 2015 De waarneming wordt in die week gedaan 
door :Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, telefoon 
072-5612598 

koedIjker VrouWen GIlde
De ledenavond van het Koedijker Vrouwen Gilde van 
13 januari 2015 wordt georganiseerd door het eendags-
bestuur. Het onderwerp van deze avond is voor ieder-
een elk jaar weer een verrassing. Deze avond is alleen 
voor de leden.Het KVG wordt ondersteund door 
Stichting ’t Zuydoutaerlandt

VerGAderdAtA StIchtInG zol
dAgelijks bestuur 
2 februari 2015. 30 maart 2015, 16 no-
vember 2015

Algemeen bestuur

16 februari 2015, 13 april 2015, 30 no-
vember 2015

Locatie De Rietschoot Saskerstraat 
22 Koedijk

Contact: Chris Ufkes (secretaris)  secretaris.zuydoutae-
rlandt@gmail.com

De Hoep informatiecentrum in Castricum

De Coedijcker Ban niet ontvangen ?
Laat het ons weten!
Mail naar 
info@coedijckerban.nl 
of  bel met
Wim Smit 
06-43166559
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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 moeite waard
mood & mInd oP donderdAGAVond 
Het inspirerende initiatief Mood & Mind krijgt dit 
jaar een iets aangepast vervolg. Zo zullen de stiltewan-
delingen door het natuurgebied bij Groet naast de 
zaterdagochtend ook worden gehouden op zondag-
middag. De Mood&Mind lessen in De Rietschoot in 
Koedijk worden voortaan elke donderdagavond ge-
houden.  

In een Mood&Mind les maakt initiatiefneemster Ri-
anne Berends een combinatie van verschillende oefe-
ningen en bewegingen met betrekking tot yoga, me-
ditatie, ontspanning, mindfullnes, ademhaling, aarden 
en je leren af te sluiten voor niet prettige sferen en 
energieën. Het volgen van deze lessen kan je onder an-
dere helpen om beter te slapen, lichamelijke spanning 
meer los te laten en het lichaamsbewustzijn te vergro-
ten. Het heeft een positieve invloed op de concentra-
tie, de aandacht en het denken. De lessen zijn voor 
iedereen toegankelijk. Iedereen kan meedoen op zijn 
of haar eigen niveau.

De eerste les in het nieuwe jaar in De Rietschoot is 
donderdagavond 8 januari van 20.15 – 21.15 uur. De 
investering in jezelf is €8,50 per losse les, 4 lessen €25,- 
en 8 lessen   €45,-. 

Tijdens de bijzondere stiltewandelingen neemt Rianne 
je mee  door de natuur en begeleidt je ook met ont-
spannings- en ademhalingsoefeningen. Je loopt in je 
eigen tempo. Door een stapje terug te doen en in een 
rustiger tempo te lopen dan wat je normaal gespro-
ken doet, word je je nog bewuster van de bijzondere 
ervaringen tijdens de wandeling Er wordt gestart bij 
het Groeter kerkje in Groet. Van daaruit wordt een 
avontuurlijke route (7,5 km) door bos, duin, heide en 
ook door mul zand gelopen. Tijdens de wandeling zijn 
er pauzes om meegebracht eten en drinken bewust te 
kunnen nuttigen en om een meditatie/ontspannings-
oefening te doen. Het is een inspanning voor het li-
chaam en ontspanning voor de geest. De stiltewan-
deling duurt ongeveer drie uur inclusief samenkomst, 
wandeling met pauzes en afsluiting.

De eerstvolgende wandelingen zijn zaterdag 10 januari 
van 10.00 – 13.00 uur en zondag 1 februari van 13.00 
– 16.00 uur. Deelnamekosten zijn €8,50,- 

Plannen natuurbegraafplaats
kerStbomenVerkooP VerdWIjnt
Op zaterdag 6 december ging vorig jaar de traditione-
le kerstbomenverkoop aan de Nauertogt 21 van start. 
Voor de laatste keer, want aan deze traditie komt een 
einde.

Een week later, op zaterdag 13 december, was het een 
drukte vanjewelste in de grote schuur. De fijnsparren, 
Nordmannen, blauwsparren en zilversparren vlogen 
als het ware de deur uit. Aan de lopende band wer-
den de bomen vakkundig verpakt. Vol bewondering 
gadegeslagen door de kleine kinderen, die samen met 
papa en mama een kerstboom hadden uitgezocht. Zo-
als gezegd voor de laatste keer in de ruime schuur aan 
de Nauertogt. Initiatiefneemster Joke Bak vertelde tus-
sen het drukke kassawerk door dat de verhuizing alles 
te maken heeft met de plannen om op de plek waar 
nu nog de schuur staat, een natuurbegraafplaats aan te 
gaan leggen. Joke: ‘Dat zijn althans de plannen. Als die 
doorgaan, dan moet de schuur waarschijnlijk weg en 
kunnen we er niet meer terecht. Omdat we in Broek 
op Langedijk aan het Havenplein een geschikt alterna-
tief hebben gevonden, verhuizen we volgend jaar daar-
heen. Praktisch gezien kwam dat ook goed uit en we 
willen niet het risico lopen dat we volgend jaar te laat 
zijn en nergens meer terecht kunnen.’Dus liepen we 
nog maar een keertje door de gezellige schuur en keken 
bij het vertrek nog een keer om naar de spandoeken en 
de gezellige drukte bij ‘Kerstbomen te koop’.    

(RB)

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

Het laatste jaar “Kerstbomen te koop”
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Coedijckertjes Beeldbericht

Tekst en beeld Cees van Egmond

IjSkrIStAllen
Iedereen begint een nieuw jaar met bepaalde verwachtingen, hoop, verlangens en voornemens. Ik hoop dat het 
een goed jaar voor u wordt. 

Op het gevaar af dat hier beter een bloeiend sneeuwklokje had kunnen staan, wil ik teruggrijpen naar iets anders 
dat ook met Koedijk van doen heeft. Een mooie dag, de eerste zonnestralen die je bereiken en overhangende 
sneeuw langs de slootkant van de Achtergraft. Het contrast tussen donker en licht kan niet sterker. Ondanks een 
waarschuwend gebliep, druk ik de knop in als ik de ijskristallen zie blinken.

Een besneeuwde akker, ijskou, grondmist en bloedrood zonlicht: de natuur kan er wat van!

Groot bereik. Als u een Coedijckertje plaatst heeft 
u een groot bereik. Er worden 2000 exemplaren ge-
drukt en verspreid. De Coedijcker Ban wordt goed 
gelezen!

Gitaarlessen in Daalmeer /Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Voor begin-
ners en gevorderden. Gratis proefles? Ton Oudejans, 
E-mail: tonoudejans@online.nl, telefoonnummer: 
06-10338021
Pianostemmen in Koedijk Andre Valkering Sas-
kerstraat 148 tel 072-5612961
Zelf mandala’s maken en inkleuren.Overal zie je 
kleurboeken voor volwassenen. Heerlijk al kleurend 
tot rust komen.In de mandalacursussen in de Daal-
meer leer je zelf mandala’s maken, die je vervolgens 
gaat inkleuren. Eind januari beginnen er weer nieu-
we groepen. www.pacha-mama.nl   tel: 5626617
Redacteur Jeugdpagina. De Coedijcker Ban zoekt 
een redacteur voor de jeugdpagina. De redacteur is 
iedere maand verantwoordelijk voor het opstellen 
van-  en vormgeven aan twee jeugdpagina’s. Als je 
het leuk vindt om iedere maand een originele jeigd-
pagina te maken laat het ons weten.
De Coedijcker Ban niet ontvangen? Laat het ons 
weten: info@coedijckerban.nl

Door Ruud van Ling 

Een komisch toneelstuk  
met een  
crimineel tintje 

Toneelvereniging DE ROOS  
Presenteert 

De Rietschoot Koedijk  
6, 7 en 14 februari 2015. 
Aanvang 20.00 uur 
(zaal open om 19.30 uur) 

De Geist-St. Pancras  
22 februari 2015. 
Aanvang 15.00 uur 
(zaal open om 14.30 uur) 

Entrée: 10 euro. Voorverkoop vanaf 15 januari op  
tel. 072 5617052 en aan de bar van De Rietschoot 

De dochter  
van de minister 

Na afloop volop  
muziek en gezelligheid 
 

GRAND HOTEL 

RICHE 

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

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

Studio Petit
Fotogra�e - Websites
Drukwerk - Restauratie

www.studiopetit.com
info@studiopetit.com
06-83114470
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Ondernemer van de maand
Winnie van Oosten goed in inlegwerk in hout
IntArSIA meubelmAkerIj
Door Rien Berends/foto’s Cees van Egmond

‘Wat is er nou nog fijner dan mensen blij maken met het werk dat je doet? Grote of kleine meubels maken, 
reparaties verrichten aan meubels met emotionele waarde. En dat in een dorp als Koedijk. Het is hier zo 
mooi om te wonen en te werken. Super.’

Winnie van Oosten woont en werkt al een aantal 
jaren aan de Kanaaldijk in haar éénvrouwsbedrijf 
Intarsia Meubelmakerij. Dat betekent “inlegwerk”, 
want daar is ze in gespecialiseerd. Met als resultaat 
heel bijzondere meubels, maar ook kaarsenstandaards 
en creatieve houders voor waxinelichtjes. Gebruiks-
voorwerpen met de uitstraling van kunst. Winnie 
kreeg veel waardering voor alles dat ze liet zien 
tijdens de wintermarkt eind vorig jaar in De 
Rietschoot. En voor de nieuwe meubels die 
ze heeft gemaakt voor de gemoderniseerde 
hal van het ontmoetingscentrum. Met in het 
middelpunt de twee grote tafels, die zijn ge-
schonken aan Koedijk door Sytske en 
André Groothuis. Na hun afscheid 
als huisartsen, ruim een jaar ge-
leden. Een mooi geschenk, ver-
vaardigt door de dochter van 
voormalig Koedijker huisarts 
Van Oosten, ooit opgevolgd 
door Sytske en André. Waar-
mee een prachtige, symboli-
sche cirkel weer rond is.

‘Ik hou van hout. Dat 
heb ik altijd gehad. 
En van techniek. 
Maar ook van crea-
tiviteit. Die creativi-
teit heb ik van mijn vader en moeder.’ 

Geboren en GetoGen In koedIjk

Kortom, de in Koedijk geboren en getogen Winnie 
van Oosten is dus veelzijdig en creatief. We beginnen 
met een kop koffie (‘Koffie zetten ben ik minder goed 
in’) aan de keukentafel. Binnen de kortste keren komt 
ze met werkvoorbeelden aan waar het lijnenspel van 

af spat. ‘Ik zie overal een lijnenspel in. Knipsels, foto’s 
en tekeningen inspireren me. En hout. Alle soorten 
hout. Hoe klein ook, ik verzamel alles. Gooi nooit een 
blokje hout of een stukje fineer weg. Het komt altijd 
van pas.’

technISch tekenAAr

Ondanks de voorliefde voor hout 
begon Winnie van Oosten haar 
loopbaan in een weliswaar crea-
tieve maar wel degelijk ook tech-

nische omgeving. ‘Als technisch 
tekenaar. Ik tekende installaties en 
leidingen op plattegronden van 
gebouwen die nog gebouwd moes-
ten worden. Dat werk verdween 
langzaam maar zeker met de 
komst van computers. Zo’n twin-
tig jaar geleden werd ik werkeloos. 
Ik heb me toen in Haarlem, waar 
ik samen met mijn partner Nia 

woonde, aangemeld voor een ori-
entatiecursus ‘Vrouwen in de Tech-
niek’. Alles kwam voorbij. Auto’s, 

motoren, staal, bouw en hout. 
Gelukkig wel. Want hout 

is mijn ding. Dat heb 
ik van mijn vader. 
Die maakte in zijn 

studententijd ook zijn eigen meubels.’

GedIPlomeerd meubelmAker

Na de cursus ging Winnie van Oosten met haar tech-
nisch houtdiploma de arbeidsmarkt op. Om te zien 
wat de mogelijkheden waren bij meubelmakers en 
interieurspecialisten. ‘Ik kon aan de slag bij een in-
terieurbouwer die me de kans gaf extra meubeloplei-

dingen te volgen. Vier dagen in de week werken en 
één dag en een avond naar school. Prachtig was dat. 
Dankzij die mogelijkheden ben ik gediplomeerd meu-
belmaker met inlegwerk als specialiteit. Inderdaad 
ambachtelijk werk. Ik heb ook een eigen meesterteken 
dat is ontworpen door een neef die edelsmid is. Van 
beneden naar boven zie je gestileerd een W, kleine v 
en een O. Dit teken is te zien in mijn logo en er is een 
brandmerk van gemaakt. Ik hou het in een vlam en 
brand het in mijn werkstuk in.’ 

mond-tot-mondreclAme

Toen de interieurspecialist in 2005 failliet ging, besloot 
Winnie als zzp-er aan de slag te gaan. ‘Ik kon dat doen 
dankzij Nia die een fulltime baan heeft. Ze heeft me 
van begin af aan gestimuleerd en gesteund. Ik wilde 
de stap om voor mezelf te beginnen al eerder maken, 
maar die is best groot. Je zet niet zomaar alle zeker-
heden aan de kant.’ Totdat het op een andere manier 
voor je wordt gedaan. ‘Precies. Want als zekerheden 
geen zekerheden meer zijn, dan volg je je hart. Dat heb 

ik mogen doen. 

‘Wat ik ook schitterend vind, is het repara-
tiewerk.’

We hebben financieel samen een stap terug gedaan en 
ik ben begonnen Intarsia op te bouwen. Eerst krijg je 
opdrachten van familie, vrienden en bekenden. Dan 
volgt de mond-tot-mond reclame. Zo bouw je voor-
zichtig een klantenkring op. Zo langzamerhand kan ik 
nog wel wat nadrukkelijker aan de weg gaan timme-
ren. Figuurlijk dan.’

InleGWerk

Wat betreft figuren. Het inlegwerk lijkt heel erg op het 
maken van figuren met verschillende kleuren, maten 
en houtsoorten. ‘Het is veel puzzelwerk. Precies werk 
ook. Klanten komen vaak met voorbeelden. Dat vind 
ik het mooiste. Iets helemaal op maat maken naar de 
wensen van de klant. Door ze te wijzen op allerlei al-
ternatieve mogelijkheden om het meubelstuk zo te 

Want hout is mijn ding, dat heb ik van mijn vader
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Ondernemer van de maand

Dé adviseur
voor al uw

verzekeringen

www.otterlo-advies.nl

BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212
1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00
E  info@otterlo-advies.nl
I  www.otterlo-advies.nl

maken dat ze er het meeste van kunnen genieten. Wat 
ik ook schitterend vind, is het reparatiewerk. Vanwege 
de crisis gooien mensen steeds minder weg. Maar vaak 
hebben bepaalde meubels binnen een familie ook veel 
emotionele waarde. Dan is het fantastisch dat je der-
gelijke meubels weer helemaal in hun oude staat kunt 
herstellen. Dat is prachtig om te doen. Ik geniet van 
de blijde gezichten.’

Grotere WerkruImte

Op het moment dat Winnie en Nia tot de conclu-
sie kwamen dat ze op zoek moesten naar een grotere 
werkruimte voor Intarsia meldde moeder Van Oosten 
zich. ‘Na het overlijden van mijn vader was het huis 
in Koedijk voor haar te groot om alleen in te blijven 
wonen. Voor ons was het een perfecte locatie. 

Als woonhuis voor ons samen met een prachtig uit-
zicht. En als werkplek/atelier voor mij. Super gewoon. 
Hier gaan we nooit meer weg.’ We zijn inmiddels in 
de werkplaats aangeland waar het helemaal vol staat 
met hout in alle soorten en maten. Een eldorado voor 

de liefhebber waar Winnie blindelings de weg weet. 
‘Vraag me waar iets ligt en ik pak het.’ In deze ruimte 
werden ook de meubels voor De Rietschoot gemaakt. 
Winnie sprak met het bestuur, de bedrijfsleider en di-
verse medewerkers. ‘Ik ben diverse keren gaan kijken 
en meten. Luisterde naar de plannen en deed de nodi-
ge voorstellen. Uiteindelijk koos De Rietschoot voor 
eikenhout bewerkt met monocoat. Dat is een speciale 
coating die heel geschikt is voor dagelijks gebruik in 
ruimtes waar veel mensen aan tafel schuiven. 

Ik ben in september begonnen met de fabricage en de 
eerste tafels, die door Sytske en André Groothuis zijn 
aangeboden, heb ik begin november geleverd. Inmid-
dels staan alle meubels er. De kleurstroken zijn aange-
bracht op verzoek van De Rietschoot om zo een geheel 
te krijgen met de kleurrijke wanden. Al met al is het 
een mooi totaalproject geworden waar de medewer-
kers en bezoekers in De Rietschoot nog heel lang van 
mogen genieten. Want daar doe ik het eerlijk gezegd 
vooral voor. Tevreden mensen en blijde gezichten.’   

Het inlegwerk lijkt heel erg op het maken van figuren met verschillende kleuren, maten en houtsoorten
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SchlAGerkoor dIe luStIGe SänGer 
Op zondag 11 januari 2015 is het Noord-Hollands 
Schlagerkoor ‘Die Lustige Sänger’ weer in De Riet-
schoot. Samen met ‘De accordeon ladies van meneer 
Musique’ verzorgen zij een knotsgekke en gezellige 
middag in Koedijk.

‘De accordeon ladies van meneer Musique’ bestaat uit 
drie dames die na vele jaren de accordeons weer van 
zolder hebben gehaald. Onder de bezielende leiding 
van Henk Bakker zijn de vingers en toetsen weer zo ge-
kneed dat ze de combinaties en snelheid hebben voor 
een sprankelend optreden op de bühne. Hun repertoi-
re bestaat uit bekende Franse, Duitse en Nederland-
se commerciële werken. Bij deze accordeonmuziek is 
meezingen door het publiek niet uitgesloten. 

Na de pauze slaat 
het Duitse schla-
gergeweld toe. 
Dan is het optre-
den van het eer-
ste Nederlandse 
schlagerkoor ‘Die 
Lustige Sänger’. 
Het schlagerkoor 
bestaat nu al bijna 
5 jaar en kan  te-

rugkijken op geslaagde uitvoeringen in Noord-Hol-
land. De leden van het koor stralen enorm veel mu-
ziekplezier uit tijdens hun optredens en dat is in deze 
donkere dagen van het jaar een verademing. Schlagers 
zijn geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Je kunt onver-
wacht gegrepen worden door schlagers als: ‘Immer 
wieder Sonntags’, ‘Weisse Rosen aus Athen’, ‘Rot sind 
die Rosen’ en vele anderen. De zaal gaat om 14.30 uur 
open. De toegang is 2,50 euro

AudItIe We double t  10-1-15
WE double T traint op vrijdag in de Rietschoot en zijn 
op zoek naar versterking van hun hiphop demoteam. 
Jongens en meisjes tussen de 7 en 20 jaar kunnen op 
10 januari van 10:30 tot 12:00 dansauditie doen in De 
Rietschoot. Opgeven of een informatiepakket aanvra-
gen kan via: Tanja van ‘t Hooft 06-40939266 / tanja-
vanthooft@hotmail.com

“FluIten en SnAren”
Op zondag 18 januari treden troubadour Bert van Baar 
en fluitist Paulus Vis op in de Rietschoot. Het duo 
timmert al geruime tijd flink aan de muzikale weg. 
Paulus Vis, woonachtig in Daalmeer, is een groot pro-
motor van de blokfluit. Hij bespeelt het instrument in 
alle muziekstijlen van Bach tot Jazz, van Folk tot me-
ditatieve muziek. 

Bert van Baar, geboren en getogen in St Pancras, 
werkt vooral met teksten, liedjes en veel uiteenlopen-
de muziekinstrumenten zoals o.a. de hommel. Zijn 
eigen werk wisselt hij af met liedjes over West-Fries-
land met teksten van o.a. Ina Broekhuizen-Slot Kort-
om een aanrader om deze bekende artiesten in Koedijk 
aan het werk te zien. Aanvang 15.00 uur. Toegang 8 
Euro Kinderen tot 12 jaar gratis (onder begeleiding).

WISt u dAt 
De Rietschoot een uitgelezen  plek is om uw verjaar-
dag, bruiloft, receptie of familiedag te organiseren? U 
heeft geen gedoe thuis en kunt zelf ook genieten, want 
ons deskundig personeel voorziet u van alles waar u 
behoefte aan heeft. Voor meer informatie neemt u 
contact op met de Rietschoot via 072-5615595 of info@
rietschoot.nl.

SPortzAAl
Bent u op zoek naar een sportzaal voor uw ac-
tiviteit? Wij hebben op donderdag avond de 
sportzaal vanaf 20:30 beschikbaar voor verhuur.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
De Rietschoot via 072-5615595 of mail naar info@riet-
schoot.nl.

SAmen eten In de rIetSchoot

Iedere tweede én vierde dinsdag van de maand is er 
“Samen Eten” in De Rietschoot Voor  7,50 kunt u 
genieten van een heerlijk driegangenmenu. Met zorg 

voor u bereid. In een gezellige sfeer leert u uw dorps-
genoten kennen. U moet zich uiterlijk de vrijdag voor-
afgaande aan ‘Samen Eten” inschrijven. Dat kan bij de 
medewerkers van De Rietschoot.

het menu oP 13 jAnuArI 
• Voorgerecht Champignon-ham soep; 
• Hoofdgerecht  Witlof met ham en kaas met appel-

moes en aardappelpuree.
• Toe Bavarois

het menu oP 27 jAnuArI

• Voorgerecht Groente-tomatensoep
• Hoofdgerecht Verrassingspasta
• Toe Luchtig toetje

renoVAtIe hAl rIetSchoot Gereed
Op 9 januari 2015 wordt de hal van De Rietschoot feestelijk geopend door wethouder Anjo van de Ven. In de 
zomer van 2014 is een begin gemaakt met de renovatie van de hal. Andere vloerbedekking, de wanden wit met 
kleuraccenten, een prachtige leestafel, andere verlichting. De hal is aangepast aan deze tijd. Op de wand van 
het kantoor in De Rietschoot zijn foto’s uit een ver verleden te zien. De Rietschoot mocht foto’s kiezen uit het 
fotoarchief van Jan Bijpost. De Koedijkers van toen ‘kijken’ in de hal naar de Koedijkers van nu. Op de foto hier-
onder ziet u Koedijkers die (ter hoogte van café “De Bonte Koe” bezig zijn met “katknuppelen”.  Wikipedia over 
katknuppelen:  Een ton bungelde aan een touw, gespannen tussen een paar bomen on de buurt van de herberg. 
De gelukkige, wiens worp tengevolge had, dat het stuk hout uit de ton viel, was de winnaar. De prijs bestond uit 
alcoholica. In die tijd deed het manhaftige gezegde opgeld:  „Een zwavelstok in tienen / een borreltje in ienen”.
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Bewonersonderneming De Rietschoot
Bewonersonderneming op zoek naar passende naam 
AntWoorden oP Veel GeStelde VrAGen 
Door Hans Petit

In de vorige Coedijcker Ban  (november/december 2014) werd de toekenning van de subsidie 2015 voor 
de bewonersonderneming gemeld. Daarmee is de volgende stap gezet voor de vereniging die de vertrouwde 
naam De Rietschoot heeft gekregen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bewonersonderneming  bij 
veel mensen nog de nodige vragen oproept. In dit artikel wordt een aantal van die vragen beantwoord.

Wat is het verschil tussen De Rietschoot en de bewoner-
sonderneming? Voor veel Koedijkers blijft het begrip 
bewonersonderneming vaag. Een bewonersonderne-
ming voert op verzoek van de gemeente of op verzoek 
van een of meer bewoners een aantal taken uit. In het 
ondernemingsplan 2015-2020 (u kunt het downloaden 
op de website van De Rietschoot) kunt u de plannen  
voor 2015 lezen. De Rietschoot is het gebouw van 
de  bewonersonderneming. Het ondernemingsplan 
spreekt over De Rietschoot als “het huis van de be-
wonersonderneming” Het ontmoetingscentrum is een 
onderdeel van de bewonersonderneming.

De bewonersonderneming ontvangt veel gemeenschaps-
geld in de vorm van subsidie. Waar is dat geld voor be-
doeld? De bewonersonderneming ontvangt subsidie 
voor de bedrijfsvoeringskosten (huur- en loonkosten). 
Die subsidie is niet dekkend. Het ontmoetingscen-

trum moet inkomen uit verhuur en verkoop (bar) 
halen om aan alle financiële verplichtingen te kunnen 
voldoen. Daarnaast ontvangt de bewonersonderne-
ming subsidie voor het laten uitvoeren van een aantal 
taken zoals bijvoorbeeld een huiskamer voor de jeugd 
en sociaal cultureel werk. Zie de vijf programma’s in 
het ondernemingsplan.

Gaat het bestuur van de bewonersonderneming die 5 pro-
gramma’s zelf uitvoeren? Nee dat is niet de bedoeling. 
Professionals gaan die programma’s uitvoeren. De be-
wonersonderneming wordt de opdrachtgever.

Is het bestuur van de bewonersonderneming deskundig 
genoeg om professionals aan te sturen? Nee, dat is niet 
altijd het geval. Daarom is er in de subsidieaanvraag 
rekening gehouden met het inschakelen van externe 
deskundigen. In 2015 helpt Daniëlle Koelemij (Bureau 
Idee Doet) het bestuur vorm te geven aan de bewoner-
sonderneming. 

Wat gaat de Koedijker merken van al die plannen? Daar 
is nog geen concreet antwoord op te geven. Maar ze-
ker is dat het aanbod van cursussen in Koedijk (De 
Rietschoot) zal toenemen. Aan bezoekers van de win-
termarkt is gevraagd wat zij  zouden wensen op het 
gebied van cursussen. 60 mensen vulden de enquête 
in en dat leverde voldoende interessant materiaal op 
om mee verder te gaan. Het is de bedoeling om vanaf 
mei/juni een  deskundige in te huren die initiatieven 
in  Koedijk gaat losmaken. Ook zal er meer aandacht 
komen voor dorpsgenoten die eenzaam zijn. Of plan-
nen slagen, hangt natuurlijk ook voor een groot deel 
van het enthousiasme van de Koedijkers af. 

Is het Bewonersonderneming Koedijk of Bewonersonder-

neming De Rietschoot? Het bestuur is begonnen met 
de naam “Bewonersonderneming Koedijk”. Bij nader 
inzien is dat niet zo’n heel sterke naam. Onlangs is be-
sloten om te zoeken naar een passende naam voor de 
bewonersonderneming. Misschien moet de bewoner-
sonderneming de naam krijgen van het ontmoetings-
centrum De Rietschoot. 

De Rietschoot is een sterke merknaam die al bijna 35 
jaar bestaat. Daarnaast onderstreept die  naamgeving 
de twee-eenheid die er is: Het gebouw De Rietschoot 
is onlosmakelijk verbonden met de bewonersonderne-
ming. (Wordt vervolgd)

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen bij de 
bewonersonderneming? Elke maand verschijnt er een 
artikel in dit blad. De Coedijcker Ban houdt u op de 
hoogte. De website wordt goed bijgehouden. Daar-
naast zal er meer energie gestoken worden in Facebook.

Het lijkt me leuk om iets te doen voor de bewonersonder-
neming., maar ik heb geen zin in een bestuursfunctie. 
Is er dan toch plaats voor mij? Ja, dan is er zeker plaats 
voor u. Het is niet de bedoeling dat er een heel groot 
en log bestuur ontstaat. Het is juist fijn als dorpsgeno-
ten een deel van de taken op zich willen nemen. Er is 
inmiddels een aanmelding binnen van een vrijwilliger 
die zich wil richten op kunst en cultuur. Heeft u een 
idee, schroom niet en neem contact op met de bewo-
nersonderneming. Dat kan via een van de bestuursle-
den of via de bedrijfsleider.(info@rietschoot.nl)

Wie controleert het bestuur van de bewonersonderneming 
op het verantwoord uitgeven van gemeenschapsgeld? De 
subsidie wordt toegekend aan de hand van een onder-
nemingsplan. Daarin geeft het bestuur uitleg over de 
plannen. Op basis van dat plan wordt de voorlopige 
subsidie vastgesteld. Na afloop van het jaar waarover 
subsidie is verleend, moet het bestuur schriftelijk reke-
ning en verantwoording afleggen over de wijze waarop 
de subsidie is uitgegeven. Pas dan wordt de subsidie 
echt vastgesteld. 

Kan ik van de bewonersonderneming hulp krijgen bij-
voorbeeld bij het invullen van formulieren? Dat is op 
dit moment nog niet het geval, maar in de toekomst 
is dat wel de bedoeling. Zodra het zover is, laten we 

het weten. Houd de website en de facebookpagina en 
natuurlijk de Coedijcker Ban in de gaten.

Er gaan geruchten dat het ZOL ( Stichting ‘s Zuydoutaer-
landt) ophoudt te bestaan, klopt dat? Nee dat klopt niet. 
Wel is er sprake van dat het ZOL onderdeel wordt van 
de bewonersonderneming De Rietschoot. De rol van 
het ZOL, het verdelen van subsidie aan verenigingen 
blijft – voor zover we dat nu kunnen overzien - het-
zelfde.

FAcebook
Maandelijks wordt u via de Coedijcker Ban en de 
wijkkrant Alkmaar-Noord geïnformeerd over ac-
tiviteiten in Koedijk. In 2015 wordt daarnaast in-
tensiever gebruik gemaakt van de Facebookpagina 
De Rietschoot. In deze online community leest u  
over activiteiten in Koedijk; met speciale aandacht 
voor het aanbod van het ontmoetingscentrum De 
Rietschoot. Ook worden wensen van bewoners 
verzameld voor sociaal cultureel werk in de wijk. 
De beste ideeën worden uitgevoerd. Uiteraard in 
samenwerking met bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Blijf op de hoogte 
van actuele plannen van de bewonersonderneming 
en denk mee over nieuwe activiteiten voor en door 
de wijk.
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- 
(Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest)

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 

Winterbeurt
€ 15,-

Citroen C2 VTR Senso-drive   2004   €   3.250,-
Citroen Xsara Picasso Image lpg 3     2007   €   4.750,-
Citroen Berlingo 1.6 Multis. Attract    2005   €   4.450,-
Citroen C3 1.4 inj ligne Prestice          2006   €   4.450,-
Mitsubishi Colt CZ3      2007   €   4.450,-
Chrysler PT Cruiser 2.4                          2007   €   5.950,-
Fiat 500 1.2 Lounge automaat              2009   €   9.450,-
Fiat Bravo 1.4 Turbo Jet Edizio sport   2008   €   7.450,-
Fiat Panda Edizione Cool                     2009   €   4.950,-
Peugeot 207                             2007   €   4.250,-
Honda Civic Sport nieuwe model               2006   €   7.450,-
Hyundai ix35 i-Chatcher 4x4 autom.    2011   € 24.995,-
VW polo Turijn 1.4 16 v                          2006   €   5.450,-

Een greep uit ons assortiment
Autobedrijf
De Hertog

Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)
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Vereniging van de maand
Rustieke recreatieplek voor jong Koedijk
SPeeltuInVerenIGInG de jeuGdhoek

Door Rien Berends/fotografie Cees van Egmond

Rustig gelegen, verscholen tussen de huizen, bevindt zich in het hart van ons dorp De Jeugdhoek. Een 
ruim zestigjarige, rustieke recreatieplek voor jong Koedijk, gerund door vrijwilligers van de gelijknamige 
speeltuinvereniging.

 De speeltuin werd op 31 oktober 1952 opgericht omdat 
door het vele verkeer en de nieuwbouw er dringend 
behoefte was aan een veilige speelplaats voor kinderen. 
Als locatie kwam het bestaande voetbalveld vrij, omdat 
de club ging spelen op een nieuw veld. Dat toen nog 
nieuwe voetbalveld ligt nu tussen De Zandloper en De 
Rietschoot en fungeert bij voldoende vorst als ijsbaan. 
Maar de speeltuin ligt nog steeds op dezelfde plek, 
mooi verscholen tussen de huizen. Oud-burgemeester 
Schellinger van het toen nog zelfstandige Koedijk was 
één van de promotors om een speeltuin op het oude 
voetbalveld in te richten. Hij was met zijn echtgenote 
aanwezig bij het moment dat de woningbouwvereni-
ging Goed Wonen in 1952 de grond aan de inmiddels 
opgerichte speeltuinvereniging schonk. In al die jaren 
heeft De Jeugdhoek zich gericht op de jeugd van 4 tot 
12 jaar met voor elk wat wils, zoals mini-draaimolen-
tjes, mini-schommeltjes, een mini-trapdraaimolen en 
voor de wat oudere kinderen onder andere een kabel-
baan, schommels, ringen, mega-glijbaan en een groot 
klim- en klautertoestel. Alles ligt er prima onderhou-
den bij, dankzij het team van vier vrijwilligers. Dit zijn 
Cees van der Ham, Nico Wiedijk en Wim Boot onder 
aanvoering van Gerard Koersen, die zich al ruim dertig 
jaar inzet voor De Jeugdhoek. 

SPeeltuInkoPPel

Jarenlang vormde Gerard een ijzersterk speeltuinkop-
pel met de helaas al weer enige tijd geleden overleden 
Theo Kueter. Theo in de rol van regelaar en Gerard 
als doener. Dat laatste is Gerard nog steeds. Tussen 
de werkzaamheden door schuift hij even aan voor een 
bakkie koffie in het knusse verenigingsgebouwtje, sa-
men met Ingrid Reus, het enig nog overgebleven be-
stuurslid van de vereniging. Ook zij zal haar taken als 
penningmeester beëindigen. Wanneer Gerard Koersen 
bij de speeltuinvereniging is gekomen, weet hij zich 
niet meer zo goed te herinneren. Wel de oorzaak. ‘Een 
buurman van me werkte als vrijwilliger in het onder-
houd van de speeltuin. Hij zocht een vervanger en be-
naderde mij. Er stonden toen aardig wat nieuwe toe-
stellen, die af en toe een likje verf nodig hadden. En 
het gras moest worden gemaaid plus wat ander klein 
onderhoudswerk. Omdat het lekker dichtbij was en 
er veel gezellige mensen betrokken waren bij de speel-
tuinvereniging heb ik toen de plaats van de buurman 
ingenomen. 

reGelGeVInG

Het was overigens de periode dat er veel veranderde 
rond de regelgeving bij speeltuinen. ‘Er werden steeds 

meer eisen gesteld waaraan speeltuinen moeten vol-
doen. Van elk speeltoestel wordt inmiddels een log-
boek bijgehouden en er moet een veiligheidscertificaat 
aanwezig zijn. Allemaal heel logisch want het gaat 
tenslotte om de veiligheid van de kinderen. Daar is al 
het werk van de onderhoudsploeg op gericht. Elk jaar 
vindt er een controle plaats op al onze spullen door 
een overkoepelende organisatie. Die vindt het prachtig 
hoe goed en mooi onze, soms best wel oude, toestellen 
erbij staan.’Vroeger hadden de mannen allemaal hun 
dagelijks werk en waren ze op de zaterdagochtenden 
actief in de speeltuin. ‘Nu we als 65-plussers niet meer 
werken is de woensdagochtend ons speeltuinmoment. 
We hebben min of meer een specialiteitenverdeling, 
maar zijn multifunctioneel inzetbaar. En bij grote, om-
vangrijke klussen kunnen we ondertussen een beroep 
doen op de jongere generatie die dan een handje komt 
helpen. Op deze manier redden we ons prima en heeft 
ons clubje nog geen versterking nodig.’

VrIjWIllIGerSWerk

Hoe anders dat is op bestuurlijk niveau van De Jeugd-
hoek en voor overige vrijwilligerstaken, vertelt Ingrid 
Reus. Zij is al tien jaar de penningmeester van de ver-
eniging. Binnenkort draagt ze deze functie over aan 
twee opvolgsters die elk een deel voor hun rekening 
nemen. Daarmee is het financiële gedeelte binnen het 
bestuur ingevuld. ‘Dat geldt helaas niet voor alle ande-
re functies. Ik ben op dit moment het enige bestuurs-
lid. De Jeugdhoek is naarstig 
op zoek naar een voorzitter en 
secretaris en bij voorkeur ook 
nog wat overige bestuursleden. 
De huidige problematiek heeft 
mede te maken met het feit 
dat kinderen ouder worden en 
op een gegeven moment niet 
meer naar de speeltuin gaan. 
Mijn kinderen zijn nu tieners. 
Dan verdwijnt ook de interes-
se bij de ouders die in een be-
stuur of vrijwilligerswerkgroep 
zitten. Uiteraard komen er elk 
jaar weer nieuwe kinderen met 
hun ouders bij, we hebben nu 
250 gezinnen die lid zijn, maar 
die zien vaak niet wat er alle-

maal moet gebeuren om het geheel volgens de regels 
draaiende te houden. Het zou mooi zijn als er zich 
wat ouders aanmelden die bereid zijn een bescheiden 
deel van hun vrije tijd in De Jeugdhoek te steken. Dat 
geldt ook voor de toezichthouders en verkopers tij-
dens de openingstijden van de speeltuin. In principe 
kan en mag iedereen dit, in overleg, doen. Er kunnen 
desgewenst ook EHBO-cursussen worden gevolgd.’ 
Naast de 250 gezinnen zijn ook De Zandloper en de 
kinderdagverblijven Broer Konijn en Kiddies lid van 
de speeltuinvereniging. Verder zijn er verscheidene 
sponsors die De Jeugdhoek op diverse manieren on-
dersteunen en worden er schoolreisjes en feestjes geor-
ganiseerd. ‘Zelf hebben we ook een aantal evenemen-
ten per jaar, zoals bijvoorbeeld het paaseieren zoeken 
op Eerste Paasdag. Dat is ook meteen de officiële start 
van het seizoen. Verder houden we een open dag en 
organiseren een kampeerweekend voor de leden.’  Al 
met al ligt de speeltuin er ook in de winter prima bij 
en wordt er hard gewerkt aan het onderhoud van alle 
spullen. Maar voor het behoud van de Jeugdhoek zal 
de speeltuinvereniging zowel bestuurlijk als organisa-
torisch meer steun moeten krijgen van vrijwilligers die 
het belang en de noodzaak van het behoud van zo’n 
fraai en historierijk complex inzien. Voor meer infor-
matie of aanmelden verwijzen we naar de website van 
de vereniging: www.speeltuindejeugdhoek.
nl
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Cultuur
Licht moet bij voorkeur ook gezellig zijn
nIeuWjAArSlIchtjeS
Door Hans Faddegon

De dagen worden langer, de nachten korter. De kerstlichtjes zijn uit en het vuurwerk is voorbij. Het wordt 
vanzelf weer lichter. En als het licht ’s avonds toch nog aan moet, dan hebben we tegenwoordig energie-
besparende lampjes. Dat laatste is wel even wennen. Ze gaan wat langzamer aan. Oké, dat is dan maar zo. 
Maar de kleur. Dat is wat anders. Het zijn koelere kleuren. Gelukkig wordt er in de industrie hard aan 
gewerkt om wat warmere kleuren te produceren. Maar het warme licht van de originele gloeilamp is nog 
steeds niet bereikt.

Als u zo’n modern lampje koopt, kijk dan vooral op 
het doosje of er bijvoorbeeld 2700K op staat. Een la-
ger getal is eigenlijk nog beter, maar een groter getal, 
bijvoorbeeld 2900K, kan beslist niet als u op zoek bent 
naar ‘warm’ licht.  Want 2700K is zo’n beetje de grens 
voor wat ‘warmer’ licht. Licht dat iets meer lijkt op die 
ouderwetse gloeilamp. Als hierover niets op het doos-
je staat, is het meestal een goedkopere uitvoering met 
veel te koel licht.

kAArSjeS

We hebben ook een andere oplossing gevonden. We 
steken ’s avonds ook gewoon een paar kaarsjes aan. Dat 
vinden we nog steeds het mooiste licht. Licht moet 
toch bij voorkeur ook gezellig zijn. En met een paar 
Italiaanse dames in de familie ontdek je al gauw dat 
kaarslicht in Italië een bijzondere plaats inneemt. Ik 
kan bovendien constateren dat de Italianen technisch 
ook erg slim zijn. Misschien soms wel een beetje te 

slim naar mijn smaak. Wij steken meestal een kaarsje 
op als we een kerk bezoeken. Het geeft net dát tintje, 
dat een dergelijk bezoek verheft boven die quasi ge-
interesseerde bezoekjes die toeristen aan kerken bren-
gen. Kort gezegd: dan doet het je wat. Maar in Italië 
wordt de Heilige Maagd tegenwoordig soms geëerd 
met elektrische kaarsen. Dat werkt als volgt. Je gooit 
een muntje in de gleuf en floep, er springt een ‘kaars-
je’ aan. Onwillekeurig vraag je je af of dit iets is voor 
internet. Alles op het beeldscherm. Druk op de knop, 
en een venster met een kaars wordt voor u geopend. 
Hoogstens tegen betaling van het appje. En slimme-
riken vinden daar natuurlijk wel weer een gratis toe-
gang voor. Mijn echtgenote vindt dat we het toch een 
keer moeten proberen, maar bij mij breekt iets af. Ik 
word werkelijk oud. Geen echt kaarslicht meer? Geen 
devotie en geen romantiek! Mijn vrouw ziet het rui-
mer. Vrouwen zijn uiteindelijk toch praktischer dan 
mannen. ‘Zo voorkom je in ieder geval brand’, zegt 
ze. Daar heb ik weinig tegen in te brengen. Geen kaars 
dus. Het moet maar wennen.

oubollIG

Maar wat dan? We beklimmen de trappenstraatjes 
in San Remo. Een heerlijke oubollige sfeer. Het risi-
co van po’s die boven je hoofd worden leeggegooid, 
lijkt tegenwoordig gering. Alle pijpen en leidingen zijn 
bovendien buiten aan de gevels aangebracht. Dat is 
makkelijk werken voor de installateurs, lijkt mij. En zo 
komen we boven bij een kerkje aan. Mooi kitsch is niet 
lelijk. Daar, in dit wat kleinere kerkje, bevindt de tech-
niek zich nog in een tussenfase. Je doet weliswaar een 
munt in het offerblok, maar ieder kaarsje heeft er een 
schakelaar die je daarna zelf moet bedienen. Het lijkt 
mij een wat armere parochie. Ze hebben de vooruit-
gang door automatisering nog niet geheel bijgebeend. 
Hier lijkt een royaal gebaar op zijn plaats. Ik besluit 
twee euro in het offerblok te doen en dan alle kaarsen 
aan te zetten. Zo komt het beeld van de Heilige Maagd 
ook mooi in het licht te staan. Want in dit kerkje is de 
lichtsfeer al somber genoeg. Terwijl ik de procedure 
afhandel, waan ik me terug in de tijd dat ik als klein 
jongetje een elektro-knutseldoos kreeg.

reSoluut

Plotseling bemerk ik dat verderop een klein mannetje 
de lichtjes bij de andere beelden resoluut uitzet. Oké. 

Ze houden hier 
dan wel siësta, 
het is bijna 
middag, maar 
daar hebben die 
mooie beelden 
die hier staan 
toch geen weet 
van. 

Twee euro bo-
vendien. Hij 
zal ze toch niet 
direct uitdoen? 
We staan nog 
niet buiten of ik 
stel mijn vrouw 

en haar vriendin voor nog maar eens naar binnen te 
gaan. Ik wil zien of hij ‘onze’ kaarsen niet uitzet. Maar 
tegelijk hoor ik door de deur heen de schakelaars al 
luid klikken. Dat gaat toch wat te ver. Ik stap weer 
naar binnen en jawel hoor, mijn vermoeden is realiteit. 
De Heilige Maagd en haar collegae staan weer geheel 
in het duister. 

kAnSlooS

Zou zo’n koster niet begrijpen dat het hier in San 
Remo zo nooit wat kan worden met de parochie? Stel 
je voor. Wie haalt het nu in zijn hoofd Maria in het 
duister te zetten. Ik spreek hem met strenge blik ge-
woon in het Nederlands aan. Dat werkt en het woord-
je euro natuurlijk ook. Er mag weer één kaars aan. Hij 
kijkt een beetje boos. Ik ga weer naar buiten en we 
lopen nog een klein stukje verder. Als we even later te-
ruglopen, komen we opnieuw langs het kerkje. Ik ben 
toch benieuwd of het ene lichtje nog brandt. Maar de 
koster is mij te slim af. De kerk is op slot. Kansloos. Ik 
neem aan dat het kaarsje ook uit is.

Oh ja, daar spraken we aan het begin van dit verhaal 
over. We hebben gelukkig al weer wat minder licht no-
dig. Het nieuwe jaar is begonnen, de dagen worden 
langer en lichter. De kleurrijke lente verschijnt bin-
nenkort al weer aan de horizon. Allemaal nieuwjaars-
lichtjes. Zo wens ik dat er een gelukkig nieuw jaar voor 
u aan komt!

Als u zo’n modern lampje koopt , kijk dan vooral op het doosje of er bijvoorbeeld 2700 K op staat 

Geen echt kaarslicht meer?
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Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

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

Bel : 072-8442357
of boek online in 

drie simpele stappen

SCHIPHOL TAXI LAND

Dagelijks Last Minute Deals vanuit Koedijk
Voor een kleine prijs met een privé taxi van of naar Schiphol

SchipholTaxiLand en Schipholtaxi Exacta zijn onderdeel van Taxi Services Exacta

www.SchipholTaxiLand.nl
Stap 1: Vul uw postcode in en bekijk uw prijs.
Stap 2: Bent u het eens met de prijs, vul uw gegevens in
Stap 3: Verstuur en ontvang een bevestiging van uw boeking

Vanaf elke plek in het land bieden wij kwalitatief hoog- en 
betaalbaar taxivervoer van- of naar vliegveld Schiphol. 
Wij proberen net dat beetje meer te geven dan andere taxi-
bedrijven. Zoekt u een betrouwbaar taxibedrijf uit de regio 
voor uw rit naar Schiphol, boek dan nu en laat u verrassen 
door onze goede service en dienstverlening. 
Bij ons is de taxi altijd privé en dus niet gedeeld met andere 
mensen. Geen zorgen geen stress en altijd op tijd. 
Boek vandaag nog.
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Met hart en ziel
Bezig bijtje in de ban van dameshandbal 

lISette WASSenAAr
Door Rob Westhof

Op een zonnige, winterse zaterdagmiddag spreek ik in de kantine van de sportvereniging Koedijk de 
jeugdige, bijna Koedijkse Lisette Wassenaar over haar grote passie handbal en dan in het bijzonder dame-
shandbal.

Met een kop koffie aan de bar maakt Ruud Slikker, 
de duizendpoot van SV Koedijk, even gezellig gebruik 
van mijn aanwezigheid om nog iets te zeggen over de 
vereniging. Een barman met een lintje, waar vind je 
die nog? Zoals u misschien weet, is de SV Koedijk een 
omnisportvereniging. Deze ‘omni’ omvat de sporten 
voetbal, handbal, softbal en de G-sporters. Wist u dat 
‘onze’ omnisportvereniging in 2015 85 jaar bestaat? De 
afdeling dames- en heren handbal van Koedijk heeft 
op dit moment  zestig leden, verdeeld over jeugd- en 
seniorenteams. Zo af en toe fungeert een club als Koe-
dijk als springplank voor jong talent. 

Zo af en toe fungeert een club als Koedijk 
als springplank voor jong talent. 

tAlent

Lisette Wassenaar is een voorbeeld van zo’n talent. Zij 
heeft de sportieve sprong gemaakt naar een vereniging 
die landelijk op een hoger niveau speelt dan dat zij ge-
wend was. Lisette heeft, na een aantal jaren bij Koedijk 
te hebben gespeeld, gekozen voor een vervolg van haar 
sportcarrière bij ZAP in Breezand, bij Anna Paulowna. 
ZAP staat voor  Zwaluwen Anna Paulowna.  Niet di-
rect om de hoek vanuit Koedijk, maar als je echt iets 
wilt, dan zijn afstanden geen bezwaar. 

Naast haar studie SPH al met al wel een druk le-
ven. Lisette legt uit dat ze het tijdens haar stage bij 
lunchroom Fermento erg leuk vond om te werken met 
mensen met een verstandelijke beperking. De keuze 
voor een SPH studie was daarna een bijna logisch ver-
volg. Fermento is een lunchroom aan de Laat in Alk-
maar waar personeel werkt met een beperking. Het is 
zeker de moeite waard om daar eens ‘biologisch kwali-
tatief ’ te gaan lunchen.   

kAbouterhAndbAl

‘Bij Koedijk heb ik altijd met plezier gespeeld. Mijn 
zus speelde al bij Koedijk en toen ik zes jaar was, ging 
ik zelf ook handballen. Kabouterhandbal heette dat. 
Omdat er te weinig heel jonge jeugd was, speelde ik 
al snel in de D-jeugd. Mijn moeder deed in die tijd 
de organisatie van de schoolhandbaltoernooien en 
mijn vader was handbalscheidsrechter, dus thuis is het 
handbal mij inderdaad met de spreekwoordelijke pap-

lepel ingegeven. Leuk waren toen de pinkstertoernooi-
en bij Berdos in Bergen. Ook het Beach Toernooi bij 
Julianadorp aan het begin van het nieuwe seizoen was 
altijd gezellig. Eigenlijk is het jammer dat dit toernooi 
de afgelopen jaren niet te organiseren bleek.’ 

Als linkshandige speelster is mijn positie  
altijd in de rechterhoek

Het valt Lisette sowieso op dat veel activiteiten organi-
satorisch niet meer haalbaar blijken. Lisette: ‘Dat zie je 
overal gebeuren. Ook de aanwas van nieuwe jeugd bij 
verenigingen valt tegen. Een mogelijke oorzaak is het 
damesvoetbal dat enorm populair is geworden onder 
de meiden en tegenwoordig dus een geduchte concur-
rent voor het handbal is.’ 

zAP
Terugkijkend op haar handbalperiode bij Koedijk kan 
Lisette alleen maar beamen dat het vooral een gezellige 
tijd was. ‘Maar ik heb altijd wel de drive gehad om 
meer te willen doen met handbal. Toen ik 14 jaar was, 
deden we met Koedijk mee aan een kersttoernooi bij 
ZAP. Na afloop werd ik gevraagd om bij deze vereni-
ging te komen spelen. Dat heb ik toen gedaan. We 
speelden er met de dames B op landelijk niveau. In 
die periode heb ik veel over handbal bijgeleerd. Met 
de A-jeugd heb ik in de jeugddivisie gespeeld en zijn 
we eerste geworden. Toen mochten we naar de Neder-
landse Kampioenschappen. In de zaal werden we dat 
jaar derde en buiten zijn we toen met het NK tweede 
geworden. Ik stond in de A-jeugd op verschillende po-
sities. Je kon mij toen eigenlijk op iedere positie inzet-
ten. Aan de andere kant stond ik ook toen al vaak op 
de rechterhoek. Nu speel ik als linkshandige speelster 
altijd in de rechterhoek bij de cirkel.’

GemotIVeerd

In de competitie waar Lisette nu met ZAP in speelt, 
dames tweede divisie landelijk, staat ze op een vier-
de plek. ‘Maar het onderling verschil op de ranglijst is 
klein. Eén verliespartij en je kunt bijna het kampioen-
schap al vergeten.

Anderhalf uur voor de wedstrijd zijn we op de wed-
strijdlocatie aanwezig en dan bespreken we de tactiek. 
We lopen in, rekken en strekken. We zijn supergemo-

tiveerd om aan de wedstrijd te beginnen. Gelukkig 
hoeven we bij uitwedstrijden niet zelf te reizen, maar 
worden we met een bus gebracht. Kampioen worden, 
hoger spelen, is voor mij altijd goed, maar ik ben nu 
ook happy zoals het gaat. Ik ben daarbij wel zo reëel 
om te zeggen dat ik niet alles opzij zet voor mijn sport. 
Ook een maatschappelijke carrière is uiteindelijk be-
langrijk voor mij. De vrije tijd die ik nu heb, deel ik 
ook met vrienden. Maar een wedstrijd afzeggen voor 
een verjaardag of zo, dat doe ik dan weer niet. In dat 
opzicht is de sport nu nog belangrijker.’

WereldreIS

Waar Lisette over vijf jaar staat, kan ze nu nog niet 
zeggen. ‘Mijn studie duurt nog vier jaar en daarna zou 
ik ook wel willen reizen, de wereld zien. Dat is ook 
interessant. Aan het handbal bij Koedijk draag ik trou-
wens nog steeds een steentje bij, want ik train daar 
de B-jeugd op de woensdag- en vrijdagavond. Oude 
liefde roest niet zeggen we dan. Bij ZAP geef ik aan 
de D-jeugd op de maandagavond training. Dat doe 
ik dan vooraf aan mijn eigen training, die ik daarnaast 
ook nog op de dinsdag- en donderdagavond heb. 
Heerlijk!’

Misschien komt Lisette ooit wel weer terug bij Koedijk 
om te handballen of iets anders te doen in de club. 
Ook al kan dat nog wel 10 jaar duren. Lisette: ‘Ik zie 
het wel. Als het mij lukt, dan probeer ik zoveel mo-
gelijk te kijken bij de B-dames van Koedijk in Alk-
maar-Noord. Leuk toch om te zien hoe ze het doen? 
Anders zie ik ze alleen maar bij het trainen.’  

Bij het afscheid vertelt ze desgevraagd dat ze niet met 
de fiets is. ‘Ik ben met mijn scootertje, want ik ben 
liever lui dan moe. En er wacht weer een belangrijke 
wedstrijd tegen Klink Nyland Kwiek uit Raalte.’ 
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Gezondheid

Klimaat en weertype spelen een belangrijke rol

VerkoudheId
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

In de eerste week van december leek het wel alsof iedereen die ik sprak erg verkouden was. Het weer was 
er dan ook naar. Al dagenlang heel somber, grijs en waterkoud. Af en toe beetje mistig en weinig wind uit 
het oosten. 

Deze omstandigheden deden mij besluiten om het 
over verkoudheid te hebben. Ook omdat we nog maar 
op de drempel van de winter staan en een heel seizoen 
met kou voor de boeg hebben.  

Opvallend is het, dat als je erover praat met mensen, er 
heel verschillende dingen worden verstaan onder ver-
koudheid. De een heeft voornamelijk last van hoest, 
de ander vooral van een volle neus en bijholtes. Al-
lebei zijn het verkoudheidsklachten, maar toch heel 
verschillend. Een derde heeft het allebei en dan ook 
nog de buizen van Eustachius verstopt, waarvan ook 

de oren last ondervinden en het gehoor minder wordt. 

ontStekInGSreActIe

Simpel gezegd is verkoudheid een ontstekingsreactie 
van de slijmvliezen en de luchtwegen die meestal ver-
oorzaakt wordt door verkoudheidsvirussen. Deze vi-
russen leiden in deze tijd van het jaar veelvuldig tot  
klachten onder invloed van de weersomstandigheden. 
Daarnaast hebben de meeste mensen ook wat minder 
weerstand door de afwezigheid van zonlicht. We blij-
ven ook veel meer in huis. Uiteraard worden we in de 
zomer of nazomer ook weleens verkouden, maar dat 

is dan meestal een gevolg van snelle afkoeling door 
tocht of aan het eind van de dag, als we dun gekleed 
zijn en wat bezweet door inspanning. Of tijdens een 
periode met veel regen. Dan is vaak de vochtige kou 
de boosdoener. Tijdens periodes met droge vrieskou is 
er opvallend minder sprake van verkoudheid en griep. 

WeertyPe

Het klimaat en het weertype spelen dus een belang-
rijke rol in het ontstaan van verkoudheden. Eeuwen 
geleden bestond Noord-Holland nog voor een groot 
gedeelte uit moeras dat in de winter overstroomd werd 
door de Noordzee. Die kwam tijdens najaarsstormen 
door de open verbindingen, waar nu bijvoorbeeld de 
waterkering van Petten ligt, vrijelijk het land binnen 
en zette grote gebieden onder water. Zoals de polders 
tussen Bergen en Alkmaar, de Schermer, de Beemster 
en de Purmer. Sint-Pancras, de Alkmaarse binnenstad, 
Heiloo en Akersloot waren gebouwd op oude strand-
wallen en bleven droog omdat die hoger lagen dan de 
zeespiegel. Koedijk en andere plaatsen zijn letterlijk uit 
het moeras ontstaan door sloten te graven voor de af-
watering en landjes op te hogen. We leven hier dus nog 
min of meer in een moeras met zeeklimaat. 

GeVoelStemPerAtuur

Vochtige kou is slechter, doet meer een aanslag op 
ons systeem dan droge kou. De gevoelstemperatuur 
bij vochtige kou wordt als veel kouder ervaren dan bij 
droge kou. Dit vocht wordt met de koude lucht inge-
ademd en kan een reactie geven van de slijmvliezen. 
Die kunnen opzwellen, ontsteken en meer slijm gaan 
produceren. 

Geen mens is gelijk en ook hun verkoudheidsklachten 
zijn dat niet. Zo zal de een meer last hebben van de 
bovenste luchtwegen. Daaronder verstaan we de neus 
met bijholtes en buizen van Eustachius, middenoor en 
keel. Een ander zal meer last hebben van de onderste 
luchtwegen. Dit zijn strottenhoofd, luchtpijp en lon-
gen. Sommigen hebben last van allebei. 

GrIeP

Waarin onderscheidt verkoudheid zich nu van griep? 
Dat is lang niet altijd duidelijk, omdat ook bij griep de 
luchtwegen zijn aangedaan. Bij griep is meestal meer 
algemene malaise, dus een gevoel van ziek zijn, soms 

spijsverteringsklachten, pijn in gewrichten en spieren 
en verhoging of koorts. Zowel verkoudheid als griep 
gaan vaak vanzelf weer over. Toch is het beter om wel 
wat extra aandacht te besteden aan jezelf tijdens griep 
of verkoudheid. 

Verkoudheid kan ook vervelende complicaties geven. 
Een bijholteontsteking en verstopte buizen van Eus-
tachius kunnen leiden tot verminderd gehoor, ver-
velende geluiden in het oor en zelfs tot middenoor-
ontsteking. Dat zie je nogal eens bij  kinderen. Een 
andere complicatie is schorheid of heesheid, als de keel 
en stembanden geïrriteerd zijn. Bronchitis kan een 
gevolg zijn van verkoudheid en zelfs longontsteking 
kan ontstaan door verkoudheid. Bij kleine kinderen 
en ouderen met slechte weerstand zie je vaak van dit 
soort complicaties. Ook als een verkoudheid te lang 
duurt, of als je heel vaak verkouden bent, is het zinvol 
om eens na te gaan hoe je je weerstand hiertegen zou 
kunnen verhogen. Tachtig procent van ons immuun-
systeem zit in onze darmen. Als daar iets niet optimaal 
verloopt, heeft dat gevolgen voor ons totale systeem en 
met name onze weerstand. Zorg voor goede voeding 
en eventueel extra vitamine C en vitamine D3. Die 
verhogen de weerstand. 

uIenkrAAG

Als je verkouden bent, voornamelijk bij neusverkoud-
heid, verstopte neus, veel snot, bijholtes ontstoken en 
verstopt, verstopte buizen van Eustachius, helpt een 
uienkraag. Ui is een natuurlijk antibioticum. Je vouwt 
een theedoek open, snijdt een ui in plakken, legt de 
plakken horizontaal op een rij ongeveer 10 cm van de 
bovenrand van de theedoek. Dan vouw je die boven-
rand over de plakken heen en vervolgens vouw je van-
af de onderkant de theedoek met een paar 
slagen naar de uien toe zodat er een band 
ontstaat van ongeveer 15 cm breedte. 
Die sla je om je hals met de kant, waar 
maar één laagje theedoek voor de 
ui zit, tegen je huid. Zet de 
band achterin je nek met 
veiligheidsspelden vast.  
Als je thuis bent, kun je 
die zowel overdag als ’s 
nachts gebruiken en an-
ders alleen ’s nachts. 
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Gezondheid Koken

Wilt u van uw 
lichamelijke klachten af?

Wij bieden u een totaal-onderzoek en kort behandelprogramma

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

www.praktijkvanhinte.nl

Hoofdgerecht voor 6 personen.
GehAktbrood 
Recept en foto Janny van Straten

Ingrediënten: 50 g. pijnboompitten, 750 g. runderge-
hakt, 1 theelepel tijm ( vers of diepvries ), 10 – 12 eetle-
pels paneermeel, 2 eieren, ½ potje groene pesto, zout, 
2 eetlepels tomatenpuree, 

Voorbereiden: Verwarm de oven voor op 200 gr. Roos-
ter de pijnboompitten in een koekenpan goudbruin. 
Meng het gehakt met de tijm, paneermeel, de eieren, 
de helft van het potje groene pesto, zout, de pijnboom-
pitten en de tomatenpuree.

Bereiden:Doe het gehakt in een cakevorm en zorg er-
voor dat ook de hoeken van de vorm goed gevuld zijn. 
Bak het vleesbrood in het midden van de oven in 45 
minuten.

Het gehaktbrood kan warm geserveerd worden maar is 
koud ook heel lekker. 

Serveer er stokbrood of lekker dikke frieten en een 
groene salade met tomaten bij. Enfin laat uw fantasie 
erop los!  Eet smakelijk.

In de keel zitten veel lymfeklieren. De ui trekt toxi-
nes via de huid naar buiten. Door je lichaamswarmte 
wordt de ui verwarmd en gaat hij lekker uitdampen. 
Deze damp inhaleer je door de neus. Het gevolg is 
dat de slijmvliezen slinken waardoor je vrijer kunt 
ademen door de neus. De bijholtes kunnen hun slijm 
makkelijker afvoeren naar de neus en ook de buizen 
van Eustachius kunnen makkelijker afvoeren naar de 
keel, waardoor de oren ontlast worden. Dit is dus een 
soort aromatherapie. De ontsteking wordt bestreden 
door de in de ui aanwezige actieve stoffen. Van de ui 
is het homeopathisch medicijn allium-cepa gemaakt 
dat werkt bij verkoudheids- en hooikoortsklachten 
met veel neusloop, prikkende en tranende ogen. De-
zelfde klachten die je soms hebt als je een ui staat te 
snijden. Een uienkraag is ook een probaat middel bij 
acute keelontsteking met opgezette tonsillen en pijn 
bij het slikken. 

kAmIlle

Een andere, goed werkende aromatherapie is stomen 
met kamille. Kamille verzacht en kalmeert ontste-
kingsreacties van onder andere de slijmvliezen van de 
bovenste luchtwegen. Het werkt goed tegen bijhol-
teontsteking. Breng een pan water aan de kook. Zet 
de pan op tafel, strooi er een handje kamillebloemen 
in en ga met je hoofd boven de pan zitten en dek af 
met een groot badlaken, zodat de stoom niet kan ont-
snappen. Inhaleer de damp door de neus, ongeveer 10 
minuten. Eén of meerdere malen per dag toepassen. 
Daarna niet meteen naar buiten gaan. De slijmvliezen 
zijn dan nog te open en dat bevordert kou vatten. Dus 
minimaal een half uur wachten alvorens naar buiten te 
gaan. Koud geslingerde honing is ook een natuurlijk 
antibioticum. Het helpt bij keelontstekingen en ver-

zacht direct de keel. Een goede hoestsiroop vind ik de 
tijmsiroop van de Traay. Deze bestaat uit honing en 
extract van wilde tijm, verkrijgbaar bij de natuurvoe-
dingswinkel. Tijm lost slijm op in de luchtwegen en 
is daardoor met name effectief bij vastzittende hoest. 

SAlIe

Salie is ook een kruid 
dat werkt op de keel. 
Het desinfecteert en 
verzacht. Gorgelen met 
saliethee of saliethee 
drinken, eventueel ge-
zoet met wat honing, 
verzacht de keel en be-
strijdt de ontsteking. Hoest kan hardnekkig en lastig 
zijn. Vooral ’s nachts, als je er niet van kunt slapen of 
als het je partner wakker houdt. In de homeopathie 
zijn veel middelen tegen hoest. Als homeopaat kijk ik 
naar wat voor soort hoest het precies is. Het gaat altijd 
om maatwerk, anders helpt het niet. De een heeft dro-
ge hoest, zonder slijm op te geven, de ander hoest met 
slijm, maar het slijm is taai. Dan kost het veel moeite 
om het op te hoesten. Weer een ander gaat kokhal-
zen en soms zelfs overgeven tijdens het hoesten. Dan 
is er nog de kriebelhoest en de losse hoest met veel 
slijm. Ook de kleur van het slijm is belangrijk voor de 
keuze van het homeopathische medicijn. In de winkel 
zijn wel homeopathische medicijnen te koop, maar er 
mag niet meer op staan waar het precies voor is. Sinds 
2012, bij besluit van de minister van volksgezondheid. 
Dat maakt de keuze niet eenvoudiger. Vaak is het 
dan het veiligst voor een complexmiddel te kiezen. In 
een complexmiddel zitten meerdere homeopathische 
middelen verwerkt voor een bepaalde klacht. Als het 
niet helpt, of de klachten willen maar niet overgaan 
en worden chronisch, zoals bijvoorbeeld een chroni-
sche bronchitis of bijholte- of middenoorontsteking, 
dan is het zinnig om een homeopathische behandeling 
te overwegen. Dit laatste geldt zeker voor kinderen 
en volwassenen die regelmatig verkoudheidsklachten 
hebben met bijvoorbeeld oorontsteking, bronchitis,  
bijholteontsteking, steeds terugkerende keelontsteking 
en longontsteking. Naast de klachten komen dan ook 
de onderliggende constitutie en de gevoeligheid van 
het systeem voor het oplopen van dit soort infecties 
aan de orde.

Kamille verzacht en kalmeert
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Jeugdpagina

Hoe komt de slak bij
de sla?

Feest

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Puzzel

(1) 1 januari (2) Deze puzzel kun je ... (3) Doen piraten 
met andere schepen (4) Verkleinwoord -meervoud van 
ui (5) Een mens bestaat voor het grootste deel uit......
(6) 365 dagen (7) Zoogdier (8) Als je bij tikkertje getikt 
wordt ben je ... (9) Achttiende letter van het alfabet.

T.P.M. Kraan
Mook

Visitekaartje
Hierboven zie je een visitekaartje. Met de letters van 
het kaartje kun je het beroep van deze mijnheer vinden

Mopjes
Twee kraaien zitten op een tak. Dan vliegt er ineens 
een straaljager over. Zegt de ene kraai: “die gaat hard!” 
Zegt de ander: “Nou, ik zou jou wel eens willen zien 
vliegen als je staart in brand staat

Jantje staat aan de balie van de gevonden voorwerpen. 
“Heeft iemand hier een fiets afgegeven?” “Jazeker, wat 
voor kleur?”  “Euh, het liefst een blauwe.”
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Hierboven staan 15 getallen tussen de 17 en 81. Begin bij 17 en tel er steeds 4 bij op. Hoeveel- en welke getallen 
ontbreken?
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

producten

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

Bel voor een afspraak: 072 - 5645 313

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Voor al uw verspreidingen: reclame, kranten,
postbezorging, pakketten en overige post

Snelle en professionele 
bezorging staan
bij ons voorop

Wij staan 24 uur 
per dag 
voor u klaar

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

GigaTrans Kamerlingh Onnesstraat 17-19 1821 BP Alkmaar
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Maalderij De Gouden Engel

Kwaliteit van het meel op zijn best bij 4 à 5 beaufort
een mooIe GelIjkmAtIGe WInd

Tekst en fotografie Vincent Kraan

Het nieuwe jaar is begonnen. Schijnbare stilte hangt over de kale velden. Krijgen we dit jaar een echte 
winter met sneeuw en ijs of is het meer herfstig met veel regen en wind? Het is ieder jaar weer afwachten 
wat het gaat worden. Het zal u niet ontgaan zijn dat ik als molenaar vaak over het weer schrijf. Door het 
werken met de molen ben ik daar natuurlijk ook erg van afhankelijk. 

Om te kunnen malen heb ik het liefst een mooie ge-
lijkmatige wind, ongeveer 4 a 5 Beaufort. Dan is de 
kwaliteit van het meel op zijn best. De steen loopt ge-
lijkmatig door en dan kan ik snel een zak of zes in het 
uur malen. Veranderd de wind van richting of kracht 
dan loopt de productie snel achter omdat ik de molen 

dan even stil moet zetten. Een zeiltje erbij leggen of 
weghalen, of de molen op de wind zetten. Als je geluk 
hebt dan ben je in één keer klaar, maar meestal moet je 
na een tijdje nog een keer corrigeren. Zit het helemaal 
tegen dan kan de wind sterk afnemen en met vier vol-
le zeilen heb ik geen verdere mogelijkheden meer om 

de molen sneller te laten draaien en daarmee de gang 
erin te houden. De steen gaat dan uit zijn werk en de 
molen draait voor de prins. Een oude uitdrukking die 
stamt uit de tijd dat de steden regelmatig belegerd wer-
den door Spaanse troepen. Door de molens gewoon 
elke dag te laten draaien zonder dat ze graan maalden 
werd de vijand ontmoedigd bij het idee dat er in de 
stad nog volop graan voor brood voorhanden was. 

U weet inmiddels dat als er geen wind is en Koedijk 
noodgedwongen voor de prins maalt, het malen toch 
gewoon door kan gaan in de maalderij. Dat is ook wel 
nodig want de afzet van het meel groeit gestaag. Om 
al het meel te verwerken tot mixen, af te wegen en 
in kleinverpakking te scheppen, heb ik gelukkig hulp 
van een aantal vrijwilligers. Zonder hen is het niet mo-
gelijk dit allemaal voor elkaar te krijgen. Er worden 
ook steeds strengere eisen gesteld aan de producten. 
Sinds december is het verplicht de allergenen op de 
verpakking te zetten volgens de nieuwe richtlijnen van 
Brussel en over twee jaar moet ook de voedingswaarde 
van de producten vermeld worden. Op onze pakken 
meel staan die inmiddels al vermeld. De komende tijd 
zal het meel verpakt worden in een iets ander formaat 
zakje. De oude maat zakjes is niet meer verkrijgbaar, 
vandaar dat ik naar het nieuwe formaat ben overge-
stapt. Overigens geldt de wetgeving ook voor produc-
ten in de horeca. Onze medewerkers kunnen u vanaf 
nu vertellen over de mogelijke allergenen die in de 
producten zitten.

nIeuWe exPoSItIe.
In de molenschuur zijn vanaf half januari foto’s van 
Sterre Delemarre te bewonderen. Sterre maakt fraaie 
foto’s van o.a. planten en bloemen. De gedetailleerde 
close-up opnamen laten u weer eens met andere ogen 
hiernaar kijken. De foto’s zijn tot half april te bezich-
tigen.

eten WAt de Pot SchAFt

Op de vrijdagen 16 en 30 januari is er “Eten wat de pot 
schaft”. Karlijn schotelt u ook in het nieuwe jaar weer 
tal van heerlijke gerechten voor. Geïnspireerd door het 
seizoen, de beschikbaarheid van de verschillende ingre-
diënten en de ideeën die spontaan opkomen, wordt de 
maaltijd samengesteld. Verschillende oven- of stoof-
schotels, een stamppotgerecht, salades en kleine hap-

jes, vegetarisch of met vlees of vis en met veel groen-
ten. Natuurlijk ontbreekt ook het nagerecht niet. Er is 
keuze genoeg, we hebben expres kleine bordjes om op 
te scheppen, maar dan kunt u een paar keer langsko-
men om van alles wat te proeven. De aanvangstijd  is 
flexibel. De zaal is open en er kan tussen 18.30 en 19.30 
uur aangeschoven worden voor het eten. Vanaf 19.30 
uur kan er een nagerecht geserveerd worden.

De prijs van het maaltijdbuffet en het nagerecht 
is € 18,50. Evt. drankjes en koffie of thee komen 
er dan nog bij. Vooraf reserveren bij Karlijn (06-
26086705) is handig voor ons en voor uzelf, maar 
niet strikt noodzakelijk! We hebben plaats voor 
30 gasten per keer, dus reserveer op tijd, vol is vol. 
In februari is Eten wat de pot schaft  op  de vrijdagen 
13 en 27 februari.

Natuurlijke voeding, workshops voor volwassen.                                                                                                     
Om haar vakkennis met u te delen geeft Karlijn work-
shops en lezingen. Op 21 januari a.s. gaan we weer 
koken, dit keer met een echt januari thema: “Gezond 
eten met een klein budget”. De avonden kosten €27,50 
per persoon en beginnen om 19.30 uur. Graag reserve-
ren bij Karlijn.

oPenInGStIjden

In de wintermaanden tot Pasen (5 en 6 april) zijn we 
van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur open. Voor groepen zijn we op afspraak ook open 
buiten de openingstijden (behalve op maandag en 
dinsdag).

.... het meel in kleinverpakking scheppen

Workshops voor volwassenen
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oPloSSInGen

doolhoF

Acht VerSchIllen

Krul in kleine wolk, Kool in moestuin, Vlekjes op buik 
hond, Bot in ton bij hondenhok, Wormpje in snavel 
vogel, Bloem rechtsvoor, Paal basketbalnetje, Plank 
hek naast het huis (rechterkant)

rebuS

Na regen komt zonneschijn

cIjFeren

Er ontbreken drie getallen: 25, 29 en 41

VISItekAArtje

Martktkoopman

Puzzel

(1) Nieuwjaar (2) Invullen (3) Enteren (4) Uitweg (5) 
Water (6) Jaar (7) aap (8) Af (9) R.

Nieuwjaar lees je van boven naar beneden in de eerste 
kolom.

reActIeS VAn lezerS
Goedemiddag, Op mijn adres, Kanaaldijk xxx, is 
deze maand wederom de Coedijcker Ban niet be-
zorgd. Ik heb hierover ook eerder dit jaar als eens 
een uitgebreide mail verzonden. Inmiddels het 
ik het december nummer opgehaald bij de Riet-
schoot. Mocht u nu of in de toekomst overwegen 
om de Coedijcker Ban weer door vrijwilligers te la-
ten bezorgen, dan kunt u een beroep op mij doen. 
Met vriendelijke groet,Jan Kobes

AntWoord VAn de redActIe

Tot en met december heeft WenK de bezorging van de 
Coedijcker Ban verzorgd. WenK heeft geprobeerd dat zo 
zorgvuldig mogelijk te doen. Dat is niet gelukt. Omdat 
er iedere maand klachten waren over de bezorging is het 
contract met WenK niet verlengd. Vanaf dit nummer 
wordt de Coedijcker Ban bezorgd door GigaTrans. Het 
team van de Coedijcker rekent er op dat de bezorging 
vlekkeloos zal verlopen. Natuurlijk kan er wel eens iets 
mis gaan. Als u de Coedijcker Ban onverhoopt niet hebt 
ontvangen dan kunt u mailen of bellen (zie bladzijde 12)
U kunt de Coedijcker Ban ook ophalen in De Rietschoot.

Uw reactie kunt u mailen naar redactie@coedijcker-
ban.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om 
reacties, zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen of in 
te korten. Anonieme reacties worden niet geplaatst. .



www.meodruk.nl

MEOdruk is de drukwerkwinkel van Stichting MEO. 
Met deze dienst maken wij het bestellen van drukwerk 

nog gemakkelijker.

Vraag vrijblijvend informatie aan:
info@stichtingmeo.nl of bel (072) 511 49 67

Voor al uw magazines, 
 huisstijl en 
promotiemateriaal
• Drukwerk zonder winstoogmerk
• Snel en gemakkelijk bestellen
• Gratis verzending vanaf € 99,-


