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Beste Koedijkers,

Met deze tiende uitgave van de Coedijcker Ban ‘nieuwe 
stijl’ heeft u de voorlaatste uitgave van dit jaar ontvan-
gen. We sluiten 2014 af met een dubbelnummer (11/12) 
dat begin december verschijnt en voor een belangrijk 
deel in het teken zal staan van Kerst.We vestigen wij 
graag uw aandacht in deze Coedijcker Ban op de en-
quête in het hart van het blad. Na tien uitgaven leek 
ons het moment aangebroken om uw mening te pei-
len. Wat kan er eventueel beter of anders? Ontbreken 
er onderwerpen die de Koedijker gemeenschap bezig 
houden? Kortom, allemaal onderwerpen waar we uw 
meningen over willen weten. Om uiteindelijk van de 
Coedijcker Ban een uitgave te kunnen maken die alle 
inwoners een blij gevoel geeft. Daar kunt u met het 
invullen van de vragenlijst uw steentje aan bijdragen.

Wat dat laatste betreft, wijzen we ook graag op het feit 
dat de Coedijcker Ban door een klein team wordt ge-
maakt. Te klein om de continuïteit te kunnen waarbor-
gen. Vandaar een oproep in deze editie waarin we vra-
gen om noodzakelijke uitbreiding en ondersteuning. 
Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Namens het CB-team, 

Rien Berends

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 18/10 en 15/11

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar

Jannie Lont Reaalstraat 6 1827 GR Alkmaar (Daalmeer NW)
e-mail: info@kapsalonreaal.nl
website:www.kapsalonreaal.nl

072-5614862

Dames-
en
herenkapsalon

Kapsalon

R eaal

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

Uitgever Stichting ontmoetimgscentrum De Riet-
schoot. Redactie: Inhoud: Rien Berends (redactie@
coedijckerban.nl) en vormgeving; Hans Petit (info@
coedijckerban.nl.)

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl.   
Coördinatie: Joop Sinke: jsinke24@hetnet.nl 

Druk Stichting Meo Kopij dubbelnummer decem-
ber inleveren voor 12 november/ Verspreiding WenK 
Het dubbelnummer van de Coedijcker Ban wordt in 
december bezorgd rond 3 december/  Oplage 2000 De 
Coedijkcer Ban wordt gratis huis aan huis verspreid
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De markante Koedijker
‘Hier in Koedijk heeft mijn werk een enorme vlucht genomen’
AnnemArIe Kuster

Door Rien Berends/fotografie Cees van Egmond

‘Wat wacht er in de diepte . . . ? Liefde gaat door tot het een ingang vindt’(*) ‘Als meisje van een dorp heb 
ik in Koedijk een prachtige bron van creativiteit gevonden. De voedingsbodem is goed. Voor mijn eigen 
werk en voor gezamenlijke projecten. Ik heb een mooi huis met veel licht, voldoende ruimte en een eigen 
atelier. Gewoon heel fijn.’ 

Annemarie Kuster woont sinds 2007 in Koedijk. De 
kunstenaar in woord en beeld kreeg dit jaar de gele-
genheid om van april tot en met medio augustus in 
de boerderij van de familie Van der Wielen aan de Ka-
naaldijk te werken aan A Million Steps. Een uitdaging 
die ze al zo lang wilde aangaan. Een letterlijk en figuur-
lijk omvangrijk project dat niet onopgemerkt bleef. ‘Af 
en toe kwamen er mensen zo maar binnen lopen. Hun 
spontane reacties waren vaak verrassend en bijzonder 
voor me. Opmerkingen als wanhoop en wat heb jij 

veel meegemaakt pasten helemaal in het plaatje dat ik 
voor ogen had.’

BoeIend

Aan de kleurrijke tafel in een kamer vol kunst met 
uitzicht op haar atelier waar op een ezel een schilderij 
van de bewuste boerderij staat, luister ik naar een boei-
end verteller. Annemarie Kuster, geboren en getogen 
in het Brabantse Lith. ‘Ik woonde in een mooi dorp 
aan de Maas en nu woon ik in een mooi dorp aan 

het Noord-Hollands kanaal. Dat voelt goed. In mijn 
jeugd was ik ondeugend, onderzoekend, altijd op zoek 
naar avontuur. Nu ben ik een gedreven en kunstzinnig 
persoon, eigenzinnig en eigenwijs. In de tussenliggen-
de periode heb ik samen met mijn toenmalige partner 
van mijn zeventiende tot mijn vijfendertigste door heel 
Europa gereisd. Werd wat ik graag wilde zijn, kleuter-
leidster en later juf op een basisschool in Geffen. In 
het onderwijs is veel ruimte voor creativiteit. Dat past 
helemaal bij me.’

roer om

Na twintig jaar onderwijs gooide Annemarie het roer 
voor zichzelf volledig om. Ze had nog zoveel te vertel-
len en te laten zien. De Academie voor Schone Kun-
sten in het Belgische Arendonk opende de gewenste 
nieuwe wereld voor haar. De wereld van beeld, taal, 
kleur, licht en donker. ‘Ik had heel veel te vertellen. 
Raakte er door gegrepen. Was niet meer af te stoppen.’ 
Ook nog eens gedreven door de liefde begon Annema-
rie een nieuw leven in Egmond aan de Hoef. Ze volgde 
een reeks aan creatieve cursussen in Amsterdam, Alk-
maar en Haarlem. De relatie raakte over, maar maakte 
plaats voor een onbegrensde liefde voor de zee en de 
kust. De veel te kleine en donkere woon/werkruimte 
in Egmond werd verruild voor Koedijk waar ze aan 
een nieuw hoofdstuk in haar creatieve leven begon.

GuernICA

Daar werd de wens om een groot project aan te pakken 
steeds nadrukkelijker. Niet zomaar een project overi-
gens. ‘Op jeugdige leeftijd kwam ik al in contact met 
het werk van Pablo Picasso, in het bijzonder zijn werk 
Guernica. Een indrukwekkend tafereel met expressie-

ve uitdrukkingsvormen dat me direct aansprak, me in 
de greep nam. Zowel het onderwerp, weliswaar voor 
mij in bredere zin het lot van de mensheid, als het for-
maat zijn de inspiratiebron voor A Million Steps* ge-
worden. Het werk gaat over de mens en het pad dat hij 
gaat door het leven. De angsten, de beklemming, de 
dreiging, het verdriet, de troost, de vreugde, de hoop 
en wanhoop. Alleen of in contact met anderen. Dit 
alles uit zich in houdingen, vorm, kleur , lijnvoering 
en gelaagdheid op het formaat van 10 meter breed en 
anderhalve meter hoog.’ Indrukwekkend en veel ruim-
te vergend. En met een intrigerende titel. ‘De titel is 
ontstaan toen ik aan het werk begon. In de boerderij 
aan de Kanaaldijk, dansend over het papier met verf 
aan mijn schoenen. Zo heb ik de hele onderlaag met 
kleur vol gedanst.’

BoerderIj

De rol van tien meter stond begin dit jaar al enige tijd 
in haar huis. Elke dag keek Annemarie goed om zich 
heen op zoek naar een geschikte, ruime plek om aan 
de slag te gaan. 

* Bij de totstandkoming van A Million Steps klonk 
op de achtergrond muziek van Bach of een Abori-
ginal zanger. De productie is gefilmd en Annemarie 
heeft er een gedicht over geschreven 

Donker verduistert licht 
in stervende blikken 
En schreeuwende stemmen 
verworden tot dolende echo’s       

Opeens stond de boerderij leeg en heb ik contact ge-
zocht met Dieuke, de dochter van de overleden eige-
naar. Ik kreeg van haar de sleutel om aan de slag te 
gaan. Alleen als er kandidaat kopers kwamen kijken, 
moest ik uiteraard alles opruimen.’  De boerderij is 
inmiddels verkocht en het kunstwerk tentoongesteld 

Werd wat ik graag wilde zijn, kleuterleidster en later juf op een basisschool in Geffen.
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De markante Koedijker

op 5 september tijdens de ‘Nacht van de kunst’ in de 
oude Alkmaarder gasfabriek. Toen pas zag Annemarie 
A Million Steps in de breedte als hangend kunstobject. 
‘Eigenlijk doet dat er niet zo veel toe. Het kan ook 
verticaal worden opgehangen en zelfs liggend, onder 
een transparante beschermlaag, zodat er overheen ge-
lopen kan worden. Het kan ook dienen als 
decor voor een theaterpresentatie. Alles is 
mogelijk. Ik hoop dat er ergens een locatie 
beschikbaar is.’ Gegrepen door het werken 
aan  A Million Steps wil Annemarie Kuster 
niets liever dan aan een volgend omvangrijk 
project beginnen. Maar dan moet zich wel 
een nieuwe werkruimte van omvang aan-
dienen. ‘Bij voorkeur in Koedijk. Want daar 
voel ik me thuis. Hier is mijn inspiratiebron. 
In deze omgeving wil ik blijven. De komen-
de jaren bij voorkeur op een steeds wisse-
lende plek met een ander project. Ik ben 
nogal een hoppende kunstenaar. Geld voor 
huur heb ik niet, maar ik lever wel altijd 

een tegenprestatie. Zoals het schilderij van de boerde-
rij dat bijna klaar is. Dat krijgt de familie van me.’ 
Informatie waar Annemarie Kuster haar werk expo-
seert, voordrachten houdt of aanwezig is op kunstma-
nifestaties is te vinden op de website: http://annema-
riekuster.exto.nl

Hoogste waardering van 
hypotheekklanten

bron: onderzoeksbureau GfK

Winnaar

Beste beheer

Wij zijn uw bank.

Wij houden het 
simpel, hebben  
een goede rente  
en doen aan  
nazorg.

Kies voor de
prijswinnende

hypotheekaanbieder:
RegioBank

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

Geld voor huur heb ik niet, maar ik lever wel altijd een tegenprestatie.
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RIOOL VERSTOPT?

Internet: www.joostoud.nl
E-mail: info@joostoud.nl

bel: 06 - 303 41 419

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

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

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

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

De moeite waard

duBBelfeest op de CIlInder
De Openbare Montessorischool De Cilinder bestaat dit schooljaar 25 jaar. En honderd jaar geleden ging 
de eerste Montessorischool in ons land in Den Haag van start. Dus is het  dubbelfeest. 

Op maandag 1 september werd samen met de leerlin-
gen van De Cilinder het schooljaar feestelijk ge opend. 
Daarna werd er in iedere klas een Montessori les ge-
geven zodat belangstellenden konden kijken en mee-
doen. 

GrondleGGer

De grondlegger van het Montessorionderwijs Maria 
Montessori, in 1870 geboren, was de eerste vrouwelij-
ke arts in Italië en werd hoogleraar aan de universiteit 
van Rome. In opdracht van de regering stichtte zij in 
de sloppenwijken van Rome haar “Casa dei Bambi-
ni”, waarin kinderen, van wie beide ouders buitenhuis 
moesten werken, opgevangen en begeleid werden. De 
daarbij gebruikte methode had zoveel succes, dat deze 
gaandeweg steeds meer toepassing vond, ook in het 
milieu van meer bevoorrechte kinderen. Centraal in 

haar ideeën over de begeleiding van kinderen naar vol-
wassenheid staat datgene wat het kind zelf doet. Door 
zorgvuldige observatie leerde zij de behoeften onder-
kennen.

eIGen nIveAu

Ook op De Cilinder is het uitgangspunt dat een kind 
voornamelijk zelf actief is bij het leren. Elk kind werkt 
op een eigen niveau en in een eigen tempo. De leer-
kracht begeleidt het kind en bekijkt of het tempo in 
overeenstemming is met de capaciteiten van het kind. 
Samenwerken, creativiteit en sociale opvoeding ne-
men een grote plaats in de klas in. Er wordt gewerkt 
met groepen van verschillende leeftijden. De kinderen 
kunnen elkaar helpen en stimuleren. Zien leren, doet 
leren.

Uitgangspunt: een kind is voornamelijk zelf actief bij het leren.
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De moeite waard

’t terrAssIe

’t Is zeumer. Ik zit ergies op ’n terrassie in Neder-
land. Ik zou hier wel de hêle dag zitte kenne. Voor 
m’n snuffert staat ‘n zâlig bakkie koffie met ’n vers 
maakt broôdje  mekreêl met sla. D’r legge ok nag 
wat skoifies tomaat,  augurk en komkommer bai.  
’t Ziet d’r  merakel lekker uit. Ja, ik hew ’t heêl best 
voor mekaar op deuze menier. 

Tussen ’t eten en ’t bakkie deur koik ik ‘s wat om me 
heen.       ’t Is niet zommaar ’n terrassie. D’r is pittig 
wat werk van maakt. An de rand bloeie skitterend 
twei witte hortensia’s. An de are kant  staan wat 
mooie struike mit bonte bladere. An ’n muur hange 
wat hangpotte mit bloid bloeiende petunia’s in al-
lerhande kleure en d’r bloeit ok nag wat gêlig spul.

Veerder staan op dut terras wat bloempotte mit 
denneappels én vlakbai staat d’r ok ’n knoert van ’n 
appelboum en die zien je ok niet zommaar bai alle 
terasse. Nei, ’t is hier heêl ampart. Ik bloif gewoôn 
nag ’n toidje zitten en doen  lekker nag efkies ’n 
tweide koppie. 

In ’n are boum, die ’n endje veerder op staat, hoor 
ik ’n merelke zingen.  D’r zitte nag wat are veugel-
kies te klessebessen en ik zien ok nag verskaaiene 
vlinderkies van de iene nei de are plant hippen. 

Ik zit toch peut an! 

Ik bin op vekansie ………..in moin aigen achter-
tuîn.

Ktv: nIeuwe leden welKom
De Koedijker Tennis-
vereniging (KTV) heeft 
nog plaats voor nieuwe 
tennisleden. Zowel jong 
als oud is van harte wel-
kom op het tennispark 
van de Koedijker Tennis 
Vereniging (KTV) bij het 
Daalmeerpad.  Geïnteres-
seerden kunnen vrijblij-
vend contact opnemen met de Ledenadministratie, 
ledenadministratie@koedijkertv.nl.

Het park van de Koedijker Tennis Vereniging beschikt 
over 4 french courtbanen en 1 gravelbaan, alle ver-
licht. De french courtbanen zijn in principe het hele 
jaar bespeelbaar, uitgezonderd bij strenge vorst. Ook ’s 
winters kan dus gebruik worden gemaakt van de ten-
nisbanen. De vereniging bestaat uit diverse commissies 
die alles rondom het reilen en zeilen van de vereniging 
regelen. 

Voor de senioren organiseert de KTV op de maan-
dag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur 
de DHOT (Dames Heren Ochtend Tennis). Tijdens 
deze ochtenden kan een recreatief balletje worden 
geslagen in uitsluitend dubbelspelen. Om 10.30 uur 
wordt even de tijd genomen voor een kop koffie of 
thee. Elke vrijdagavond kan worden deelgenomen aan 
de Racketavond. Bovendien vindt elke 1e vrijdag van 
de maand het Thank God It’s Friday-toernooi plaats. 
Niet alleen voor de senioren, maar ook voor de jeugd 
worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals: Lui-
laktoernooi, Regenboogtoernooi, Dolle dag, Ouder/
Kindtoernooi, Jeugdclubkampioenschappen. Zie  
www.koedijkertv.nl voor meer informatie over tennis-
les, contributie, e.d. 

eInde soos 55+
De vereniging Soos 55+ Koedijk is na het 55 jarige be-
staan in 2013 met algemene stemmen van de leden in 
september 2014 opgeheven. De activiteiten kunnen 
niet meer worden uitgevoerd vanwege het lage aantal 
leden. Ledenwervingen hebben te weinig respons op-
geleverd. Lea en John Sikkink bedanken mede namens 
het bestuur iedereen die SOOS 55+ ondersteund heeft.

KvG over leven op de BoerderIj
De ledenavond van het KVG ( Koedijker Vrouwen 
Gilde) staat op dinsdag 14 oktober geheel in het teken 
van het boerenleven. De heer Willem van Doorn komt 
met lichtbeelden en gitaarmuziek vertellen over het le-
ven op de boerderij.

De avond begint om 20.00 uur in De Rietschoot en 
de entree voor introducees is € 4.00.  Het KVG wordt 
ondersteund door stichting ’t Zuydoutaerlandt.

HeArtBeAt weer verrAssend!!
Is de agenda nog leeg op 21 en 22 november 2014?Dat 
is dan goed nieuws, want Pop-en Showkoor Heartbeat 
uit Koedijk gaat die avonden weer een prachtige show 
geven! In Dorpshuis de Geist in St. Pancras kunt u ge-
nieten van 22 enthousiaste vrouwen die, o.l.v. dirigent 
Olaf van Rijn, een heerlijk pop-repertoire ten gehore 
zullen brengen.

De titel van de show is: ‘real life, live’ en een be-
tere titel had niet gekozen kunnen worden! De num-
mers in de show gaan over prille liefde, kattenkwaad 
(en meer!), de grote liefde in je leven, moederschap 

en ouder worden. Theaterdocent Hanneke Vries van 
Artiance heeft ervoor gezorgd dat er veel ruimte is voor 
vrolijkheid en heerlijke dansnummers. Maar waar ont-
moeten al deze vrouwen, in verschillende fases in hun 
leven, elkaar? Dat is nog even geheim, maar u zult van 
begin tot eind ‘geboeid’ zijn door een muzikaal ver-
haal, dat begeleid wordt door een live band!

Nog een extraatje: op zaterdagavond sluiten we af met 
een gezellig ‘bal’ na, verzorgd door DJ Erik!. U bent 
welkom op vrijdag 21 en zaterdag 22 november 2014 
om 20.00 uur in de Geist in Sint Pancras. Kaarten á 
Euro 12,50 zijn te bestellen via de website www.heart-
beatkoedijk.nl (kopje show 2014), of telefonisch bij 
Anja, tel. 072-5623191.

BIljArters GezoCHt 
Een enthousiaste groep biljarters, meest 55-plussers, 
heeft ruimte voor aanvulling met twee gezellige nieu-
we leden. 

Tegen een gering bedrag per maand wordt er gespeeld 
op de donderdagmiddag van 13.00 tot 16.30u in de 
kleine zaal van de Rietschoot.Gezelligheid staat voor-
op, want er is geen sprake van  profs met hoge gemid-
delden.Geïnteresseerd? Kom gewoon eens langs op de 
speelmiddag en maak kennis met de spelers of neem 
contact op met  Kuhne: 06-55776725

Koedijker   Tennis   Vereniging

Gezelligheid staat voorop (foto Lars Manten)
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Bewonersonderneming Koedijk waardeert het college gemeente Alkmaar
BurGemeester KrIjGt KoedIjKer ondersCHeIdInG

De gemeente Alkmaar heeft de wijk- en buurtcentra gevraagd om de rol van bewonersonderneming op 
zich te nemen. Daardoor wordt de rol van de centra in wijk, buurt en dorp prominenter. 

Tekst Hans Petit / foto Bas Petit

Donderdagochtend 28 augustus ontving ik op het 
stadhuis het Ere-insigne in goud van de stad Alkmaar 
Deze onderscheiding werd door burgemeester Piet 
Bruinooge uitgereikt vanwege mijn langdurige inzet 
voor het Ontmoetingscentrum De Rietschoot te Koe-
dijk.

Geen verrAssInG

Door een vergissing bij een van de kranten werd het 
persbericht over de uitreiking van het ere-insigne een 
dag voor de uitreiking geplaatst. Via mail en een per-
soonlijke felicitatie wist ik, eerder dan gepland, dat ik 
de onderscheiding zou krijgen. Het was jammer voor 

de bedenkers van de verrassing maar voor mij kwam 
het niet helemaal ongelegen. Ik kon me een beetje 
voorbereiden op de gebeurtenis.

ere-InsIGne KoedIjK

Het leek gepast om de burgemeester op dezelfde dag 
het ere-insigne van de bewonersonderneming Koedijk 
te overhandigen. Met de uitreiking van het insigne 
met daarop het Koedijker wapen spreekt de bewoner-
sonderneming Koedijk haar waardering uit voor de 
door het college ingezette koers met 
betrekking tot de bewonersonderne-
mingen. Door deze stap krijgt de bur-
ger meer zeggenschap over de eigen 
leefomgeving. 

De moeite waardKinderopvang Broer Konijn 

Broer Konijn biedt opvang aan kinderen in de leeftijd  
vanaf 10 weken tot ongeveer 12 jaar 

 Sinds 1995 

 Persoonlijke benadering 

 Vaste medewerkers 

 KDV: Specifieke leeftijds-
groepen van een jaar 

 BSO in 2 leeftijdsgroepen 
 

KINDEROPVANG BROER KONIJN 
Kanaaldijk 196 ● 1931 BD Koedijk ● 072-5600214 
info@kdv-broerkonijn.nl ● www.kdv-broerkonijn.nl  

 En… wij hebben een groene avontuurlijke buitentuin die 
garant staat voor heel veel buitenspeelplezier! 

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

Hans Petit overhandigt het ere-insigne Koedijk aan burgemeester Piet Bruinooge.

Wilt u van uw 
lichamelijke klachten af?

Wij bieden u een totaal-onderzoek en kort behandelprogramma

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

www.praktijkvanhinte.nl
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Coedijckertjes De moeite waard
Gevraagd betrouwbare huishoudelijke hulp voor 
3 uur om de 2 weken in Koedijk. 072-5645148
Gitaarlessen in Daalmeer Koedijk door gediplo-
meerd leraar. Akoestisch en elektrisch. Beginners en 
gevorderden. Gratis proefles! Ton Oudejans tel. nr. 
06-10338021. E-mail: tonoudejans@online.nl
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148, Koedijk. Tel. nr. 072-5612961
Diaprojectiescherm Wie heeft er op zolder of in de 
schuur nog een oud diaprojectiescherm liggen en 
wil dat graag aan mij afstaan voor een schappelijk 
prijsje. Ik ben op zoek naar meer schermen  met een 
wit linnen voorkant en houten stokken boven en 
onder. Geen zilveren voorkant. Ik hoef geen stan-
daard. Telefoon: 06 27205056. Hartelijke groet An-
nemarie Kuster
Coedijcker ban zoekt een redacteur: info@Coe-
dijkcerban.nl (06-83114470)
Vragenlijst www.coedijckerban.nl vul de vragenlijst 
online of op papier in (uw mening telt!)

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

zonneHof vIerde tweede lustrum

Tekst Marga Riekwel / fotografie Hans Petit

Op de plaats van het vroegere verzorgingshuis ‘Zonnehof ’ werd eind 2004 een appartementencomplex 
met 33 woningen gerealiseerd. De twee oudste bewoners (86) van Zonnehof vertellen over hun ervaringen.

vAn AmsterdAm  vIA AlKmAAr nAAr KoedIjK

Rie Couprie werd in Amsterdam West geboren. Haar 
ouders hadden een drogisterij. 

Rie heeft altijd in de dro-
gisterij gewerkt totdat 
deze na het overlijden 
van haar vader werd ver-
kocht. De zoon van Rie 

woont in Alkmaar. Voor 
Rie reden om ook in Alk-

maar te gaan wonen. Eerst in 
de Braspenningstraat 
vanwaar ze verhuist 
naar de Zonnehof. 
Rie: ‘Een opzichter 
van de woningbouw-
vereniging vertelde 

van Zonnehof, ik woonde niet meer naar mijn zin in 
de Braspenningstraat, de keuze was snel gemaakt...’ 
Rie heeft er nooit spijt van gehad, ze vertelt enthousi-
ast over het fraaie uitzicht dat ze heeft: ‘Bij helder weer 
kun je helemaal tot Schoorl kijken’ Ondanks dat ze 
een Amsterdammer is in hart en nieren, vindt Rie het 
rustige dorpse leven heel prettig en voelt ze zich thuis 
in Koedijk. 

soms GAAn dInGen Anders

Leen woont vanaf 1949 in Alk-
maar. Leen werkte op de tram 
van Alkmaar naar Warmenhui-
zen. Als hij Koedijk passeerde 
zei hij tegen zichzelf: ‘...daar wil 
ik nooit wonen!’ Zoals zo 
vaak in een mensenle-
ven gaan de dingen heel 
anders. Na de verkoop 
van het huis in Alkmaar 
verhuisde Leen, 24 jaar 
geleden, naar Koedijk. 
10 jaar geleden maakte 

Leen de overstap naar het appartementencomplex, hij 
heeft daar nooit spijt van gehad. Leen woont graag 
in Koedijk, ondanks dat Koedijkers zelf vaak zeggen 
“Koedijk is Koedijk niet meer door al die nieuwbouw”  
en  ondanks het feit dat er weinig winkels zijn. Koedijk 
heeft een eigen sfeer én een rijk verenigingsleven. 

voorzIenInGen In zonneHof

Leen vindt het complex geweldig en heel toegankelijk 
door bijvoorbeeld de lift. Hij woont met veel plezier 
in Zonnehof. Iets meer aandacht voor ontspanning 
zou welkom zijn. Leen: ‘... van mij mogen er wel wat 
meer activiteiten worden georganiseerd.’ Rie wist van 
te voren dat de voorzieningen in Zonnehof minimaal 
zouden zijn. Ondanks die wetenschap mag van Rie het 
recreatie-aanbod best groter worden.

‘sAmen eten’ In de rIetsCHoot

Leen krijgt zijn warm eten thuis via De Wering, echt 
enthousiast is Leen niet over de kwaliteit. Rie kookt 
voor zichzelf, met veel plezier. Beiden gaan graag naar 
De Rietschoot waar er eens per maand samen met 
dorpsgenoten gegeten wordt. Voor Leen is de afstand 
Zonnehof best een eind, Rie is goed ter been en loopt 
nog naar De Rietschoot. Leen en Rie: ‘Voor de prijs 
hoef je het niet te laten:  7,50 en er wordt echt heer-
lijk gekookt.’ Aldus twee tevreden Zonnehofbewoners. 

Te koop: Bouwkavel ‘De Groet’
Warmenhuizen

* Bouwkavel 1.250 m2 (25 x50 m.) = kavel B1= De Groet 5
* 3 kilometer van dorpskern Warmenhuizen
* In agrarisch gebied, nabij Geestmerambacht
* 3 bouwkavels in totaal: A1,A2 en B1 (B2 is bewoond)
* Bedrijf  aan huis is toegestaan
* Buren aan beide zijden van de kavel

Makelaar WLMT: Ton Bakker 
T 088-4111888 M 06-10272771

Voor meer info zie funda bouwgrond Warmenhuizen De Groet
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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

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

Beeldbericht

AntI spIn 2.0
Tekst en foto: Cees van Egmond

Alles is natuur, hoorde ik uitleggen. Ook onkruid in de straat. Stap de voordeur uit en je maakt deel uit van 
de natuur. Wat nu ‘De Weijdt’ is, was voorheen een deel van een polderlandschap. Maar voor die tijd was het 
moeras waar roerdompen en marterachtigen rondliepen. 

Alles om je heen is natuur, maar wel iets anders dan voorheen. Oermoeras werd door mensen droger gemaakt 
door greppels en sloten te graven om water weg te werken. Een veenweidelandschap, de polder, was gemaakt. 
De roerdomp raakte verdrongen en andere weidevogels kwamen. 

Een stad groeit, heeft grond nodig en breidt zich uit over het landschap. Nu wonen wij daar.

Dus kom je natuur tegen zodra je de deur uitgaat. In deze tijd van het jaar loop je de kans om na twee, drie 
stappen in een spinnenweb te lopen. Het beste is om al wuivend het midden van een pad op te zoeken. Wat 
dat betreft zijn die jongens en meisjes van de ochtendkrant vrolijke types. Volgens mij gebruiken ze de krant 
als zwaaiend wapen tegen webben en deponeren ze het geheel in de brievenbus. Daarom hebben we in onze 
brievenbus aan de binnenkant een borstelige afzetting. Tegen de tocht, schrijft de fabrikant. Anti spin 2.0 zal hij 
bedoelen. Heb je het jaar rond plezier van.



18 19

Ondernemer van de maand
Martin Frijters: ‘Kijken naar het groter geheel’
prAKtIjK voor KlAssIeKe HomeopAtHIe

Door Rien Berends/fotografie Cees van Egmond

‘Noem mij maar een laatbloeier. Ik ben pas op mijn zeven en vijftigste afgestudeerd als klassiek homeopaat 
aan de academie voor natuurgeneeskunde in Hilversum.’ 

Martin Frijters, klassiek homeopaat en columnist van 
de Coedijcker Ban, werkt inmiddels alweer zes jaar in 
een eigen gedeelde praktijk aan de Zonneweid in Koe-
dijk. Aan de realisatie van dat alles ging een bewogen 
en intensieve levensfase vooraf. 

portuGAl

Ik ben in de gezondheidszorg gaan werken als ver-
pleegkundige, later ook maatschappelijk werker en 
werkte als zodanig in de crisisopvang in Amsterdam. 
Daarna ben ik met mijn echtgenote meegegaan naar 
Portugal, waar zij  een baan kreeg. Zelf ben ik toen 

gaan werken bij een Engelstalige krant in de regio Lis-
sabon. We hebben daar tot september 1992 gewoond  
met onze twee kinderen. Toen werd mijn vrouw ern-
stig ziek en was het noodzakelijk weer terug te gaan 
naar Nederland. We hebben eerst een tijdje in Am-
sterdam gewoond waar mijn vrouw werd verpleegd. 
Onze kinderen, toen 9 en 7, gingen naar de Europese 
school in Bergen omdat ze in die tijd nog maar weinig 
Nederlands spraken. De afstand tussen Amsterdam en 
Bergen werd al vrij snel een enorme drempel. Daarom 
zijn we naar Alkmaar verhuisd en woonden we twee 
jaar in de Huiswaard. Zelf was ik onder de indruk van 

het mooie dorp Koedijk. Vooral het hertenkampje aan 
de Landman, vlak bij het kanaal, vond ik lieflijk en 
landelijk. Op het moment dat de kans zich voordeed 
om hier te gaan wonen, heb ik die mogelijkheid me-
teen aangegrepen.’ 

zoeKtoCHt

Helaas was ondertussen zijn echtgenote overleden en 
bleef Martin achter met twee jonge kinderen. ‘Vanaf 
het moment van de ziekte van mijn vrouw, draaide al-
les om in mijn leven. Ik kreeg een heel ander beeld van 
het leven. Ik ging mezelf afvragen wat de bedoeling 
toch kan zijn van ons leven op aarde  en de zin van het 
bestaan. Er moest toch een diepere bedoeling zijn. Ik 
kreeg in die tijd ook bijzondere dromen die daar mee 
te maken hadden. Het was een begin van een zoek-
tocht. Tegelijkertijd kwam ik in aanraking met com-
plementaire geneeswijzen. Die visie op gezondheid en 
ziekte sprak me sterk aan.’

HerInnerInG

Ondanks die bijzondere omwenteling kreeg Martin 
Frijters wel degelijk te maken met de keiharde wer-
kelijkheid van het leven zonder echtgenote en met 
twee jonge kinderen. ‘Mijn motto was dan ook dat het 
goed moest gaan met de kinderen. Vader en moeder 
tegelijk voor ze zijn door geld te verdienen en voor 
ze te zorgen. Na een jaar of acht kreeg ik zelf gezond-
heidsklachten waarvoor ik naar een complementaire 
genezer ging. En daarna ook met de kinderen. In deze 
fase kwam de herinnering weer boven uit de periode 
van het ziekbed van mijn vrouw en mijn toen ontsta-
ne interesse in complementaire geneeswijzen. Er was 
echt sprake van een déjà-vu. Dat was wat ik wilde. Ik 
heb me toen direct aangemeld aan de Academie voor 
Natuurgeneeskunde, voor de 6-jarige opleiding tot 
klassiek homeopaat en tevens algemene natuurgenees-
kunde en phytotherapie die gebaseerd is op genezing 
door middel van planten en voedingsleer. Deze studie 
deed ik naast het dagelijks werk.’

KlAssIeK HomeopAAt

Martin Frijters is nu 6 jaar actief met zijn praktijk voor 
klassiek homeopathie op een locatie aan de Zonneweid 
8C. Een ruimte die hij deelt met natuurgeneeskundig 
therapeute Marike Dijkstra. Logische vraag is dan wat 
een klassiek homeopaat precies doet. 

‘Algemeen gesteld kijkt een homeopaat naar het groter 
geheel. Komt er bijvoorbeeld iemand bij me met maag-
klachten dan zijn er uiteraard de gerichte vragen over 
de eetgewoonten en de momenten waarop de klachten 
zich aandienen en vooral hoe en waar het allemaal op 
reageert. Daarnaast kijken we naar zaken zoals hoe ie-
mand in het leven staat, hoe de werksituatie is, hoe het 
gezinsleven is of er traumatische gebeurtenissen zijn 
geweest in het verleden, hoe de betreffende reageert op 
situaties, op stress en op weersinvloeden etc. 

Uit al deze informatie kunnen belangrijke factoren 
worden gehaald in relatie tot bijvoorbeeld  maagklach-
ten. Vervolgens wordt er gekeken welk homeopathisch 
medicijn het beste kan worden ingezet. Deze medi-
cijnen bestaan volledig uit natuurlijke grondstoffen 
van plantaardige, minerale of dierlijke oorsprong. In 
de vervolgconsulten wordt gekeken wat de uitwer-
king van het betreffende medicijn op de klachten is 
en wordt er eventueel bijgestuurd. In tegenstelling tot 
de allopathie, de reguliere geneeskunde die een tegen-
gestelde prikkel toedient, werkt de homeopathie van-
uit het gelijksoortigheidsprincipe. Er wordt gezocht 
naar een homeopathisch medicijn wat bij een gezond 
persoon dezelfde soort klachten zou oproepen als die 
je wilt behandelen bij een patiënt die deze specifieke 
klachten heeft. In het voorbeeld van maagklachten 
zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan braaknoot 
(nux-vomica). In ruwe vorm wekt dit maagklachten 
op bij gezonde persoon. In onder andere sterk ver-
dunde vorm kan braaknoot 
maagklachten juist genezen. 
Algemeen gaat de stelling 
op dat de meeste reguliere 
medicijnen de sympto-
men bij ziekten aanpak-
ken. Homeopathische 
medicijnen behandelen 
de oorzaken, ook psychi-
sche factoren, die een rol spe-
len bij het ontstaan en 
in stand houden 
van de klach-
ten. Die 
w o r d e n 
daardoor 
opgelost.

Martin Frijters is nu 6 jaar actief met zijn praktijk voor klassiek homeopathie op een locatie aan de Zonneweid 8C. 
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Vereniging van de maand
Eetbare vis was extra welkom voor de tuinders
op BAArs vIssen? nAtuurlIjK BIj vIslust!
Tekst Joop Sinke fotografie Henk Wilbrink

Wie denkt dat baarsvissen een saaie sport is, waarbij je uren stil naar je dobber zit te staren, komt bedrogen 
uit bij H.S.V. Vislust in Koedijk. Deze wedstrijdclub vist op baars en dat vereist een actieve inzet van de 
sportvissers. 

Baars is een roofvis en je moet dus actief zijn om deze 
vis te vangen. De vis moet het idee krijgen dat hij een 
prooi ziet bewegen, pas dan gaat hij erop af. Er zijn 
dagen dat ze goed bijten en ook dagen dat het gewoon 
niet lukt. Maar als je een goede baarsvisser bent, kan 
je op sommige momenten wel meer dan één vis per 
minuut vangen.

KonInKlIjKe ondersCHeIdInG

Al 112 jaar vissen de Koedijkers op baars. Ze hebben 
geen witvisafdeling, dat hebben ze altijd gedaan en dat 
is zo gebleven. De oorsprong van het vissen op baars 
komt omdat je baars kunt eten en de tuinders waren 

vroeger straatarm. Toen was een eetbare vis altijd wel-
kom. H.S.V. Vislust is één van de oudste verenigingen 
die Koedijk rijk is. Ook kent de vereniging een aantal 
leden dat al sinds de eind jaren zestig en zeventig lid is 
en de vereniging in diverse functies hebben voortgezet. 

Voor de inzet en betrokkenheid voor de vissport in 
Noord Holland werden tijdens het 110 jarig bestaan 
in 2012, tijdens de feestavond, Kees Hartland en Dirk 
Metselaar benoemd tot Ridder in de orde van Oranje 
Nassau. Zij ontvingen deze onderscheiding uit handen 
van loco-burgemeester Peter de Baat.

lICHt mAterIAAl

Het vissen op baars gebeurt met korte vaste hengeltjes. 
Het is allemaal van heel licht materiaal omdat je op 
kleine baarsjes vist. De hengel is heel kort, vanaf 80 
cm. En ook de draad en het haakje zijn van fijn mate-
riaal gemaakt. Je vist heel dicht bij de waterkant, want 
de baars zit tussen het riet. Je raakt dus makkelijk je 
draad kwijt wanneer die vast komt te zitten in het riet. 
Voor een wedstrijd nemen de meeste wedstrijdvissers 
een paar hengels mee zodat ze niet opnieuw draad en 
haak hoeven te vervangen. Dat kan ook wel, omdat de 
hengels waarmee ze vissen niet heel duur zijn.

vroeGe voGels

De hengelsportvereniging organiseert ieder nieuw 
visseizoen een zomer- en wintercompetitie en diver-
se andere wedstrijden zoals zeeviswedstrijden, koppel 
kermiswedstrijd en wedstrijden voor de baarsvisser 
van het jaar. Er zijn 20 wedstrijdvissers lid van de ver-
eniging, allen mannen. In het verleden waren er ook 
vrouwen lid, maar die zijn inmiddels afgehaakt. Op 
de wedstrijddagen verzamelen de leden van Vislust ‘s 
ochtends om zes uur. Op de afgesproken visstek krijgt 
iedereen zijn plek toegewezen met steeds vijf meter er 
tussen. Een baarswedstrijd duurt 7 x 25 minuten. Na 
elke 25 minuten gaat er een toeter en lopen de vissers 
een stuk verder, want je moet na elke 25 minuten in 
nieuw water vissen. Het gaat erom zoveel mogelijk vis-
sen te vangen. En je krijgt meer punten voor een grote-
re vis als deze langer is dan 22 cm. Tijdens de wedstrijd 
loopt de controleur langs en telt en meet de vissen. 
Daarna gaan ze terug in het water. Voor een gevangen 
witvis krijg je € 0,10 boete per vis.

verGunnInGen 
Je mag niet zomaar overal een wedstrijd organise-
ren. Al het water is in eigendom en de eigenaar moet 
toestemming geven om er te mogen wedstrijdvissen. 
Daarbij wordt erop gelet dat het niet overbevist wordt, 
doordat er dag in dag uit aan het in het zelfde water 
wordt gevist. 

Je moet dus als wedstrijdvisser een visvergunning heb-
ben, een vergunning dat je in het water van een be-
paalde eigenaar mag vissen én een vergunning om op 
dat tijdstip op dat bepaalde stuk water een wedstrijd 
mag houden. 

Cursus voor jeuGdleden

Voor de jeugdleden van Vislust wordt een voorjaars- 
en herfstcompetitie georganiseerd. Voor de jeugdleden 
en niet leden wordt jaarlijks het Open Kampioenschap 
georganiseerd tijdens de Gondelvaart en de Kermis 
koppelwedstrijd. De hengelsportvereniging laat de 
jeugd op verantwoorde wijze kennismaken met de 
hengelsport onder leiding van de jeugdbegeleiders en 
vismeesters. De jeugd leert hoe je het beste kunt vis-
sen, wat je nodig hebt om te vissen, hoe je visspullen in 
orde maakt en welk voer je moet gebruiken. Ook gaan 
ze naar de vissen kijken en hoe je de verschillende soor-
ten leert herkennen. Alle kinderen die de hele cursus 
goed hebben mee gedaan, krijgen een visdiploma. De 
hengelsportvereniging zorgt voor al het vismateriaal, 
zoals hengel, tuig, aas en voer. Deze cursus voor de 
jeugd wordt mede gesponsord door stichting ’t Zuy-
doutaerlandt.

GeHAKtBAllen

H.S.V. Vislust is vooral een gezelligheidsvereniging en 
gaat het ook om het buiten zijn. Heerlijk midden in de 
natuur, en je hoofd leeg maken. Zo tegen 10.30 uur zit 
de wedstrijd erop en is het tijd om terug te rijden naar 
Koedijk. In De Rietschoot, wacht dan de koffie met 
gehaktballen, de prijsuitreiking en tenslotte een borrel. 

H.S.V. Vislust is aangesloten bij H.S.V. Langedijker 
Sportvissers, de Federatie van Hengelsportverenigin-
gen Noordwest Nederland en Sportvisserij Nederland. 
Wil je geen wedstrijd vissen maar gewoon eens aan de 
waterkant zitten met een hengel, wordt dan gewoon 
lid van de hengelsportvereniging. Je ontvangt dan een 
vispas waarmee je in heel Noord Holland mag vissen 
en in grote delen van Nederland.

Voor meer informatie over de hengelsportvereniging 
of over de aanschaf van een vispas raadpleeg dan de 
website: www.hsvvislustkoedijk.nl

De hengelsportvereniging laat de jeugd op verantwoorde wijze kennismaken met de hengelsport .....
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Vul de enquête in op www.coedijckerban.nl òf gebruik de vragenlijst op de
volgende pagina. U kunt de papieren vragenlijst opsturen naar De Rietschoot 
Saskerstraat 22 1831 CR Koedijk of afgeven bij De Rietschoot

Dé adviseur
voor al uw

verzekeringen

www.otterlo-advies.nl

BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212
1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00
E  info@otterlo-advies.nl
I  www.otterlo-advies.nl
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wAt vIndt u vAn de CoedIjCKer BAn

De Coedijcker Ban heeft nu elke maand dezelfde voorpagina geel met het wapen van Koedijk, het nummer en de 
maand en de vermelding van een belangrijk onderwerp. Het wapen op de voorkant kan worden vervangen door een 
foto. Wat is uw mening daarover?

Laten zoals het is Afwisselend met foto Geen mening

☐ ☐ ☐

Wat vindt u van de verhouding advertenties - redactie (artikelen)?

Goed Voldoende Onvoldoende Geen mening

☐ ☐ ☐ ☐

Hoe vindt u de Coedijcker Ban er uitzien, leest hij prettig, is er een goede verdeling tussen tekst en foto’s, kortom wat 
vindt u van de vormgeving?

Goed Voldoende Onvoldoende Geen menig

☐ ☐ ☐ ☐

Wat vindt u van de verschillende vaste rubrieken in de Coedijcker Ban?

Interessant Niet interessant Geen mening

De markante Koedijker ☐ ☐ ☐
Ondernemer van de maand ☐ ☐ ☐
Vereniging van de maand ☐ ☐ ☐
Bewonersonderneming ☐ ☐ ☐
Cultuur ☐ ☐ ☐
Gezondheid ☐ ☐ ☐
Kookrubriek ☐ ☐ ☐
Jeugdpagina ☐ ☐ ☐
Maalderij de Gouden Engel ☐ ☐ ☐

Welk cijfer geeft u de Coedijcker Ban

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Welke onderwerpen mist u

Beste lezers van de Coedijcker Ban,

Vol enthousiasme zijn we in januari van start gegaan met de realisering van de Coedijcker Ban nieuwe stijl. 
De Coedijcker Ban wordt vanaf 1 januari 2014 uitgegeven door de bewonersonderneming Koedijk  (De 
Rietschoot). Er is hard gewerkt aan vormgeving, redactionele verzorging en het binnenhalen en plaatsen van 
advertenties. Na het verschijnen van de eerste edities ontvingen we veel positieve reacties. 

Inmiddels heeft u de 10e Coedijcker Ban 2014 in handen. Hierna volgt er dit jaar nog één gecombineerde 
(11/12) uitgave die begin december verschijnt. Een goed moment om terug te blikken op de eerste jaargang 
‘Coedijcker Ban nieuwe stijl’. We zijn nieuwsgierig naar uw waardering voor de Coedijcker Ban 2014. 

U kunt de enquête invullen en vervolgens de vier pagina’s uit het hart van deze Coedijcker Ban verwijderen. 
De uitgave blijft daarna vrijel compleet. U kunt de enquête inleveren in De Rietschoot of opsturen naar De 
Rietschoot, Saskerstraat 22 1831 CR Koedijk (voldoende frankeren!)  Nog eenvoudiger: De enquête kan ook 
worden ingevuld op onze website: www.coedijckerban.nl.

We hopen oprecht dat u de moeite wilt nemen de vragenlijst in te vullen, daar kunnen we van leren!.  
Namens het gehele team van de Coedijcker Ban, Rien Berends en Hans Petit.

Bewonersonderneming Koedijk

De Coedijcker Ban zoekt versterking van het  team
Bewonersonderneming Koedijk

De Coedijcker Ban wordt gemaakt door vrijwilligers. De eindredactie en de 
vormgeving worden verzorgd door twee leden van het Coedijcker Ban team. 
Dat is een smalle basis. Om het voortbestaan van de Coedijcker Ban zeker te 
stellen is er uitbreiding nodig van het CB-team. Heb je a�niteit met het 
schrijven van artikelen of vind je juist de vormgeving heel leuk of wil je een 
bijdrage in welke vorm dan ook leveren aan ons prachtige blad mail dan naar:
info@coedijckerban.nl, bellen mag ook naar Hans Petit (06 83114470) of naar 
Rien Berends (0653203451).
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IntoCHt sInterKlAAs 
Speeltuinvereniging “De Jeugdhoek” organiseert de 
intocht van Sinterklaas. Sinterklaas zal dit jaar samen 
met zijn Pieten op zondag 16 november rond 13:00 uur 
bij molen De Gouden Engel in Koedijk aankomen. 

Na aankomst gaat Sint naar de Rietschoot. Voor de 
jongste kinderen is er van 14:00 - 15:00 uur een groot 
feest in de sportzaal van de Rietschoot. Voor de oude-
re kinderen wordt er een toneelstuk opgevoerd in de 
Rietschoot door Toneelvereniging de Roos. Die voor-
stelling begint ook om 14.00 uur. Het stuk is voor de 
jeugd van 5 tot 12.  Informatie over de kaartverkoop 
vindt u op www.speeltuindejeugdhoek.nl.

Stichting Platform Nederlandse Folklore

dAns en demonstrAtIedAG
De Stichting “Platform Nederlandse Folklore” orga-
niseert op zaterdag 1 november in Koedijk een dans- 
en demonstratiedag Nederlandse Folklore, onder de 
naam: Oud en Nieuw uit Nederland (dans en mu-

ziek).  Zaterdag 1 november 2013  van 15.00 – 17.00 
uur en van 19.30 -23.00 uur

de Groepen dIe meedoen

Paloina uit Amsterdam, Dansgroep Oostzaan, Spier-
dijker Dansers, Fryske Dunsers uit geheel Friesland, 
Mali Igraci uit Amsterdam

mIddAG- en AvondproGrAmmA

‘s Middags treden alle groepen op in klederdracht en 
geven een toelichting geven over oorsprong en vorm 
van de demonstratie. ‘s Avonds zijn er eerst optredens 
van de groepen, deels eigen repertoire, deels gezamen-
lijk.

zelf dAnsen

Na het optreden is er een Nederlands dansbal o.l.v. 
dans meester Jan v.d. Meulen. U kunt zelf kennisma-
ken met diverse dansen. De dansers van de dansgroe-
pen helpen u daarbij. De muziek wordt verzorgd door 
de muzikanten van de aanwezige groepen.

toeGAnGsprIjs

 €6,-  voor de middag, €7,- voor de  avond, €11 voor 
een passe-partout. De prijs aan de zaal is €1,- hoger. 
Kaartjes kunt u vooraf bestellen, bel of mail naar Max 
van Hofweegen. tel 040-2263334, E-mail: platformne-
derland.

Agenda De Rietschoot

Vrijwillige bijdrage 2014

NL77 INGB 0000 091754
tnv De Rietschoot

onder vermelding van
Bijdrage CB 2014



Fiat 500 1.2 Lounge 
automaat navigatie 

47.700 km / 2009
plaatje van een auto 

€ 9.450,-

Hyundai ix 35 2.0 i i-catcher 
4 wd automaat 

33.000 km /2011
duurste uitvoering 

€ 27.995,-

Citroen C3 
Di�erence airco 

zeer luxe 5 drs /  zuinig
59.000 km /2004  

€ 4.950,-

Citroen Berlingo 1.6 i 
Multispace Attraction Airco 

zeer aparte en luxe uitvoering 
benzine / 2005 

€ 4.950

Renault 
Grand Scenic 1.5 dCi techn line 

nieuwe koppeling 
diesel /top auto /2005  

€ 3.450,-

Citroen 
C 4 Grand Picasso 1.6 /diesel

HDI Ambiance 7 persoons 
185.000 km /2007   

€ 5.950,-
   

Een greep uit ons assortiment
Autobedrijf
De Hertog

Gegarandeerd echte kilometerstand (nationaal auto paspoort NAP)

28 29

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.autobedrijfdehertog.nl

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

De garage bij u in de buurt
voor al uw reparaties
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Cultuur
Hoofdrol voor Koedijkers in historierijk boek
vAn AlKmAAr de vICtorIe!
Door Hans Faddegon

Kent u het boek Van Alkmaar de Victorie!? Geschreven door Piet Huurdeman en uitgegeven door Uitge-
verij Kluitman Alkmaar. Het gaat natuurlijk over 8 oktober. Ook in 2014, maar toch eigenlijk  in 1573.

Heeft u het nog niet op de boekenplank staan? Dan 
heeft u het toch wel ooit gelezen, hoop ik. Want het is 
een spannend, fantastisch en historisch boek over één 
van de geschiedkundige hoogtepunten van Alkmaar, 
en…….. Koedijk. De toenmalige inwoners spelen 
hoofdrollen in het verhaal. De eerste zin gaat als volgt: 
“Doede Gradeszoon loopt handenwrijvend de Friese 
poort van de stad Alkmaar uit op weg naar zijn boer-
derij in Koedijk…..”  Een paar bladzijden verder staat 
vervolgens: “Als één der weinigen is Doede in het bezit 
van een schoorsteen en menigeen in Koedijk heeft hem 
uit jaloersheid over zoveel voorzieningen in zijn huis 
beticht van hoogmoed. Doede moet daarom lachen. 
Hij weet dat zijn dorpsgenoten hem benijden dat de 
rook bij hem door een schoorsteen kan opstijgen en 
niet door een gat in het dak of door een geopende 
deur. In de wintermaanden zit hij met zijn gezin gezel-
lig om de haard en is het ook in de woonvertrekken be-
haaglijk warm…..” En dan dieper de geschiedenis in, 
verderop: “Sinds de legering van de vijand in Koedijk 
is het met de boeren slecht gesteld. De soldaten teren 
geheel op hen in en nemen wat zij nodig denken te 
hebben of nog meer. Bij het minste of geringste staan 
zij met hun wapenen klaar en menig Koedijker loopt 
met verwondingen rond omdat hij niet snel genoeg 
het gevraagde wilde geven. Voor Doede Gradeszoon 
is het ook een treurige zaak. Op de vierde dag van het 
beleg halen de soldaten zijn laatste koe uit de wei en 
met machteloze woede moet hij toezien hoe het beest 
wordt weggevoerd. Doede denkt weer aan het plan, 
wat hij zich twee dagen geleden heeft gevormd, toen 
hij hoorde dat de vijand zijn zoon Heyn te pakken 
had genomen. “Nu of nooit “, zei hij tegen zijn vrouw 
Luytje….”

Meer verklap ik natuurlijk niet, want ik neem aan dat 
de meeste lezers van dit artikel nu de boekenkast weer 
induiken of de bibliotheek of bijvoorbeeld de boek-

winkel dan wel boekwinkeltjes.nl

feestdAG

Hebben wij Victorie nodig? Ja hoor. Om te beginnen 
natuurlijk om de aangename feestdag op 8 oktober in 
stand te houden. En Alkmaar zal aan het begin van de 
volgende maand de Victoriebrug opgeleverd krijgen. 
U weet wel, de nieuwe brug naast de spoorbrug. 

en In KoedIjK? 
Daar is het net als in het begin van het boek. Alles 
gaat eerst goed, we kunnen gemakkelijk naar Alkmaar, 
Bergen en Schoorl want wij hebben een vlotbrug. De 
Koedijker vlotbrug. Vroeger kon je er nog met een auto 
overheen. Maar dat is allang verleden tijd. Nu mag het 
alleen nog te voet of met de fiets. Ok, soms denkt een 
bescheiden motorrijder dat hij toch ook op een soort 
fiets zit…Maar toen lang geleden een vrachtauto in ’t 
Zand de vlotbrug daar op reed, en natte voeten kreeg, 
werden de vlotbruggen voor zwaar verkeer uitgesloten. 

vlotBruG

Ondertussen is er een nieuwe vlotbrug bijgekomen, de 
Rekervlotbrug. Als hij dicht is, en je moet wachten, 
kun je bij Dijkijs een lekker ijsje eten. Maar na vele 
ijsjes wachten gaat de vlotbrug toch niet altijd meer 
open. Er is het een ander mis. En daar wordt ondertus-
sen al enige jaren hard aan gewerkt. Een paar titels van 
artikelen uit het Noord Hollands Dagblad vertellen 

erover: Rekervlotbrug gaat weer open. Nieuw defect in 
‘Brug der Zuchten’ bij Koedijk. Defect Rekervlotbrug 
voorbij, brug weer in. Rekervlotbrug opnieuw kapot. 
De Brug der Zuchten, de RekerFLOPbrug….Maar, de 
toezegging van de provincie is dat deze vlotbrug ook 
aan het einde van deze maand voorgoed hersteld is.  

Dan is er ook weer Victorie voor Koedijk! Het wordt 
echt herfst, het is tijd om, net als Doede Gradeszoon 
bij de haard, lekker met een boekje, in een Koedijker 
hoekje onder te duiken. Van Koedijk de Victorie! Veel 
leesplezier! 

Collectie Stedelijk Museum Alkmaar

Het schilderij hiernaast is gemaakt door Herman Frede-
rik Carel ten Kate / 1862 Beleg van Alkmaar, 18 september 
1573: Spaanse troepen bestormen de stad. Voorstelling van 
de aanval van de Spanjaarden op de Friese Poort en de 
Rode Toren aan de noordoostzijde van Alkmaar. Bovenop 
de stadsmuur is te zien hoe een Alkmaarse burger (Kit-
man, volgens de overlevering) een Spaanse vaandeldrager 
aanvalt.
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Uw Arbo opleider dicht bij huis: Opleidingen in De Rietschoot Koedijk

* HVK-begeleiding bij verontreinigde grond
* Ontwikkeling van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen 
* Risico-Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) 
* Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen
* Bouwplaatsveiligheid/veiligheidsadviesbezoek
* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

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

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

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

HÈT ADRES VOOR

Geplande opleidingen 2014
6 en 13 oktober Basisveiligheid (VCA)  /  Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA2)
13 oktober  Herhalingsopleidingen Basisveiligheid (VCA) /Veiligheid Operationeel voor Leidinggevenden (VOL-VCA)
20 oktober DLP-Herhaling  13 en 20 november Basisveiligheid (VCA) Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden 
(VOL-VCA /Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) 7, 14 en 21 november DLP (3 daagse opleiding, ook 
geschikt voor calculatie/werkvoorbereiding en medewerkers kabels en leidingen) 18 december DLP-Herhaling

wIntermArKt In de rIetsCHoot
De traditioneel gezellige wintermarkt in de Rietschoot 
met kramen vol cadeautjes voor de feestdagen en an-
dere gelegenheden wordt dit jaar gehouden op zondag 
23 november van 11.00  tot 16 uur. 

Het gaat om handgemaakte artikelen, speelgoed, de-
coraties, gebruiksvoorwerpen, kleding, keramiek, 
aquarellen, sieraden, tassen en leuke hebbedingetjes. 

Nieuw dit jaar is dat men niet alleen kan kijken en ko-
pen, maar ook zelf iets creatiefs kan doen. Hobbyclub 
Koedijk gaat met de kinderen tegen een kleine vergoe-
ding knutselen. U kunt proberen of het u ook lukt om 
met plastic tasjes te haken.

Er is nog ruimte voor standhouders die het leuk 
vinden hun vaardigheid te demonstreren of het 
aan geïnteresseerden te leren. Dit mogen natuur-
lijk ook mensen zijn die niets komen verkopen.  
Het programma is nog niet helemaal rond, dus sugges-
ties zijn welkom.

HAKen met plAstIC tAsjes
Adriana van Hameren geeft na een eerste succesvol-
le introductie in 2013 op nieuw een workshop ‘haken 
met plastic tasjes’.  De workshop is op de vrijdagen 24 
oktober, 31 oktober en 7 november in De Rietschoot 
van 9.45 tot 11.15 uur.

Er wordt een leuke tas of iets anders gehaakt van dun-
ne plastic tasje die je bij een Hema of  Xenos of op de 
markt krijgt. Dus niet de stevige die je koopt om je 
boodschappen in te doen. 

De eerste ochtend worden de tasjes in slierten geknipt, 
de tweede en derde keer ochtend haken de cursisten er 
iets moois van. Veel is er niet voor nodig. Een verza-
meling plastic tasjes (let op leuke kleuren), een schaar 
en een haaknaald nr. 3 ½. Voor diegenen die het zo 
leuk vinden dat ze hierna ook aan de slag gaan en aller-
lei dingen gaan maken kan er nog een terugkomoch-
tend worden gehouden. De kosten voor de workshop 
zijn € 15,-- voor drie ochtenden bij acht deelnemers. 
Aanmelden via activiteiten@rietschoot.nl of  aan de 
balie van De Rietschoot. 

AlKmAArs prACHt Koor 
Onder leiding van Els van Dijck en met begeleiding 
van Gert Ruijs op zijn accordeons zingt op 9 novem-
ber het Alkmaars Pracht Koor tijdens het Cultuurtje in 
de Rietschoot de sterren van de hemel. Het optreden 
van APK is een waar feest met mooie muziek. 

APK is een koor voor mensen met een lichte verstan-
delijke beperking. Het koor is opgericht in 2006 en 
z(w)ingt met veel plezier en enthousiasme. Het mot-
to van het koor is om met heel veel plezier zo mooi 
mogelijk samen zingen. Het koor heeft 28 zangers en 
zangeressen in de leef-
tijd van 16 tot 72 jaar. 
Het repertoire is groot 
en gevarieerde. 

De liedjes komen van 
over de hele wereld. 
Kom dus allemaal naar 
‘t Cultuurtje op 9 no-
vember. De zaal gaat 
om 14.30 uur open. Het optreden begint om 15.00 uur.  

Agenda De Rietschoot Agenda De Rietschoot
noteer vAst In uw AGendA

• Samen eten: 28 oktober, 11 en 25 november
• Creativiteitsochtenden: 24 en 31 oktober en 7 

november  van 09:45 - 11:15 uur
• Dans- en demonstratiedag Nederlandse folklo-

re 1 november
• Klaverjassen op 19 oktober, 2 november, 16 

november, 
• Disco voor mensen met een beperking: 25 

oktober, 29 november.
• Familiebingo: 26 oktober, 30 november
• Dans en demonstratiedag 1 november van 

15:00 tot 17:00 en van 19:30 - 23:00
• Jubileumconcert Blazersensemble 2 november 

aanvang 15:00 uur
• Kluscafé: 8 november
• Cult’uurtje Alkmaars prachtkoor  9 november 

aanvang 15:00 uur entree slechts  2,50
• Sinterklaasfeest: 16 november
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Doe mee met alle groepslessen! 

Pilates, Total-Body, Callanetics, Steps,  

Cros Fit Challenge, Zumba en nog veel meer 

Alle Club Joy lessen

Club Power, Club Yoga,  

Club Step en nog veel meer

Alle Spinninglessen

Alle Budolessen

Judo – Karate - Jiu-Jitsu

Fitness
Individuele en Groepslessen

Scholieren Sporten

Zumba, Cros Fit Challenge, Fitness,  

Karate, Judo, Jiu-Jitsu

55+ Sporten

UITBREIDING! Bootcamp lessen

*Vraag naar de voorwaarden

e10,- p/mnd*

SLeCHtS

e10,-

Alles onder begeleiding  
van ervaren topinstructeurs!

De gezelligste familie 

Sportschool van Alkmaar 

OnBeperKt 
SpOrten
TOT 1 JANUARI 2015 vOOR

OnBeperKt 
SpOrten 

Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar • Tel. 072 - 76 76 100 • www.tomvanderkolk.nl • info@tomvanderkolk.nl

GezelligheidKwaliteit Vernieuwend TopsportSporten van 3,5 tot 80 jaarRespect Persoonlijkheid

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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Gezondheid

Herfst, noten en zAden
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

De herfst heeft zijn intrede gedaan. De nachten worden langer en het wordt kouder en wisselvalliger. 
Sommige mensen hebben  moeite mee met de overgang van zomer naar herfst en speciaal als de bladeren 
gaan vallen. Herfst is ook een tijd van oogst. Veel van wat op land staat moet nog geoogst voordat de winter 
invalt en oogsten onmogelijk maakt. 

Gewassen die onder andere van het land komen in 
deze tijd zijn uien, prei, aardappelen  kool en knol-
gewassen. 

‘In deze streek is het met name de kool die 
veel geteeld wordt en geoogst  in de herfst’ 

Groenten die ook een wat langere houdbaarheid heb-
ben over het algemeen en daardoor de belangrijkste 
wintergroenten vormen. In deze streek is het met 
name de kool die veel geteeld wordt en geoogst  in de 
herfst. Het is nu ook de tijd van de appels en de peren, 

inheems fruit van het seizoen wat ook langer bewaard 
kan worden.

Bomen

Sommige bomen laten behalve hun bladeren ook 
vruchten vallen, namelijk noten en kastanjes. Sommi-
ge daarvan zijn eetbaar en andere niet. Als kind trokken 
we er vroeger op uit en verzamelden beukennootjes en 
tamme kastanjes, die pelden we dan en aten we op. 
Van eikels maakten we, door er lucifers in te steken, 
allerlei figuurtjes.  Sommige noten worden ook veel 
gebruikt in lekkernijen zoals amandelspijs, marsepein. 

Beiden zijn erg in trek in de Sinterklaastijd en met 
Kerstmis. Nougat, nougatine gebak, walnotentaart 
allemaal lekkernijen waar noten in verwerkt worden. 
Sesamzaadjes en maanzaad vind je vaak als decoratie 
en smaakmaker op broodjes en koekjes.  Met noten 
en zadenpasta’s kunnen we onze broodjes en crackers 
smeren. 

levensCyClus

Noten en zaden zijn het einde van een levenscyclus en 
hebben tevens alles in zich om weer een nieuwe cyclus 
te starten door in het voorjaar te ontkiemen.  Zij heb-
ben de zomerse zonnewarmte omgezet in voedings-
stoffen plus energie en zijn zeer levenskrachtig. Juist 
daardoor zijn noten en zaden ook heel gezond om te 
eten. Ze bevatten  hoogwaardige eiwitten en traag op-
neembare koolhydraten. Dit laatste voorkomt sterke 
bloedsuikerwisselingen, vezels en essentiële vetzuren 
waaronder ook Omega-3. 

‘Noten hebben de zomerse zonnewarmte 
omgezet in voedingsstoffen plus energie en 
zijn zeer levenskrachtig’

De samenstelling is per soort wel verschillend. Over 
het algemeen bevatten noten vitamines uit de B-groep 
en ook vaak vitamine E. Daarnaast bevatten noten 
ook diverse mineralen waaronder zink en sommigen 
ook selenium. Mensen met vruchtbaarheidsproble-
men doen er goed aan extra noten en zaden te eten 
of de oliën daarvan te gebruiken. Juist ook vanwege 
deze vetzuren en mineralen en vitaminen.  Maar noten 
zijn ook goed om allerlei andere gezondheidsklachten 
te voorkomen. Eet ze wel ongeroosterd en ongezouten. 
De vetzuren ondergaan door verhitting chemische ver-

anderingen en daarmee is het positieve effect weg. Dit 
geldt ook voor de oliën. Niet verhitten en gebruiken 
van de koude persing. Sesamolie en zonnebloemolie 
kunnen wel verhit maar de gezonde eigenschappen 
zijn dan toch grotendeels weg.

olIe

De functie van de olie in de noten is om het zaad of de 
noot te conserveren, zodat het niet al meteen gaat ont-
binden zodra het in de vochtige aarde terecht komt en 
dan al vergaan is voor het voorjaar aanbreekt.  Het is 
deze conserverend eigenschap die helpt de gezondheid 
van onze cellen in stand te houden en te bevorderen. 
Notenoliën zijn lekker als finishing touch in salades en 
andere gerechten als toevoeging aan  tafel. De vetzuren 
in noten- en zaadoliën zijn zeer gevoelig voor oxida-
tie. Vitamine E voorkomt oxidatie van vetzuren. Niet 
alle oliën bevatten vitamine E van zichzelf. Daarmee is 
het extra oppassen. Een olie die wel heel gezond is en  
het hoogste gehalte aan Omega-3 bevat, is lijnzaadolie.  
Koel en donker en in afgesloten fles bewaren. Deze 
olie werd vroeger gebruikt als basis voor verf.  Ook 
werden er koeken van geperst voor de koeien wat melk 
opleverde met een hoog Omega-3 gehalte ofschoon ze 
dat toen nog niet kenden.  Essentiële vetzuren worden 
ingebouwd in onze celwanden en zij faciliteren het 
transport van zuurstof vanuit het bloed naar de cel. Zij 
stimuleren daarmee de stofwisseling en de gezondheid 
van de cellen en voorkomen op die manier degeneratie 
van de betreffende cellen. 

BudwIG ontBIjt

Vanwege deze eigenschap heeft Johanna Budwig ( heil-
praktikerin en apotheker in Duitsland) het naar haar 
geheten ontbijt bedacht, dat bestaat uit vers gemalen 
lijnzaad 4 eetlepels, ongeveer 100gr magere kwark, 4 
eetlepels lijnzaadolie en vers fruit van het seizoen. 

Van eikels maakten we door er lucifers in te steken allerlei figuurtjes.............

Kastanjes
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Gezondheid

‘Dit ontbijt wordt veel geadviseerd in de 
natuurgeneeskunde bij allerlei klachten’

Als je wat meer vulling wilt, kunnen er nog wat eet-
lepels havermout aan worden toegevoegd. Dit ontbijt 
wordt veel geadviseerd in de natuurgeneeskunde bij al-
lerlei klachten. Het ondersteunt het immuunsysteem 
om allerlei degeneratieve processen tegen te gaan en 
stimuleert de celstofwisseling. Omdat lijnzaad zo snel 
oxideert, is het het beste om het zelf te malen in een 
ouderwetse handkoffiemolen of in een vrij platte ste-
nen vijzel met stamper van steen en dan pletten. In een 
blender wordt door de snelle wrijving het zaad  te veel 
verhit. Na het malen meteen een ½ theelepel koud ge-
slingerde honing erdoor roeren om oxidatie tegen te 
gaan. Koud geslingerd omdat dan de enzymen in de 
honing nog actief zijn en dus oxidatie tegengaan. 

voorplAntInG

Zaden die een nog grotere affiniteit hebben met de 
menselijke geslachtsorganen en voortplanting, naast 
het feit dat ze dat allemaal wel hebben in min of meer-
dere mate, zijn teunisbloemolie en pompoenzaadolie. 
Beiden bevatten de essentiële vetzuren uit de omega- 6 
groep. Teunisbloemolie meer met de vrouwelijke orga-
nen, pompoenpitolie meer met de mannelijke.  Teu-
nisbloemolie kan helpen het premenstrueel syndroom 
te verzachten. Tevens is teunisbloemolie erg verzach-
tend voor de huid in geval van droge huid en eczeem. 
Dan dagelijks een paar capsules of theelepels innemen 
en eventueel ook ermee insmeren. Door het hoge ge-
halte aan vitamine E , zink, selenium en provitami-
ne-A stimuleert pompoenpitolie de vitaliteit van het 
mannelijke zaad en ook de productie daarvan. Daar-
naast helpt pompoenpitolie om goedaardige prostaat-
vergroting tegen te gaan. Het bevat ongeveer dezelfde 
vetzuren als de zaden van de zaagpalm ( sabal serrula-
tum ) wat in bijna alle voedingssupplementen tegen 
prostaatproblemen zit. Je moet het wel langere tijd 
gebruiken. Het duurt plus minus 3 maanden voor je 
resultaat gaat merken. Een studie in Japan bij mannen 
met goedaardige prostaatvergroting  onderverdeeld 
in 3 groepen, 1 groep met alleen pompoenpitolie, een 
groep met alleen sabal serrulatum extract en een groep 
die allebei de supplementen kreeg toegediend toonde 
aan, dat in alle groepen de klachten waren vermin-

derd. De heren konden makkelijker uitplassen en de 
urinestraal was meetbaar krachtiger. De groep met 2 
supplementen had geen significant beter resultaat dan 
de groep met of alleen pompoenpitolie of alleen sabal 
serrulatum. De dosering was 2 eetlepels per dag. Pom-
poenpitolie heeft een lekkere notige smaak en is ook 
goed te gebruiken in salades.  Wel opletten de meeste 
pompoenpitoliën zijn van zaden die licht geroosterd 
zijn en daarna koud geperst. Het roosteren gaat ten 
koste van de kwaliteit van de vetzuren. 

Tevens is teunisbloemolie erg verzachtend 
voor de huid in geval van droge huid en ec-
zeem. 

Via internet vond ik een pompoenpitolie die geperst 
was uit ongeroosterd zaad, “Bio Kürbiskernöl van Sie-
mona GmbH Lannach in Oostenrijk en in Nederland 
leverbaar via Superfood.nl. Dit is geen reclame, ik heb 
er ook geen aandelen in. Dat het niet geroosterd is, is 
belangrijk. Anders kun je het net zo goed niet gebrui-
ken. Wat natuurlijk ook mogelijk is, is om de zaden 
te eten, dan ook weer ongeroosterd. Ze zijn hard en 
het is moeilijk om ze goed fijn te kauwen. Ze verteren 
ook niet makkelijk. Daarom wordt aangeraden, en dat 
geldt voor de meeste zaden, om ze een paar uur voor 
consumptie te weken in wat water. Ze hoeven er maar 
net onder te staan. Dat maakt ze zachter, beter verteer-
baar en daardoor kan het lichaam maximaal profiteren 
van de gezonde bestanddelen. Om hetzelfde effect te 
hebben als met de olie 4 a 5 eetlepels per dag, bijvoor-
beeld door de salade of bij maaltijd. Er zij ook mensen 
die allergisch zijn voor noten en zaden en ook de oliën 
daarvan. Zij kunnen zich beter maar niet aan wagen. 
Er zijn ook oliën, die afkomstig zijn van vruchten zo-
als olijfolie en avocado-olie, die kunnen wel gebruikt 
worden.

Koken
Nagerecht voor zes personen
ClAfoutIs met BlAuwe druIven      
Recept en foto Janny van Straten

InGredIënten:
3 eieren,  80 g. suiker,  1 zakje vanillesuiker, 100 g. 
bloem, 400 ml. Melk, 450 g. blauwe druiven,  1 eet-
lepel boter. 

BenodIGdHeden: 
Mixer, ovenschaal met 1,5 liter inhoud

BereIden:
Verwarm de oven voor op 180 C. Klop in een kom de 
eieren, suiker en vanillesuiker met de mixer schuimig. 
Klop er dan eerst de bloem door en voeg al kloppend 
de melk in kleine beetjes toe. Was en droog de drui-
ven. Vet de ovenschaal in met boter. Schenk het beslag 
erin en verdeel de druiven hierover. Zet de schaal 40 

minuten in de oven. Laat afkoelen in de ovenschaal. 
Serveer bij voorkeur lauwwarm. Ook lekker met een 
bolletjes vanille-ijs of opgeklopte room. Eet smakelijk!

Nancy’s Beauty Room

Uw pedicure: voor deskundige 
voetbehandeling, ook voor diabetisch & 
reuma clienten. Aangesloten bij Provoet

Uw schoonheidsspecialiste: de salon voor 
huidverbetering, ontspanning & wellness

Bij uw eerste bezoek aan de salon geniet u 
een korting van 10% op een behandeling 
naar keuze

Dukaatstraat 23, 1827 GN  Alkmaar
06-23940819 www.nancysbeautyroom.nl
Pedicure- & Schoonheidssalon 
Uw adres in Daalmeer

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

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning
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Knutselen
Prik in een kastanje 
zes tot acht gaatjes. 
In die gaatjes steek 
je satéstokjes. Aan 
een van de stokjes 
knoop je een draad 
wol vast. Daarna 
wikkel je de draad 
om de stokjes. Je 
kunt natuurlijk 
zoveel kleurtjes gebruiken als je wil. Wil je een echt 
herfstweb maken kijk dan eens of er zilvergaren in de 
naaimand ligt. Zorg ervoor dat de draad lang genoeg is 
zodat je het spinnenweb een mooi plaatsje op je kamer 
kunt geven. Veel plezier.

Open in oktober: Dinsdagen voor meiden vanaf 9 jaar 
van 15:30 – 17:30 Donderdagen voor alle leeftijden 
van 15:30 – 17:30 Vrijdagmiddag voor jongens vanaf 
9 jaar van 15:30 – 17:30 Vrijdagavond voor de leeftijd 
13 jaar en ouder van 19:00 – 22:00

(1)Hier eet je soep uit (2) Rijden op rails (3) Doe je als 
je plotseling moet stoppen (4) Niet boven maar ...... 
(5) .... west, thuis best (6) Een ander woord voor klein 
(7) voegwoord (8) Veertiende letter van het alfabet.

jeuGdpAGInA

Een leuk idee voor de jeugdpagina? Mail je idee: 
info@coedijckerban.nl, / oplossingen blz. 47

Zelf speculaas maKen
Ingrediënten: 200 gram zelfrijzend bakmeel 10 gram 
speculaaskruiden 100 gram bruine suiker  100 gram 
koude boter  3 eetlepels melk  snufje zout.

Bereiding verwarm de oven voor op 150 graden. Kneed 
samen met uw kind alle ingrediënten tot een soepel 

deeg. Bestrooi een speculaas-
plank met meel of gebruik 
andere leuke vormpjes. Vul-
len met het deeg, daarna de 
deeg uitkloppen op de bak-
plaat. Bakken 30 minuten op 
150 graden.

Zoek de 8 verschillen

1

2

3

4

5

6

7

8

Doet men
als het glad
wordt (met 
zout)

Puzzel

Jeugdpagina
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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
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

Snel en relaxed je rijbewijs scoren!

Ontdek nu zelf het voordeel van een  
rijschool bij jou in de buurt en krijg 
tijdelijk de eerste 3 uur rijles voor 
slechts € 80 en daarna ook nog jouw 
theorieopleiding helemaal gratis!

Check onze website voor meer informatie over 
deze actie of bel en regel snel jouw eerste rijles!

3 uur rijles voor
slechts € 80,00

Telefoon  072  531 74 16Telefoon  072  531 74 16Telefoon  072  531 74 16Telefoon  072  531 74 16

RijbewijsExpress is lid van BOVAG Rijscholen en deelnemer van het 
BOVAG Garantiefonds Rijscholen. Je ontvangt de gratis theorie- 
opleiding wanneer je jouw hele rijopleiding bij ons volgt.

Dé autorijschool bij jou in de buurt!
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Maalderij De Gouden Engel

De blauwe steen van basaltlava levert kwalitatief goed meel
rustIG weer: veel GemAlen met nIeuwe mAAlstoel

Tekst en fotografie Vincent Kraan

De zwaluwen zijn vertrokken naar het warme zuiden. De afgelopen weken, tijdens de mooie nazomer-
dagen, vlogen ze dagelijks in rond de molen. Druk kwetterend scheerden ze langs de molenwieken. Zich 
vet vretend aan de talloze insecten om zich zo voor te bereiden op de reis naar zuidelijk Afrika. Genietend 
van de vogels weet ik dat de herfst niet lang op zich laat wachten en de wind gelukkig ook weer toeneemt. 

Door het rustige weer van de afgelopen tijd heb ik 
noodgedwongen veel gemalen met de nieuwe maal-
stoel in de maalderij. De blauwe steen van basaltlava 
is nu goed ingemalen en levert  kwalitatief goed meel. 

Voor het gebruik van de kunststeen op het andere kop-
pel moet er nog flink wat gemalen worden voordat die 
ook de gewenste kwaliteit geeft, maar het gaat vooruit. 
Met de windstille periode achter ons heb ik de elek-
trisch aangedreven maalstoel goed leren kennen en ge-
bruiken. Diezelfde periode heb ik ook gebruikt om de 
onderste steen op het koppel in de molen te scherpen. 
Vorig jaar heb ik de bovenste steen gescherpt en nu 
dus de ligger zoals de onderste steen heet. Een flinke 
klus, maar daarmee kan ik de komende tijd weer een 
flinke hoeveelheid graan fijnmalen.  Gelukkig zit daar 
ook weer Spelt bij. Nadat het vanaf eind maart niet 
meer verkrijgbaar was door de grote vraag, kan ik het 
na de oogst weer volop malen en staan de verschillende 
speltmeelproducten in de winkel weer in het schap. 

open monumentdAGen

Tijdens de Open Monumenten dagen in september 
konden veel bezoekers zich op de hoogte stellen van al 
het werk op de molen en in de maalderij. De verschil-
lende rondleidingen en demonstraties werden goed 
bezocht. Het soep koken voor kinderen op de COOX, 
was succesvol. Verschillende kinderen hielpen met het 
fijnsnijden van de ingrediënten, na een flinke tijd ko-
ken was de soep klaar en kon iedereen er van proeven. 

tAArten vAn judItH

Een andere passie die we graag met u delen zijn de 
taarten van Judith. Afgelopen zomer heeft u al kennis 
kunnen maken met haar gebakjes. Inmiddels zijn er 

weer een paar heerlijke smaken bijgekomen: sinaas-
appelduindoorntaart en suikervrije wortel-dadeltaart. 
Voor de komende winter zal zij een nieuwe seizoens-
taart bedenken. U kunt het gebak natuurlijk komen 
proeven in de molenschuur. Het is ook in de winkel 
verkrijgbaar. Als u iets te vieren heeft kunt u ook een 
hele taart bestellen. 

exposItIe

Vanaf half oktober is de molenschuur aangekleed met 
bijzondere expositie van Loes van de Holstein uit Koe-
dijk. Klei uit de Geestmerambacht is het materiaal 
waarmee zij haar creaties vorm en gestalte heeft gege-
ven.  De expositie is tot half januari te bezichtigen.

worKsHops

De komende periode geeft Karlijn weer een aantal 
lezingen en workshops over gezonde voeding. Nu de 
dagen snel korter worden, breekt de tijd voor gezellig-
heid binnenshuis aan en daar hoort ook goed en lekker 
eten bij. De avonden laten zien dat een juist gebruik 
van ingrediënten de lekkerste gerechten oplevert die 
bovendien heel gezond zijn.

Dinsdag 7-10  Kookworkshop over Soep maken. Soep is 
een ideaal gerecht voor iedereen. Het is makkelijk te 
maken en makkelijk te bewaren. Op deze avond ziet u 
verschillende methoden om met vooral groenten een 
lekkere soep te maken. Kosten zijn € 27,50 per persoon 
inclusief ingrediënten en koffie of thee. Start 19.30 uur

Maandag 3 -11 Groenten :basis voor je eetpatroon In 
bijna elke hype over voeding komt het terug, we eten 
te weinig groenten. Daardoor is er ook een heleboel 
informatie over groenten in de vergetelheid geraakt. 
Op deze avond hoort u alles wat u moet weten over 
groenten En er is weer het een en ander te proeven! 
Kosten zijn € 12,50 per persoon, inclusief koffie of thee 
en de proeverij. Start 19.30 uur. De volgende work-
shop is dinsdag 9 december:  Kookworkshop over een 
verantwoordde snelle maaltijd. Meer informatie in de 
volgende Coedijcker Ban.

eten wAt de pot sCHAft

Op vrijdag 17 en 31 oktober en 14 en 28 november en 
19 december. Karlijn leeft zich weer uit met haar ge-
rechten en zorgt dat er iedere keer weer een afwisselen-

de maaltijd klaarstaat.  Zeker nu in de herfst er weer 
vele groenten van het land komen kunt u zich weer 
laten verrassen. Er is keuze genoeg. 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. 
Reserveren bij Karlijn (06-26086705) vooraf is handig 
voor ons en voor uzelf, maar niet strikt nodig

openInGstIjden

In de maand oktober zijn we nog open van woens-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
open Zondag zijn we vanaf 11.00 tot 17.00  uur 
open. Gedurende het winterseizoen vanaf 1 no-
vember tot volgend jaar Pasen (5 en 6 april) zijn 
we op donderdag en op zondag gesloten.  Maan-
dag en dinsdag zijn we zoals gebruikelijk gesloten. 
Voor groepen zijn we op afspraak ook open buiten 
de openingstijden (behalve op maandag en dinsdag).
www.molen-degoudenengel.nl

Malen in de maalderij gaat nu goed....

Het scherpen van de steen
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reACtIes vAn lezers
Onderweg, mijn reactie op de ervaring van Rien 
Berends. Fietsend langs de Kanaaldijk, tegen de fijne 
westenwind van Thomas Dekker,  vallen ze inderdaad 
op. De borden, bordjes en banieren langs de weg. Re-
gelmatig fiets ik helemaal richting noorden, bijna tot 
het einde bij nummer 6. Dit omdat ik een blad rond-
breng. Ik geniet van deze fietstocht. Aan de overkant 
van het Kanaal staan de markante boerderijen en ver-
der zijn de duinen te zien,  als het helder is. Telkens is 
het weer anders aan de dijk, prachtige wolkenpartij-
en, rood gekleurd bij de zonsondergang.  Het water is 
soms spiegelglad, dan heftig stromend met een don-
kere kleur. ’s Morgens vroeg stijgt er damp vanaf het 
water, een voorteken van mooi weer.

Een voorrecht om zo’n uitzicht te hebben. Onderweg 
stop ik bij de molen om meel te halen, morgenochtend  
geurt onze keuken naar vers brood. Dan fiets ik ver-
der en kan de verleiding niet weerstaan, ik  haal bij de 
vriendelijke dame van Dijkijs een ijsje. Tegenwoordig 
staan er bankjes bij het ijscokarretje. Genietend van 
het uitzicht op het water,  eet ik mijn ijsje. Soms wan-
del end over de nieuwe vlotbrug door, aan de overkant 
is een prachtig poldergebied. Vanaf hier is het niet ver 
meer naar mijn huis. Wat Rien Berends zo mooi en 
treffend beschrijft, heeft ook een keerzijde……. Als ik 
na mijn fietstocht weer terugkeer naar mijn huisje aan 

de Kanaaldijk, met het prachtige uitzicht, zie ik weer 
de metershoge, rode  banieren, van de winkel naast 
ons, die mijn uitzicht zo belemmeren. Ze wapperen en 
geven veel slagschaduw in onze huiskamer. Ik kan er 
niets aan doen maar ik word er zo verdrietig van…… 
Baptista Thesing

Bedankt voor de reclame in de Coedijcker Ban van 
september. We willen u er echter op wijzen dat fysio 
Koedijk 4 jaar geleden is gestopt en is door gegaan als 
Praktijk Van Hinte. Binnen onze praktijk werken we 
samen met een osteopaat, orthomoleculair therapeut, 
coach en tegenwoordig ook een arts. We behandelen 
mensen met lichamelijke klachten, maar richten ons 
ook op preventie van het krijgen van klachten door 
werk, sport en/of hobby, lijkend op een APK van uw 
auto. De persoon met de hernia die het bord op 1,2 
km tegenkwam had blijkbaar nog niet van onze APK 
gehoord, anders was het niet zo ver gekomen Voor 
meer informatie kunt u kijken op onze website; www.
praktijkvanhinte.nl Hartelijke groet Karen en Anouk 
van Hinte.

Oplossingen: Puzzel: oplossing Strooien. (1) soepbord 
(2) treinen (3) remmen (4) onder (5) oost (6) iel (7) en 
(8) n  Acht verschillen: (1) Zakje op trui (2) sproeten 
rechter wang (3)Lijn in 2e wolkje (4)geel bolletje op 
linker schoen (5)strik staart vlieger (6) blaadje naast 
jongetje (7) nerven blad links ( 8) wolkje rechts.

youwellness.nl
wellness just for you

Sauna-Infrarood-Stoombad-Spa-Jacuzzi-Zwembad-Zonnebank
Ook heerlijke interieur parfums uit voorraad leverbaar

Geuren, Onderhoud & Accessoires

Stuntprijzen|Geurpotjes

Zonnebank-
Lampen

10 lamps-Zonnehemel 

elders € 12,95
Coedijcker Ban afhaalprijs € 8,95

Normaal € 995,00
occassion afhaalprijs € 195,00

Adviesprijs € 12,50 - 3 potjes met deze aroma-therapeutische olie
slechts voor de beursprijs van € 10,00 per stuk (uitleg aanwezig).

Bestellen kunt u 24/7 op www.youwellness.nl - Voor persoonlijk advies ontvangen wij u graag in onze
showtuin: Kanaaldijk 171 | Tel.: 072-8446167 | Prive: 06-50579572 | Projectontwerp & referenties: www.intimax.nl
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Doe mee met alle groepslessen! 

Pilates, Total-Body, Callanetics, Steps,  

Cros Fit Challenge, Zumba en nog veel meer 

Alle Club Joy lessen

Club Power, Club Yoga,  

Club Step en nog veel meer

Alle Spinninglessen

Alle Budolessen

Judo – Karate - Jiu-Jitsu

Fitness
Individuele en Groepslessen

Scholieren Sporten

Zumba, Cros Fit Challenge, Fitness,  

Karate, Judo, Jiu-Jitsu

55+ Sporten

UITBREIDING! Bootcamp lessen

*Vraag naar de voorwaarden

e10,- p/mnd*

SLeCHtS

e10,-

Alles onder begeleiding  
van ervaren topinstructeurs!

De gezelligste familie 

Sportschool van Alkmaar 

OnBeperKt 
SpOrten
TOT 1 JANUARI 2015 vOOR

OnBeperKt 
SpOrten 

Klaas Bootpad 2, 1827 CX Alkmaar • Tel. 072 - 76 76 100 • www.tomvanderkolk.nl • info@tomvanderkolk.nl

GezelligheidKwaliteit Vernieuwend TopsportSporten van 3,5 tot 80 jaarRespect Persoonlijkheid


