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Beste lezers,

Onbewust en voor een deel bewust staat deze uitga-
ve van de Coedijcker Ban voor een belangrijk deel in 
het teken van de jeugd en jongeren. Als één van de 
speerpunten binnen het beleid van de bewonerson-
derneming gaat de aandacht uit naar de jonge inwo-
ners in de wijk. Een belangrijke rol in dit geheel speelt 
The Mall, het ontmoetingspunten voor de jeugd in 
De Rietschoot, die samen met jongeren zich op een 
positieve wijze nog verder zal gaan inzetten voor de 
wijk. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met de 
stichting JOL in Koedijk waar Frank Smit als jonge 
Markante Koedijker uitgebreid bij stil staat. Verder 
aandacht voor de seizoensopening van Speeltuin De 
Jeugdhoek, de toneeluitvoering van de jeugdafde-
ling van De Roos en natuurlijk de Jeugdpagina vol 
met raadsels en puzzels. Ook de Nostalkiek besteedt 
aandacht aan jonge Koedijkers uit het verleden. Een 
mooie foto waarachter een triest verhaal schuil gaat. 

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, is een cliché 
dat we in deze Coedijcker Ban graag een keer extra 
benadrukken. Veel lees en kijkplezier, namens het CB-
team

Rien Berends
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Samenwerken in een team met jongeren voor jongeren is geweldig

Frank SmIt
Door Rien Berends/foto’s Cees van Egmond

‘In je eentje kun je heel veel, maar samen nog veel meer. Samenwerken in een team met jongeren voor 
jongeren is geweldig. Vooral voor de jeugd die nog thuis woont, waar dus alles voor wordt geregeld, is het 
leerzaam om zelf initiatieven te nemen. Ook als het gaat om dingen die niet echt leuk zijn.’

Frank Smit (30) is een rasechte Koedijker die zijn spo-
ren al op jonge leeftijd in het dorp heeft achtergelaten 
en verdiend. ‘Ik zal nooit los komen van Koedijk. Toen 
ik een tijdje in Utrecht woonde, vond ik het heerlijk 
om weer hier te zijn. Dat voelt als thuis.

Ik woon samen met mijn vriendin Fleur in de Huis-
waard. Maar Koedijk zal altijd de plek blijven waar ik 
het liefste ben.’

toneel

Als zoon van twee oprechte Koedijkers, Wim en Tiny 
Smit, werd het verenigingsleven in het dorp Frank met 
de paplepel ingegoten. Uiteraard begon hij al jong bij 
de SV Koedijk te voetballen om  vervolgens een paar 
jaar geen balletje meer te trappen. ‘Dat was maar heel 
kort. Daarna ben ik weer gaan voetballen en dat doe 
ik nog steeds. Tegenwoordig in het negende van Koe-
dijk.’ Maar meer nog dan met de SV Koedijk hadden 

De markante Koedijker



5

ze in huize Smit te maken met de toneelvereniging De 
Roos. ‘Toneelspelen, daar draaide het om. We hebben 
net zo lang lopen zeuren bij mijn ouders tot er ook een 
jeugdafdeling kwam bij vereniging. Precies twintig jaar 
geleden. Prachtig toch? Nu doe ik mee bij het “grote” 
toneel en regisseer de jeugd. Dat is echt geweldig. Er 
doen 16 kinderen tussen de tien en zestien jaar mee. 
Een prachtig stel met heel veel energie. Soms wel eens 
iets te veel. Het is een groep die graag wil, maar af en 
toe ook moet worden aangepakt. Vooral als het gaat 
om de teksten die geleerd moeten worden. Daar heeft 
overigens niet alleen de jeugd last van. 

Zo nu en dan komt er een ouder lid van de vereniging 
helpen. Dat maakt dan best veel indruk. Eén keer per 
jaar geven we op twee avonden een uitvoering. Dan 
ben ik erg trots op wat ze laten zien en horen.’

De Gondelvaart kwam al snel voorbij in 
zijn verhaal. ‘Uiteraard heb ik een tijdje 
daaraan meegedaan met de vriendengroep 
Loeiende Koeien’

Uiteraard bracht Frank zijn vroegste schooltijd door 
op De Zandloper. Daarna volgde het PCC (vmbo) en 
een opleiding tot elektricien aan het Horizon College. 
‘Toen ik daarmee klaar was, kreeg ik het opeens een 
beetje benauwd. Om nou mijn hele leven dat werk 
te moeten doen? De vader van een vriend adviseerde 
me iets te gaan leren en doen wat ik echt leuk vind. 
Waar ik blij van zou worden. Daar heb ik goed over 
nagedacht. Toen werd ik me ervan bewust dat de om-
gang met andere mensen me altijd blij maakt. Op De 
Zandloper was ik altijd bezig met dingen te organise-
ren. Het maakte niet uit wat. Als ik maar met anderen 
kon samenwerken.’

FeStIvalS

Op hetzelfde Horizon College volgde hij de opleiding 
Sociaal Cultureel Werk, om daarna als negentienjari-
ge een half jaar te gaan werken in het animatieteam 
van een viersterrenhotel op het Canarische eiland 
Fuerteventura. ‘En ik was precies op tijd terug voor 
de Gondelvaart, want dat wilde ik niet missen. Dan 
zie en spreek je iedereen weer en dat is best fijn na 
een half jaar buitenland. Aansluitend heb ik de oplei-
ding  Cultureel Maatschappelijke Vorming gevolgd 

en daarna ben ik in de wereld van de festivals beland. 
Film- en theaterfestivals en het Bevrijdingsfestival in 
Utrecht. Op dit laatste festival ben ik verantwoordelijk 
voor de logistiek op het hoofdpodium en begeleid ik 
zo’n 200 vrijwilligers. Dat ik vanaf mijn tiende jaar al 
toneelspeel, is me in het dagelijks werk goed van pas 
gekomen. Ik kan daardoor probleemloos voor grote 
groepen staan en tekst en uitleg geven. Podiumvrees 
is er niet meer. Dat komt goed van pas bij de festivals.’

De Gondelvaart kwam al snel voorbij in zijn verhaal. 
‘Uiteraard heb ik een tijdje daaraan meegedaan met 
de vriendengroep Loeiende Koeien. Die bestaat nog 
steeds en ik ben er ook nog bij betrokken, alleen een 
stuk minder actief dan in het begin.’ 

Jol
Inmiddels steekt Frank naast zijn dagelijks werk in de 
buitenschoolse opvang bij het kinderdagverblijf Broer 
Konijn veel tijd in het jongerenevenement JOL, dat 
elk jaar aan het einde van de schoolvakantie in de zo-
mer wordt gehouden. 

‘Ik ben toen met Jerry Stam om de tafel 
gaan zitten. Hij volgde de opleiding Media 
en Entertainment’

Dan timmert de jeugd er aan de Achtergraft stevig op 
los. ‘Ik liep voor mijn opleiding stage bij het wijkcen-
trum Daalmeer en kwam toen voor diverse activiteiten 
ook vaak in De Rietschoot. Daar liep ik precies tien 
jaar geleden de toenmalige voorzitter van de speeltuin-
vereniging, Theo Kueter tegen het lijf. Die vroeg mij 
of ik geen interesse had om het JOL project in Koedijk 
weer op te pakken nadat het een paar jaar stil had ge-
legen. Ik ben toen met Jerry Stam om de tafel gaan zit-
ten. Hij volgde de opleiding Media en Entertainment 

De markante Koedijker



6

Nu € 50  
cadeau bij een 
betaalrekening!*

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

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient.

Daarom blijft RegioBank ook in KOEDIJK.
Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.

Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.
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en vond het net als ik wel een goed idee. Samen zijn we 
toen allemaal vrienden en vriendinnen gaan ronselen. 
Daar hebben we heel veel positieve reacties op gehad. 
De groep die ons wilde helpen was ruim voldoende 
om van start te gaan. We hadden op een paar velletjes 
papier gezet hoe we alles wilden aanpakken en daarna 
zijn we begonnen. Er kwamen ruim zeventig kinderen 
op af en het regende de hele week keihard. Dat mocht 
de pret van de jeugd niet drukken, want ze kwamen 
elke dag weer heel enthousiast terug. 

‘Omgang met andere mensen maakt me 
blij’

230 kInderen

Uiteraard is het allemaal organisatorisch in de loop der 
jaren beter geworden. Vorig jaar deden er 230 kinderen 
mee. Het is best veel werk om dat allemaal in goede 
banen te leiden. Gelukkig hebben we een fantastisch 
team. Het mooie is dat de kinderen van het eerste uur 
ons nu helpen als vrijwilliger. Dat is echt gaaf. Ik heb 
ondertussen ook geleerd dat je niet alles zelf kunt doen 

en dingen soms uit handen moet kunnen geven. In 
je eentje kun je best veel, maar samen nog veel meer!’

verbIndIngen

Frank Smit kijkt tevreden om zich heen in de ont-
moetingsruimte van De Rietschoot. Hij lacht. ‘Het is 
allemaal zo leuk hier in Koedijk. En het kan allemaal 
nog veel leuker worden. Zeker voor de jeugd. Wat mij 
betreft zorgen we er voor dat er nog meer verbindingen 
en samenwerkingsverbanden komen. Dat de mensen 
van hun eigen eilandjes af stappen en samen leuke din-
gen gaan doen. 

We kunnen er zijn voor elkaar en inspelen op de be-
hoeftes die er zijn in de wijk. Een samenwerking tus-
sen JOL, De Jeugdhoek en The Mall zie ik helemaal 
zitten. Maakt niet uit in welke vorm. Wat dat betreft is 
de bewonersonderneming een prachtig uitgangspunt.’   

De markante Koedijker
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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.

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

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl
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‘t FutepultJe
As in ‘t voorjaar alles in de netuur weer ‘n kloin 
beetje wakker begint te worren, den ken je mooie 
tafereêltjes zien. Wat is ‘t toch ‘n pracht. As je ‘n 
endje an de loup gane, den ken je mooie vlinders 
in allerhande kleure zien fladdere boven de warme 
wandelpadjes. Dikke hommels zweve van de iene 
nei de are plant. Veugels zinge in de bome weer 
hullie mooiste deuntjes. Eende swumme pittig bai 
mekaar om hullie liefde an mekaar te leiten zien. 
Veul bloeme, ok in de mooiste kleure, stane langs 
de berme en in de sloótkante te pronken. 

Dat.... al met al: D’r is in ‘t voorjaar veul moois te 
zien en ok te horen vezélf. 

‘n Enkele keer kom je nag welderes een futemoeder 
teugen en as je mazzel benne, den zitte de pulle nag 
boven op heur reg ok. Dat is hillegaâr ’n pracht. Op 
‘n keer zag ik ’n futesteltje, samen met hullie drie 
pulle in de sloót vlak bai moin huis. Moeder fuut 
en de klointjes dobberden in ‘t zontje rond en vader 
skarrelde onder water wat eten bai mekaar. 

Twei van de jonkies ware zô maar wat grôterder uit-
vallen as de derde. De kloinste was nag puur zô’n 
mager skarminkel. Toen ik zô ‘s nei hullie stond te 
koiken, begon ik moin toch pittig zurge te maken 
om dat arme beisie. Zou dat kloine wurm ‘t wel 
hâle? Je zouwe zôwat denke, dat ‘t niks te eten kreeg 
van z’n ouwelui. En in de netuur is ‘t nou ien keer 
zô, dat de sterkste meistens z’n kop ‘t langst en ‘t 
best boven water houwe ken en dat leek deuze keer 
ok weer ‘t geval te wezen. Nei ‘n paar menute kwam 
vader weer opperdan. Hai had ‘n kloin vissie in z’n 
bek. En ja hoor, de dikste van ‘t stel zag z’n vader 
ankommen en hij had dat vissie den ok heêl gauw te 
pakken. Hap, slok.... en weg was de vis. 

De futevader ging weer vort en dook, zonder ok 

maar ’n kloin beetje louf te worren, deur voor nag 
‘n maaltje voor z’n kroôst. ‘t Duurde deuze keer 
pittig langer, want je kinne d’r vezelf wel van op 
an, dat ie z’n oigen kossie ok nag bai mekaar zoeke 
most, maar..... op slot kwam ie den toch  boven wa-
ter, met......’n nag veul grôtere vis. En wat denk je? 
Deuze keer zag dat kloinste pulle-purkie zoin vader 
as eerste ankommen en hai swom d’r as ‘n gek op 
an. Ja!....... hai had deuze grôte vis te pakken. Hai 
ging niet voor minder!

Moin hart was gerust. Ik wist toen ok geloik, dat ik 
m’n om dat kloinste pultje hêlegaar gien zurge meer 
hoefde te maken. Die kon heeeeeeêl best voor z’n 
oigen zurge. Hai had zelf ‘t bewois leverd.

moeStuInen te huur In koedIJk
ATV Koedijk heeft in het tuincomplex aan de Nauer-
togt hoek Achtergraft in Koedijk een hele en een halve 
tuin beschikbaar. Dit complex is landelijk gelegen aan 
de rand van het natuurgebied Geestmerambacht. De 
grond is vruchtbare klei. Op dit complex zijn geen 
voorzieningen zoals een clubhuis, een toilet, een wa-
terpunt, etc. Ook mogen er geen bomen en kassen 
worden geplaatst, wel een platte bak.

Wat u wel heeft, is vruchtbare grond voor een lage 
prijs, het mooie natuurgebied eromheen en de vele 
vogels die er huizen. Het is een verademing om hier 
lekker bezig te zijn.

Heeft u interesse? Ga even kijken hoe het complex er 
uit ziet. Lijkt het u wat? Dan kunt u contact opnemen 
met Nel en Piet van Diemen, 072-5614433U kunt ook 
kijken op de website van de vereniging: www.atvkoe-
dijk.nl 

De moeite waard
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paaSeIeren zoeken bIJ SpeeltuIn de Jeugdhoek

Traditiegetrouw opent Speeltuin De Jeugdhoek op 1e paasdag (5 april) de poorten met het alom bekende 
paaseieren zoeken. Zoals elk jaar zijn de paashaas en zijn hulpjes ook weer aanwezig om alle kinderen te 
helpen bij het zoeken. Er wordt weer in groepjes op leeftijd gezocht, zodat elk kind wel een eitje vindt. 
Tussen het eieren zoeken door, kunnen de kinderen zich ook vermaken met tekenen/schilderen en kunnen 
ze dit jaar op de foto met de paashazen. 

gratIS toegang

De poort gaat open om 10.00 uur en de eerste eitjes 
worden om 10.30 uur gezocht en de laatste zullen rond 
12.00 uur gevonden zijn. De toegang is gratis en voor 
de ouders is het winkeltje geopend voor een lekker 
kopje koffie of thee, snoepje, zakje chips of een heer-
lijk ijsje. 

Ook als u (nog) geen lid bent van Speeltuin de Jeugd-
hoek bent u uiteraard van harte welkom met uw 
(klein)kinderen.  Na het eieren zoeken is de speeltuin, 

uiteraard bij droog weer, open voor alle kindjes die zin 
hebben om weer lekker te spelen. 

lId worden

Nog geen lid? Gaat u vaak naar de speeltuin of bent u 
van plan dat te doen? Dan is het veel voordeliger als 
u lid wordt van de speeltuin, dit kost namelijk maar 
€ 18,50 per seizoen (van april tot oktober), ongeacht 
hoeveel kinderen u heeft. Kijk op de website www.
speeltuindejeugdhoek.nl voor verdere informatie, ope-
ningstijden en activiteiten.

De moeite waard
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oppaSSen

Ook is De Jeugdhoek altijd op zoek naar ouders en 
opa’s en oma’s die “oppasser” willen worden.  Dit be-
tekent dat u erop let of de regels  (niet op de glijbaan 
lopen, grote kinderen niet in de babyschommels etc.) 
gehandhaafd worden. En dat u een oogje in het zeil 
houdt wat betreft het winkeltje, dat door de jongste 
vrijwilligers bemand wordt. De ouders die met hun 
kinderen de speeltuin bezoeken zijn uiteraard verant-
woordelijk voor hun eigen kroost.  Zonder vrijwilligers 
(die overigens een kleine onkostenvergoeding krijgen) 
kan de speeltuin niet meer elke dag open zijn en dat 
zou toch eeuwig zonde zijn. 

Dus papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, kunt u een paar 
uurtjes per maand missen? Meldt u dan nu aan als 
vrijwilliger en krijg hier veel (speel)plezier voor terug! 
Aanmelden kan bij:  Barbara Koersen, tel. nr.. 072 
- 844 26 00.  U wordt dan ook uitgenodigd voor de 
speciale “oppassersavond” waar uitleg wordt gegeven 
en de kalender klaar ligt om de uren waarop u beschik-
baar bent, in te vullen. 

vrouwendag In hortuS alkmaar 
Lijkt jouw leven wel een rollercoaster en wil je meer 
tijd voor jezelf, maar lukt het je niet om dat in te plan-
nen? Meld je dan aan voor de Hortus Vrouwendag op 
zaterdag 7 maart. Tijdens de interactieve workshop 
´Volg je hart´ leer je om je eigen Ontspan-Plan te mak-
en én toe te passen in je dagelijks leven. 

Workshop ´Volg je hart´
De workshop wordt verzorgd door holistic life coach 
Margaretha Schokker. Samen met haar ga je kijken 
wat er in je lijf gebeurt als je het druk hebt en hoe je 
die gewoonte kunt doorbreken. Je krijgt inzichten, tips 
& tricks en je gaat naar huis met je eigen Ontspan-
Plan, dat je meteen in  praktijk kunt brengen.

programma:
• 09.30 – 10.00 uur: ontvangst met koffie of thee
• 10.00 - 12.00 uur: interactieve Ontspan - 

Plan-workshop 
• 12.00 – 13.00 uur: biologische lunch
• 13.00 – 14.30 uur: rondleiding door de tuin

Tijdens de rondleiding verzorgt Margaretha stoelmas-

sages van 10 minuten. Je kunt je hiervoor bij binnen-
komst inschrijven. Adres: Hortus Alkmaar, Berenkoog 
37, 1822 BH Alkmaar. Kosten: € 25,00 per persoon. 
Voor de stoelmassage wordt een extra bijdrage van € 
5,00 gevraagd. Inschrijven: info@hortusalkmaar.nl of 
072-5669639

tenoren, baSSen Sopranen gezocht
Seniorenkoor de Mare klinkt ouder dan het is. Welis-
waar zijn het geen 50-minners, maar zingen kunnen ze! 
Het koor bestaat uit ca. 40 leden. Het repertoire is licht 
klassiek met een ruime marge. Elke donderdagochtend 
van 10 tot 12 uur repeteren ze, onder de bezielende lei-
ding van dirigente Marja Boerke, in een ruimte in “de 
Blije Mare”, de kerk van Alkmaar Noord, Kajakstraat 
6. Maar we is geen kerkkoor. 

Met enige regelmaat treedt het koor ook naar buiten. 
Zo hebben ze in december meegedaan aan een koren-
festival in Purmerend, en zongen ze voor het KBO in 
het centrum van Alkmaar. Op 19 mei treedt het koor 
op in De Rietschoot voor de Vrouwen Van Nu. Er is  
vooral behoefte aan mannelijke zangers. Noten kun-
nen lezen is een pre, maar is niet noodzakelijk. Wilt u 
de sfeer eens komen proeven, dan bent u welkom bij 
de repetities. Voor meer informatie kunt u bellen naar: 
Nora Riedeman, tel. 072-5623545, of Tiny ter Beek,  
tel. 072-5640789.Of kijk eens op de website:  senio-
renkoor-de-mare-alkmaar.jouwweb.nl

De moeite waard
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Op steenworp afstand van Koedijk biedt Rollebol kindercentra volop mogelijkheden voor 
kinderopvang waar van alles is te leren en ontdekken. Rollebol is een professionele kinder -
opvangorganisatie voor ouders die veel waarde hechten aan kwaliteit, service en flexibiliteit.
Onze dienstverlening is optimaal mogelijk afgestemd op uw eisen en wensen. Rollebol kin-
dercentra heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en is HKZ/ISO 9001-2009 gecertificeerd.

Voor schoolgaande kinderen uit Koedijk verzorgt
Rollebol kindercentra de buitenschoolse opvang
bij ScoutingBSO KinderBolwerk. Deze unieke
dienstverlening is bedoeld voor ouders van 
kinderen in de basisschoolleeftijd. BSO Kinder-
Bolwerk is gevestigd in de accommodatie van
scoutingvereniging Graaf Daron in een prachtig
natuurgebied aan de rand van de Oudieplas.
Deze accommodatie biedt kinderen eindeloze
mogelijkheden te spelen, te bewegen en zich 
uit te leven in de frisse buitenlucht.

Bent u op zoek naar dagopvang voor 0-4 
jarigen, dan kunt u bij kindercentrum Olke Bolke
terecht. Hier wordt een uitgekiend VVE (voor- en
vroegschoolse educatie) aange boden. Er is een
buitenspeelruimte van maar liefst 1998 m2, 

met grote piratenboot langs het Noord Hollands-
kanaal, leuke speelhal met Twister en uitda-
gende speelzolder.

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

Meer informatie?
Neem een kijkje op onze 
site of vraag een rondleiding 
op de vestiging van uw 
keuze via info@rollebol.nl 
of bel: 072 - 566 90 28.

Kindercentrum Olke Bolke
Oude Kanaaldijk 3 
1825 AT Alkmaar 
t: 072 - 760 00 56 - i: www.kdv-olkebolke.nl

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

Opvang op maat

Wat ontdek jij vandaag?

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

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

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V4_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V4  17-02-15  10:17  Pagina 1
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10 maart in De Rietschoot
kvg en vrouwen van nu
Deze avond is een gezamenlijke ledenavond  van het 
Koedijker Vrouwen Gilde met de Vrouwen Van Nu. 
MBSOV-toneel uit Den Helder treedt voor ons op 
met een kluchtig blijspel, getiteld: “En Nu D’r Uit”. 
Het Koedijker Vrouwen Gilde wordt ondersteund 
door Stichting  ’t Zuydoutaerlandt.

veteranentoernooI ktv
Van zaterdag 14 maart t/m 
zondag 22 maart 2015 is 
het weer zover. Dan vindt 
de 10e editie plaats van het 
Specsavers Veteranentoer-
nooi van de Koedijker Tennisvereniging, een lustrum-
editie dus.  U kunt inschrijven in de damesdubbel, 
gemengd dubbel of heren dubbel in de categorieën 6, 
7 en 8/9. Opgeven kan voor maximaal twee onderde-
len. Er wordt gespeeld in poules. De toernooicommis-

sie heeft ons verzekerd dat er een sportief en gezellig 
toernooi wordt neergezet met als hoofdmoot tennis en 
heel veel gezelligheid. Op zaterdag 14 maart wordt ’s 
middags bovendien een open dag gehouden. Het staat 
eenieder vrij om eens een kijkje te komen nemen bij 
de Koedijker Tennisvereniging aan de Saskerstraat te 
Koedijk. Aanmelden voor het Specsavers Veteranen-
toernooi kan t/m 1 maart a.s. via www.toernooi.nl. Dit 
toernooi is goedgekeurd door de KNLTB. Heeft u vra-
gen? Kijk dan even op de website of neem via e-mail 
contact op met veteranentoernooi@koedijkertv.nl.  

workShop FotograFIe
De workshop ‘Vogelfotografie’.
wordt gegeven op zondag 22 maart. 
Aanvang 09:00 uur. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. U 
kunt zich  tot 15 maart aanmelden. 
Kosten deelname € 10,00 per persoon (inclusief kopje 
koffie bij De Rietschoot). Aanmelden kan op www.
coedijckerban.nl

wandelen In het geeStmerambacht

Een van de programma’s van de Bewonersonderneming is creativiteit, recreatie en natuur. In de Coe-
dijcker Ban van vorige maand werd aangekondigd dat de Bewonersonderneming wandelingen zou gaan 
organiseren. In reactie op het artikel meldden zich twee door het IVN (Instituut voor Natuureducatie en 
Duurzaamheid)opgeleide natuurgidsen: Tineke Wisse en Annemarie van ‘t Hoenderdal De Bewonerson-
derneming ondersteunt dit initiatief van harte en moedigt u aan om mee te doen: genieten van de natuur 
én bewegen. 

Tineke en Annemarie zijn elkaar tegengekomen bij de 
opleiding tot natuurgids van het IVN (Noord Kenne-
merland). Beiden hebben een passie voor de natuur 
en komen al vanaf het ontstaan van het Geestmeram-

bacht in het gebied. Ze kennen er elk plekje en weten  
precies waar je bij een wandeling op moet letten. 

lentewandelIng

In april/mei kunt u onder de deskundige leiding van 
de IVN gidsen een lentewandeling maken door het 
prachtige natuurgebied. Tineke en Annemarie: ‘De 
meeste mensen die naar het Geestemerambacht gaan 
lopen een rondje langs de plassen. Er is echt veel meer 
te zien.’ Deelname aan een lentewandeling kost € 2,50 
per persoon. Met dat bedrag kunnen Tineke en Anne-
marie hun promotiekosten dekken en u ondersteunt 
het IVN. In de Coedijcker Ban van april leest u op 
welke datum de lentewandeling wordt gehouden en 
waar het startpunt is. ( tekst en foto HP)

De moeite waard

Lepelaar zoekt voedsel (Geestmerambacht 7 augustus 2014)
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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

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
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kruIt- en hagelmaatJe
Door Jacob de Maijer (inventarisatiecommissie)

Een nieuw voorwerp kregen we van Piet de Vries. Piet had het gevonden in een aan hem gegeven gereed-
schapskist. Het betreft een kruit- en hagelmaatje. Navraag bij munitiehandel Piet Otto’s Gun Store in 
Heiloo leverde de nodige informatie op. 

‘Die dingetjes 
kom je wel eens 
tegen. In de arme 
tijd werden patro-
nen voor de jacht 
zelf gemaakt. 
Hulzen waren een 
kostbaar bezit en 
werden gebruikt 
tot ze helemaal 
op waren. Daar 
moest in: een 
nieuw slaghoedje, 
een beetje kruit, 
een prop voor de 
gasafdichting, een 
hagellading en 
een afsluitplaatje. 
Dan had je weer 
een patroon. Het 
kruit- en hagelmaatje heeft twee verschillend maatvoe-
ringen. De ene kant is ”Powder Dram” voor de hoe-
veelheid kruit en de andere kant is “shot oz” voor de 
hoeveelheid hagel. Dram komt voort uit het Grieks. 
Het is van oorsprong de munteenheid Drachme en 
een vloeistof volumemaat. De Engelsen maakten van 
Drachme het woord “dram”. De maat op ons kruit-
maatje loopt van 2,5 tot 5 Dram. 1 Dram is 1,77 gram 
vloeistof, waarschijnlijk water.’ 

oude patronen

Een aardig compleet verhaal van Piet Otto, maar ik 
bracht ook nog een bezoek aan mijn vroegere buurjon-
gen Jan Tiesjema. Ik wilde weten hoe hij en zijn vader, 
die vroeger de jachtvergunning voor het hele Geest-
merambacht hadden, dat deden met de patronen. Jan 
was graag bereid daar over te vertellen. En dus vroeg 
hij zijn vrouw of ‘die oude broodtrommel nog in de 

groene kast staat’. En ja hoor, daar kwam een trommel 
met oude patronen in diverse maten en voor verschil-
lende gebruiksdoelen tevoorschijn. Onder andere pa-
tronen en afsluitproppen van vilt, waar Piet Otto het 
al over had. Verder afsluitplaatjes en slaghoedjes. Er 
lag ook een grote spijker in. Jan dacht dat die gebruikt 
werd om de oude slaghoedjes uit de gebruikte patro-
nen te slaan, gewoon met een hamer. Deze attributen 
werden gekocht bij de wapenhandelaar Hollenberg 
in het Payglop in Alkmaar en bij Jaap Wagenaar in 
Sint Pancras. Sommige patronen in de trommel waren 
leeg, maar er waren er ook nog gevuld, volledig intact. 
Om te laten zien wat en in zit en in welke volgorde 
de patronen gevuld zijn, sneed Jan er een open. Op 
mijn vraag of dat niet gevaarlijk was met dat kruit 
antwoordde Jan: ‘Het is alleen explosief als het opge-
sloten zit. Het is natuurlijk wel brandbaar. Dat kwam 
mijn vader aan de weet! Die rookte namelijk vrijwel 
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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

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
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constant en zo het gebeurde het eens dat er een vonk 
van zijn peuk in de schaal met kruit viel. Dat had je 
moeten zien. Maar behalve een snelle verbranding ge-
beurde er verder niets.’ 

kruItmaatJe

Jan legde uit dat het kruit uit die schaal werd geschept 
met zo’n kruitmaatje als de onze en de hagel met dat-
zelfde maatje uit een bus. Ook vertelde hij dat er met 
verschillende kalibers werd geschoten. Het kaliber 
staat vermeld op de onderzijde van de huls. Je had 12, 
16 en 20. De dikste is 12. Dat komt bij ons natuurlijk 
wat vreemd over, het grootste kaliber, het laagste cij-
fer. Piet Otto verklaarde dat als volgt: ‘De kalibers zijn 
ontstaan uit het gieten van 12 gelijke knikkers uit een 
pond lood. Dat is kaliber 12, dat komt over een met 
18,4 mm.’Ik heb het kruit en de hagel uit een patroon 
opgemeten met ons kruit- en hagelmaatje. Er zat 1 oz 
hagel in en 3 dram kruit. Het kruit dat werd gebruikt, 
was het zogenaamde bladkruit. Fijne schilfertjes van 
ongeveer 2 mm groot en enkele tienden mm dik. Er 
waren ook patronen met een loodkogel in plaats van 
hagel. Die waren om een varken te schieten volgens Jan. 

Helaas heb ik daar niet verder op doorgevraagd. Piet 
Otto vertelde hierover dat dit patroon in jachtkringen 
ook wel Brenneke werd genoemd of gladloopkogel. 
Vaak zitten hier nog rillen in om de kogel enigszins 
roterend te krijgen. Dit zijn langzaam lopende kogels, 
ongeveer 240 m/sec. Ook de hagel was er in verschil-
lende maten: 4, 5, 6, 7 tot en met 10. Het hoogste cijfer 
is ook hier de fijnste korrel. 10 is dus fijne hagel, ook 
wel sniphagel genoemd. Om snippen te schieten dus, 
7 was voor eenden, nog grover voor haas. De hagel uit 
de door mij gesloopte patroon, waar hagel 6 op staat 
is, 2,8 mm groot. Om na het afsluitplaatje de patroon 
weer gebruiksklaar te maken moest de rand nog om ge-
felst (omgevouwen) worden. Daar werd een apparaatje 
voor gebruikt. De patroon ging er in en dan draaide je 
aan dat apparaat waardoor de kartonnetjes weer mooi 
tegen het afsluitplaatje kwam te liggen. Piet Otto en 
Jan Tiesjema worden bedankt voor al deze informatie.  

Rectificatie: In de Coedijcker Ban nummer 13 is per abuis 
een verkeerd onderschrift onder een foto geplaatst: stoof 
moest zijn bonensnijmachine (redactie)

Bedrijven verzamelgebouw “De Hertogin”
De Hertog 24, 1831 EK Koedijk  Email: t.visser99@upcmail.com

Verhuizing Fysiotherapie Buitenhof
Fysiotherapie Buitenhof is van de eerste verdieping van Hertog 14 
verhuisd naar de begane grond. Een verbetering voor de cliënten van 
Fysiotherapie Buitenhof. 

Door de verhuizing van  Buitenhof komt de verdieping boven de huisart-
senpraktijk Koedijk vrij: mooie kantoorruimte op de eerste verdieping, 
kantoorruimte met een aparte opgang! 

Bedrijven verzamelgebouw “De Hertogin” onderzoekt of het mogelijk
is om een kleinschalige multifunctionele kantoorunit te maken die aan 
meerdere huurders kan worden verhuurd.

Heeft u belangstelling voor deze optie of wilt u de hele ruimte huren dan 
kunt u contact opnemen met Ton Visser telefoon: 072-5615272, mobiel: 
06-91499950 
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Geschreven
portretten

Wilt u alles wat u heeft meegemaakt wel eens op
papier zetten? Voor uzelf of voor uw kinderen?

Sam Witte is een ervaren schrijver en
gespecialiseerd in levensverhalen

Bel voor een gratis kennismakingsgesprek
06-21832399 of kijk voor meer informatie op
www.geschreven-portretten.nl

Iedereen heeft een levensverhaal
Ik schrijf het voor u op!

Wist u dat De Rietschoot vergaderarrangementen 
heeft? Vergaderruimte is per uur en per dagdeel te 
huur, alle benodigdheden zijn aanwezig en ook voor 
een heerlijke lunch kan worden gezorgd. Voor meer 
informatie neemt u contact op met de Rietschoot via 
072-5615595 of info@rietschoot.nl
Huurder voor de sportzaal op donderdagavond! 
Bent u op zoek naar een sportzaal voor uw activiteit? 
Wij hebben voor u op donderdag avond de sportzaal 
vanaf 20:30 beschikbaar voor verhuur. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met De Rietschoot 
072-5615595 of mail naar info@rietschoot.nl.
Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sas-
kerstraat 148 Tel. 072-5612961
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
JOL Koedijk is op zoek naar theedoeken en keu-
kendoeken. (zie bladzijde 47)

coedIJckertJeS
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Beeldbericht

uItSlag 4-2 voor de vlaamSe FamIlIe

Tekst en foto Cees van Egmond

Een spreekwoord leert dat het deze maand wat het weer betreft, nog alle kanten op kan. Deze gaai geniet nog 
steeds van zijn wintervoorraad. Ik vermoed dat hij soms vergeet waar hij al die eikels vorig jaar ook al weer heeft 
verstopt. Ieder jaar weer trekken we zeker twintig jonge eikenscheuten tussen de tuinplanten uit de grond. Som-
mige met de eikel er nog aan en een mooie lange wortel. Het kan ook zijn dat deze gaai gewoon een heel goede 
verzamelaar is en wij een prettig tuintje voor zijn wintervoorraad hebben. Vorig jaar kwamen ze na de zomer met 
hun kroost de tuin bezoeken. Dat gaf een hoop stampei. Een paar kauwen in een boom verderop waren het er 
niet mee eens, maar hielden het na wat gekrakeel voor gezien. Uitslag 4 -2 voor de Vlaamse familie. Het voorjaar 
komt eraan. Mezen inspecteren nestkastjes en schuin aan de overkant is er al een nestkast bezet. Het wordt weer 
een interessante tijd. 
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De verborgen parel van Koedijk
reStaurant ’t SluISJe bIJ golFbaan SluISpolder

Door Rien Berends/foto’s Cees van Egmond e.a.

‘Wat jammer eigenlijk dat Koedijk geen gezellig restaurant op fiets- of loopafstand heeft. Waar je elke dag 
van de week gezellig wat kan drinken of eten.’Inderdaad jammer. Dat heb ook ik altijd gedacht bij het 
horen van deze constatering. Maar klopt het eigenlijk wel? Zien we niet iets moois dicht in de buurt over 
het hoofd? 

Wandelend van Rekervlotbrug naar Koedijker vlot-
brug, door weilanden met schapen en paarden, nemen 
Ria en ik op de Kogerdijk op een zondagmiddag het 
spontane besluit om letterlijk af te slaan. Over een lan-
ge oprijlaan naar ’t Sluisje, het restaurant bij Golfbaan 
Sluispolder, waar we net als zoveel anderen ontelbare 
keren zijn langs gereden met de auto of op de fiets. Nu 
is het een tussenstop vanuit het niets. We zijn niet de 
enige bezoekers op die bewuste zondag midden in de 
winter. De zon schijnt op het licht besneeuwde gras 
(greens en fairways in golftermen). Het is te koud 

om te golfen, maar binnen is het gezellig bij de open 
haard. Het uitzicht is werkelijk fantastisch. We hadden 
net als veel anderen het idee dat ’t Sluisje fungeerde als 
een soort clubgebouw of luxe kantine voor de leden 
van de Noord-Hollandse Golfclub. Niets blijkt min-
der waar. ’t Sluisje is gewoon een heel mooi restaurant 
dat voor iedereen toegankelijk is en heel veel te bieden 
heeft. Anita van Schie, hoofd sales & events van Sluis-
polder en ’t Sluisje, schuift met een kop thee gezellig 
aan als ze mijn vragende blik ziet. ‘Dit restaurant is 
inderdaad een verborgen parel. Het is helemaal waar 

Ondernemer van de maand
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dat veel mensen niet weten hoe mooi het hier is en dat 
iedereen welkom is. Er ligt “letterlijk en figuurlijk” een 
drempel die velen er van weerhoudt om over de lange 
oprijlaan naar ’t Sluisje te komen. Ons restaurant is 
het culinaire verlengstuk van golfbaan Sluispolder. Het 
staat voor smaak, creativiteit & kwaliteit. En ons terras 
biedt een prachtig uitzicht over het oer-Hollandse pol-
derlandschap. Echt een pareltje.’

uItzIcht

Anita legt uit dat ’t Sluisje de locatie bij uitstek is voor 
zakenlunches, (a la carte) diners, (personeels)feesten, 
bruiloften en andere feestelijke bijeenkomsten met 
familie, vrienden, medewerkers of zakenrelaties. ‘Op 
die manier maken veel mensen al kennis met het res-
taurant. Golfers en niet-golfers zijn allemaal welkom. 
Nog niet zo lang geleden waren ouders en kinderen 
van de Berger Scholengemeenschap te gast voor een 
kookcursus. 

Extra leuk is dan dat veel van hen later terugkomen 
om wat te drinken of te eten. De mond-tot-mond re-
clame is voor ons belangrijk. Op 24 maart is er een 
modeshow, compleet met catwalk en diner, die ook 
door iedereen die dat leuk vindt kan worden bijge-
woond. Leuk om te ervaren dat je heel goed kunt eten, 
met een schitterend uitzicht op de catwalk en buiten.’

kleIn en perSoonlIJk

Hoewel de golfbaan en het restaurant als accommo-
daties bij elkaar horen, omdat ze van dezelfde eigenaar 
zijn, opereren ze ook zelfstandig. ‘De golfbaan is de 
speellocatie van de Noord-Hollandse Golfclub. En 
ook andere golfliefhebbers kunnen hier afslaan. De 
vereniging heeft achthonderd leden, onder wie tachtig 
jeugdleden die op zondag komen spelen. In het “hoog-
seizoen” van april tot en met oktober zijn er ruim vijf-
tig medewerkers actief voor onze gasten. Naast het 
restaurant is er ook een golf shop en zijn er diverse ver-
gaderruimtes waar ook in besloten kring gegeten kan 
worden. Ook is het mogelijk om het restaurant in zijn 
geheel af te huren. Om de beleving compleet te ma-
ken, is het mogelijk live entertainment toe te voegen 
in de vorm van een band, dj of spectaculaire dans-act. 
’t Sluisje is geen standaard conferentiecentrum en heeft 
een geheel eigen uitstraling.  Kleiner en persoonlijker.’ 
En het ligt op loop- of fietsafstand van Koedijk, waar-

mee de inwoners wel degelijk over een culinaire parel 
beschikken die niet langer meer verborgen voor ze is.  

Ondernemer van de maand
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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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FamIlIeFoto met een zwart randJe

Jacob de Maijer – Historische Vereniging

Een idyllische familiefoto. Echter, als u het verhaal er 
achter leest, zult u merken dat de idylle later wreed 
verstoord wordt. De foto is genomen in de tuin achter 
het huis van de familie Slotemaker, nu kanaaldijk 288. 

De foto dateert van omstreeks 1924, ervan uitgaande 
dat het oudste meisje (rechts) Neeltje Slotemaker is, 
toen 9 jaar oud. Het meisje links op de foto is Maar-
tje Slotemaker. De twee jongens op de voorgrond zijn 
(links) Ger en Gerrit. Maartje, Neeltje en Gerrit zijn 
broer en zussen. Ger is een neef. Het bijzondere is 
dat een deel van het afgebeelde speelgoed, namelijk 
het beukenhouten poppenwagentje en het plaatsta-
len wiegje, in bezit is van de Historische Vereniging 
Koedijk (HVK). De restauratieploeg heeft het wiegje, 
waar heel wat werk aan was, weer in goede staat te-
ruggebracht. Van de poppenwagen moesten de wielen 
opgeknapt worden. U kunt deze stukken bezichtigen 
in het museum op de molenschuurzolder. 

Wat is het dramatische aan deze foto? In de “Gouden 
Engel”, het orgaan van de HVK, besteedde Jack Muis 

er vorig jaar al de nodige aandacht aan. In oktober 1931 
komen Maartje en Neeltje, die dan 16 jaar is, achter 
elkaar rijdend uit Alkmaar gefietst. Tussen de boerderij 
van Swaag, nu de gasdrogerij, en de spoorwegovergang 
van Bello aan de Helderseweg worden ze ingehaald 
door twee, volgens getuigen, hard rijdende auto’s. De 
eerste auto passeert de meisjes probleemloos maar de 
tweede auto heeft de meisjes waarschijnlijk niet op-
gemerkt en neemt de bocht te krap. Hij weet de ach-
teraan rijdende Maartje nog te ontwijken, maar raakt 
Neeltje vol. Zo hard dat ze een stuk verder in de berm 
wordt gesmakt. Ze overlijdt ter plekke. 

De dader, geschrokken door de klap, rijdt vrijwel di-
rect daarna tegen een vrachtwagen op. De voorste auto 
had vermoedelijk zo’n haast, omdat hij kort daarvoor 
de auto had gestolen. De dader van het ongeval had 
vlak voor vertrek een bezoek aan een kroeg in Alkmaar 
gebracht. In juni 1932 wordt hij in hoger beroep ver-
oordeeld tot  drie maanden hechtenis en ontzegging 
van de rijbevoegdheid gedurende een jaar. De familie 
Slotemaker was in diepe rouw.

Nostalkiek
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Ontmoet, ontdek en ontwikkel bij The Mall
Jeugd actIeF de wIJk In

Door Rien Berends/ foto’s Hans Petit

‘Triple O is de basis voor ons werk. Dat staat voor Ontmoet, Ontdek en Ontwikkel. Wij willen jongeren 
in de eerste plaats een ontmoetingsplek geven in de wijk. Om ze zelf te laten ontdekken dat zij van waarde 
zijn en talenten bezitten. Vervolgens proberen wij ze te stimuleren zich verder te ontwikkelen.’

Youth for Christ Alkmaar is al bijna tien jaar actief in 
De Rietschoot. In “hun” eigen ruimte vertellen jon-
gerenwerkers Maria de Gooijer (24) en Richard den 
Houdijker (34) enthousiast over de activiteiten en 
mogelijkheden die The Mall de jeugd in Koedijk te 
bieden heeft. 

Straat

‘Youth for Christ is een jongerenorganisatie die in Ne-
derland zich bezighoudt met de thema’s straat, school 
en kerk. The Mall in Koedijk behoort tot het onder-
deel straat. Het is een plek waar jongeren van 10 tot 18 
jaar terecht kunnen om te praten, rond te hangen, 
spelletjes te spelen, op de computer te gamen, 
te tafeltennissen, te poolen, maar ook om te 
luisteren naar elkaar, samen op te trekken 
of elkaar te helpen. In plaats van dat ze 
op straat rond hangen, kunnen ze bij 
ons terecht. Iedereen mag en kan bij 
ons binnen lopen. Geloof of achter-
grond doet er niet toe. We werken 
vanuit een christelijke visie, maar 
we zijn niet verbonden aan een 
kerk.  Natuurlijk willen we met ze 
praten over het geloof en alles wat 
daarmee te maken heeft, maar 
alleen als ze er zelf voor open 
staan.’

boot

Maria werkt anderhalf 
jaar als jongeren- en 
meidenwerker bij The 
Mall. Direct na haar op-
leiding Cultureel Maat-
schappelijke Vorming 
is ze aan de slag gegaan 

en werkte ze samen met Cor de Jong, die vijf jaar in 
De Rietschoot actief was. Sinds 1 januari dit jaar is 
Richard in Koedijk actief. Na een loopbaan bij de po-
litie in Amsterdam, waaronder vijf jaar recherchewerk, 
koos hij een andere koers. ‘Omdat ik ooit in mijn 
jeugd door anderen ben geholpen, wilde ik graag iets 
terug doen. Mijn geloofsovertuiging heeft daar zeker 
een rol in gespeeld. Door mijn werk bij de politie heb 
ik veel ervaring opgedaan met jongeren. De laatste 4 
jaar heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het 
begeleiden van criminelen die terug moesten keren in 
de maatschappij. En nu werk ik dus bij The Mall, dat 

in 2006 naar Koedijk is verhuisd. Daarvóór be-
vond The Mall zich in een boot tegenover 

het stadskantoor en het politiebureau in 
Alkmaar, naast een pannenkoekenschip. 
Alle boten die daar lagen moesten weg. 
The Mall kreeg subsidie om te verhui-
zen en trok bij De Rietschoot in.’ 

actIvIteIten

In de Rietschoot is een geheel ei-
gen ruimte, speciaal ingericht voor 
jongeren, met een eigen ingang. 

Terwijl ze vrolijk zwaait naar 
kinderen van De Zandloper 

die voorbij lopen op weg 
naar de sportzaal, vertelt 
Maria over de sfeer en 

de gezelligheid in hun 
ruimte. ‘De kinde-
ren komen uit zich-
zelf binnen lopen. 
Soms sta ik bij het 
schoolplein als de 
lessen zijn afgelo-
pen. Dan nodig 

Bewonersonderneming



25

ik iedereen uit. Ook de mond-tot-mondreclame werkt 
goed. Kinderen nemen vrienden en vriendinnen of 
broers en zussen mee. Op allerlei leuke manieren ko-
men wij met ze in contact en de kinderen met elkaar. 
We organiseren ook de nodige activiteiten zoals een 
Jongens- en een Meidenmall. De jongens gaan dan 
meestal zaalvoetballen onder leiding van vrijwilligers 
die vroeger hier als kind ook kwamen. Bij de Mei-
denmall praten we over typische meidenzaken zoals 
nagellakken, cupcakes maken of jongens. Maar the-
ma’s als vriendschap, talent en respectvol omgaan met 
anderen komen ook aan de orde. Dat doen we aan de 
hand van de methode Superwoman. Daarnaast zijn er 
de inloopmomenten voor iedereen en op donderdag-
middag en vrijdagavond voor de dertienplussers. Bij 
al deze activiteiten gaat het niet alleen om snoep eten, 
gamen en een beetje rondhangen, maar we willen ze 
ook iets meegeven. Verantwoordelijkheid bijbrengen 
door ze achter de bar te laten werken. Zodoende leren 
ze met anderen om te gaan en hoe het allemaal werkt 
met geld.’ 

In de Triple O visie wordt er inmiddels al twee 
jaar gewerkt met een persoonlijkheidstest, de 
zogenaamde Disc test. ‘Onder het motto 
“Ontdek je talent” wordt er gekeken naar 
de kwaliteiten van de deelnemer, welke 
valkuilen hij of zij tegen kan komen, 
hoe het is om samen te werken, wel-
ke normen en waarden er nagestreefd 
kunnen worden en hoe je een toe-
komstplan opstelt. Met die test hebben 
we al mooie resultaten gerealiseerd, 
zoals een meisje dat nu als fotogra-
fe prachtig werk maakt. Ook voor 
onze website. Een supertalent.’

Sportdag

In het kader van de 
bewonersonderne-
ming, waarin de 
jeugd een van de 
speerpunten is, 
gaat The Mall 
met de kinde-
ren ook de 
wijk in. ‘We 

zijn druk bezig om daar vorm aan te geven. Op het 
programma staat op 8 mei een sportdag voor jonge-
ren van 6 tot en met 12 jaar, in samenwerking met 
de BSO van Broer Konijn, namelijk met Frank Smit. 
We willen dan zoveel mogelijk kinderen van Koedijk 
bij elkaar brengen, met hulp van de Sportvereniging 
Koedijk, brandweer en Rietschoot. Deze dag begint 
om 11 uur en de voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Verder hebben we overleg met de Alkmaarse afde-
ling van de landelijke organisatie Stichting Present 
die vrijwilligers inschakelt bij diverse hulpvragen in 
woonwijken. Wij willen samen met de kinderen ac-
tief worden door bijvoorbeeld alle rommel op straat 

op te ruimen, of tuintjes op te knappen en te on-
derhouden voor mensen die dat zelf niet meer 

kunnen. Vrijwillig bezig zijn voor anderen op 
zo’n manier, dat iedereen het ook kan zien. 
Zodat het zichtbaar is dat de jeugd op straat 
ook zinvol en goed bezig kan zijn in plaats 
van alleen maar rond te hangen en voor 
overlast te zorgen.’ Vooral Richard zegt het 
met een lach van herkenning. ‘Je hebt ge-

lijk. Ik zal in mijn eigen jeugd ook voor heel 
wat overlast hebben gezorgd. Als erva-
ringsdeskundige kan ik ze dus heel goed 

begeleiden. Er zijn nog genoeg ideeën 
waar we over nadenken in het kader 

van de bewonersonderneming. 
Als er bewoners zijn die nog 

tips voor ons en de jeugd 
hebben, die zijn van har-
te welkom. Onze agen-
da staat elke maand in 
de Coedijcker Ban 
of op de website.’ 
w w w. yo u t h f o r -
christ.nl/alkmaar 

de Jeugd heeFt de toekomSt
De bewonersonderneming richt zich op vijf pro-
gramma’s, één daarvan is ‘jeugd’. Vorig jaar nog was 
de gemeente Alkmaar verantwoordelijk voor de or-
ganisatie van de aandacht voor jongeren. Vanaf dit 
jaar is de bewonersonderneming verantwoordelijk. 
De bewonersonderneming wil de aandacht voor 
jongeren verbreden. Heeft u daar ideeën over? Laat 
het weten: info@rietschoot.nl

Bewonersonderneming
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YaIza Steneker
Zondag 8 maart staat de jongste deelneemster in de 
geschiedenis van het Koedijks Cult’uurtje op het po-
dium. Zij is een supertalent. Met haar enthousiasme, 
wilskracht en onbevangenheid weet ze wat ze wil. Vo-
rig jaar februari kreeg ‘Koedijks Cult’uurtje’ een e-mail 
met de volgende tekst: ‘Ik ben Yaiza Steneker, ik woon 
in Alkmaar en ik ben 12 jaar. Al sinds ik een klein meis-
je was, ben ik gek op zingen en alles wat met muziek 
te maken heeft. Taylor Swift is mijn grote voorbeeld. 
Muziek maken is voor mij niet eens meer een hobby, 
maar een lifestyle, mijn passie. Toen ik 9 was, ging ik 
voor het eerst liedjes schrijven. Ik heb ook meegedaan 
aan The Voice Kids, wat voor mij een super spannende 
en leuke ervaring was. Toen ik bijna 12 was, wilde ik 
meer. Ik pakte mijn gitaar en heb uren achter elkaar 
gepingeld en van alles geprobeerd totdat ik een liedje 
kon spelen. Mijn vader gaf me af en toe wel een hint, 
maar voor de rest moest ik het zelf maar uitzoeken. Zo 
ben ik steeds verder doorgegaan, ben ik steeds beter 
geworden en zijn mijn gitaar en ik maatjes geworden. 
Wanneer ik kan zingen, doe ik het, want tja, het is 
gewoon mijn grootste passie’. 

kluScaFé koedIJk
Het klusteam is sinds vorige maand uitgebreid met ie-
mand die alles van computers weet en u kan helpen 
problemen met hardware en/of software op te lossen. 
U zult de computer wel mee moeten nemen, een mo-

nitor en toetsenbord zijn aanwezig. Het volgende klus-
café is op zaterdag 14 maart van 14.00 tot 16.00 uur. 
Deze zaterdag staat ook een leuke workshop gepland. 
Met restjes stof leuke kussens en applicaties maken. 
Het zijn twee lessen. Eerst wordt de eigen naaima-
chine goed afgesteld, dan de stof en 
applicaties geknipt en geplakt 
en in de tweede les genaaid. 
De reparatie is gratis, even-
tuele onderdelen moet u 
zelf aanschaffen, waarna 
ze door de deskundigen 
worden vervangen. Alles ge-
schiedt voor eigen risico van 
de maker. Bent u tevreden en is de 
reparatie gelukt, dan mag u natuurlijk iets in de fooi-
enpot doen, maar het is geen verplichting.

“ FrankenSteIn”
Een spannend toneelstuk vol leuke grappen. In het 
Zwarte Woud staat midden in het grote bos een groot, 
oud kasteel van een vroegere koning. Tegenwoordig 
wonen hier Herr en Frau Pumpernickel,  die dit grote 
kasteel  hebben gekocht. Na een flinke verbouwing is 
het kasteel omgebouwd tot een heel bijzondere her-
berg. Herr en Frau Pumpernickel willen het liefst heel 
veel geld verdienen, maar zo min mogelijk werken! 
Daarom hebben ze personeel in dienst genomen. Hei-
di is een weeskind dat erg haar best  doet om alles te 

Kluscafé

Koedijk
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regelen voor de Pumpernickels, maar dit kan ze na-
tuurlijk niet alleen. Gelukkig krijgt ze hulp van haar 
grote vriend Frankie. Wanneer de klas van juf Nelie 
na 6 dagen aankomt bij de herberg van de Pumpernic-
kels , slaat ‘s nachts het noodlot toe. Nadat iedereen in 
een diepe slaap is gevallen, komen Graaf Dracula en 
Oma Granula binnen vallen. Deze vampiers ruiken de 
heerlijke geur van vers bloed. De meisjes proberen er 
alles aan te doen om Graaf Dracula en zijn vervelende 
oma Granula van zich af te schudden. Gelukkig is er 
nog hoop: “Neem een pepermuntje voor het slapen 
gaan en de vampier zal je bedje overslaan”. Op 6 maart 
om 20.00 uur of op 7 maart om 14.30 uur in de Riet-
schoot in Koedijk  Entree: € 5,- Kaartverkoop bij de 
Rietschoot of in de voorverkoop te reserveren via 072-
5617052.

koFFIeconcert aurora
Koffieconcert met Harmonieorkest Aurora, Brugor-
kest Aurora (BOA) en Alkmaar Brass. Dirigenten Si-
mon Boerke en Alexander Zwaan. In de pauze kunt u 
genieten van een kopje koffie met heerlijk huisgebak-
ken taart en cake. 8 maart: Aanvang 10:30.

Menu 10 maart Juliennesoep, zuurkoolschotel met 
gehakt, seizoensvla Menu 24 maart: Knolselderij-
soep met paddenstoelen, krieltjes  met Worteltjes en 
vis, Fruit Cocktail  U moet zich vooraf opgeven bij 
de Rietschoot. Dat kan  aan de bar, per e-mail: info@
rietschoot.nl of telefonisch 072-5615595.

kaarten maken
Elke woensdagmiddag 
van 13.00 uur tot 15:00 
uur Kaarten maken 
in de hal van de Riet-
schoot. Neem je buur-
vrouw, vriend, vrien-
din, zus of oma mee en 
kom gezellig kaarten 
maken. Spullen zijn aanwezig of neem je eigen spulle-
tjes mee. Deelname is gratis. Voor de kinderen zijn er 
leuke kleurplaten aanwezig.

‘wIe doet onS wat’
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum speelt de 
Koedijker Toneelgroep Sayonara op 28 maart de ko-
mische thriller ‘Wie Doet Ons Wat.’ Geschreven en 
geregisseerd door Edwin Woons. Aanvang 20:00 uur. 
Kaarten à € 10,- verkrijgbaar via www.toneelgroepsayo-
nara.nl of via 072-5622308 en op 28 maart aan de zaal.

dISco
Op 28 maart is er weer een disco voor mensen met een 
beperking aanvang 19:00 uur.

6/3 Toneel De Roos Jeugd: “Frankenstein”
7/3 Toneel De Roos Jeugd: “Frankenstein”
8/3 Koffieconcert Muziekvereniging Aurora 

met Alkmaar Brass
8/3 Cult’uurtje met Yaiza Steneker
10/3 Samen eten
14/3 Kluscafé
18/3 Verkiezingen Provinciale Staten
24/3 Samen eten
28/3 Disco voor mensen met een beperking
28/3 Sayonara: jubileum voorstelling”Wie doet 

ons wat

Nieuw in Koedijk

Samen eten in
De Rietschoot
10 en 24 maart
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Saskerstraat wordt weer Hollandse schoonheid
Iep, olm oF ulmuS
Door Hans Faddegon

“Ulmus Resiste Rebona”. Zo staat het  geschreven in de brief die bewoners  op twee december van de 
gemeente Alkmaar ontvingen. Het gaat over de nieuwe bomen die de gemeente aan het planten is in de 
Saskerstraat. Want er zijn er de laatste jaren heel wat omgewaaid in deze straat, de meeste in oktober 2013. 
Voor ons huis zelfs twee bomen. 

Dat laatste gebeurde tijdens een storm, toen de grond 
door de regen erg drassig was geworden. Het lastige 
is dat grond dan meegeeft, zodat er geen duidelijke, 
waarschuwende barsten ontstaan. Het handigste is om 
tijdens een storm vlak naast de boom te gaan staan. 
Dan voel je of de grond veel meegeeft tijdens het heen 
en weer gaan van de boom en kun je tijdig waarschu-
wen (tel 14072). Als het goed is, buigt alleen de boom 
een beetje, maar beweegt de grond nauwelijks. 

latIJn

Het is fijn dat er nu weer nieuwe bomen zijn geplant. 

Die bepalen door toch voor een deel de schoonheid 
van de Saskerstraat. In de  brief staat ook nog dat het 
werk op 1 maart 2015 gereed zal zijn, maar volgens mij 
is het nu al klaar. Mooie jonge iepen dus, want zo’n 
ulmus noemen wij meestal een iep of een olm. 

Ulmus is de officiële Latijnse naam. Eigenlijk is dat 
een handige taalkeuze, want in vroeger tijden was het 
Latijn in Europa de officiële  taal. Als bijvoorbeeld een 
geleerde in Hongarije een boek schreef, dan deed hij 
dat in het Latijn. Zo kon een geleerde in een ander 
land dat ook lezen. Het Latijn was de oorspronkelijke 

Cultuur

Uil gefotografeerd in Leeuwarden door Julian Petit (12 jaar) 
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taal van het Romeinse Rijk en kon later voortbestaan 
door de grote bestuurlijke invloed van de katholieke 
kerk. In onze tijd is het Engels de internationale taal 
geworden. Ook hier in Nederland wordt nu in veel 
grote bedrijven alleen nog Engels gesproken. 

uIl oF kauw

Iepen worden ook wel olmen genoemd. Dat is na-
tuurlijk een afgeleide naam van ‘ulmus’. De naam olm 
doet me direct denken aan het liedje ‘De uil zat in de 
olmen’: 

De uil zat in de olmen 
Bij ’t vallen van de nacht
En achter gindse heuvels

Daar riep de koekoek zacht
Koekoek, koekoek,

Koekoek, koekoek, koekoek (2 x)

Als we dit liedje toepassen op Koedijk wordt het na-
tuurlijk:

De kauw zat in de iepen
Bij ’t vallen van de nacht
En in Koedijker straten 

Daar riep de kauw heel hard
Kras krak

Kras, kras, kras, kras (2x)

Een uil symboliseert wijsheid, maar 
kauwtjes en meeuwen symboliseren 
vooral vertwijfeling voor de ge-
meente Alkmaar. Zij lanceert 
al enige jaren plannen om de 
grote aantallen van deze vogels terug te 
dringen. Helaas lukt dat nog steeds niet 
goed. Zie: www.alkmaar.nl.

SchoonheId

De iepen of olmen zijn wél het beeld van 
Hollandse schoonheid! Ik lees in het boek 
‘Onze Bomen’,  geschreven door Hans Schut, 
en gepubliceerd in november 2014  (ISBN 978 
90 902 8549 8). Hij schrijft: ‘ In Holland staat een 
iep. Deze boom hoort in ons polderlandschap. Maar 
ook in onze steden. Amsterdam is zelfs de iepenhoofd-
stad van de wereld met zo’n 75.000 iepenbomen in de 
hele gemeente.’ En: ‘Toch is de broosheid van 
de iep misschien ook de reden waarom kauw-

tjes zo graag de takken van de iep bij hun nestbouw 
gebruiken. Overigens hebben niet alleen de kauwtjes 
de waarde van het iepenhout ontdekt. Vooral het fi-
neerhout is kostbaar. Het wordt nu in mindere mate 
gebruikt door de veel voorkomende iepziekte, waar-
door het schaars en dus kostbaar is geworden. Het is 
ook in trek bij gedraaide delen van meubels en beeld-
houwwerk. Heel vroeger maakte men er zelfs (uitge-
holde) waterleidingen van. Dat is heel lang geleden, 
en dateert nog uit de tijd dat het fijngewreven iepen-

blad met azijn aangelengd niet alleen als uitstekend 
middel tegen huidaandoeningen en wonden werd 

beschouwd, maar ook als schoonheidsmid-
del.’U ziet, de Saskerstraat krijgt weer de 

Hollandse schoonheid. Zelfs ruim vóór 
de aangekondigde datum in maart. 

Geniet ervan!

Cultuur

Poster gemeente Alkmaar 
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De passie van Erica van Stralen, pilates docente in Koedijk
elke dag leer Ik bIJ
Door  Rob Westhof / foto’s Hans Petit

Buiten vriest het, maar in de Rietschoot is het lekker warm en de koffie/thee heerlijk. Vandaag heb ik een 
gesprek met Erica van Stralen. Erica’s Pilates studio bestaat 5 jaar en dus ‘vierde’ zij op 1 februari het eerste 
lustrum van haar studio. In 2010 was de start, hoe kan het ook anders, in de Rietschoot.

baSketbalcoach

‘Mijn hele leven ben ik al bezig met sport’, steekt Erica 
van wal. ‘Als fanatiek sporter, maar ook in de begelei-
dende sfeer. Ik vond het ontzettend leuk om training 
te geven en te coachen bij basketbal. Dat heb ik dan 
ook jaren gedaan bij clubs in Castricum en Alkmaar. 
Afstand maakte me niet uit, het was heerlijk om les te 
geven aan kinderen bij die clubs.’

‘Via een collega van mijn man kwam ik terecht bij De 
Geus in Langedijk en daar heb ik diverse opleidin-
gen gedaan op het gebied van aerobics, fitness en om 
groepslessen te kunnen verzorgen. Ik geef vanaf  2006 

les bij De Geus en dat is een geweldige leerschool ge-
weest. Momenteel geef ik alleen nog pilates, daar heb 
ik mij sinds de start van mijn eigen studio in gespe-
cialiseerd. Bij De Geus ben ik daarmee in aanraking 
gekomen en heb ik mij er steeds verder in ontwikkeld 
en verdiept. Dat leren gaat nog steeds door, als docent 
blijf je immers je hele leven leerling! Elke dag leer ik 
weer bij, zodat ik nog beter les kan geven.’

wIe waS JoSeph pIlateS

‘Joseph Hubertus Pilates werd in 1880 in Düsseldorf 
geboren. Hij was een ziekelijk kind dat leed aan astma, 
reuma en rachitis. Vastbesloten om zijn lichamelijke 

Met hart en ziel

Tijdens mijn lessen ben ik er voor de mensen 
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tekortkomingen te overwinnen en zijn lichaam te ver-
sterken deed hij aan yoga, bodybuilding, worstelen, 
turnen, boksen, duiken, zwemmen en gymnastiek. 
Bovendien bestudeerde oosterse en westerse trainings-
vormen. Door deze sporten ontwikkelde hij zijn eigen 
filosofie en bewegingsmethode voor het versterken van 
lichaam en geest. Hij noemde die The Art & Science 
of Contrology. Hij ontwikkelde, naast zo’n 500 oefe-
ningen voor op de diverse pilates toestellen, ook  34 
klassieke mat oefeningen die we nog steeds gebruiken. 

Wat je nu ziet is dat vooral veel vrouwen pilates lessen 
volgen, terwijl de methode ook heel geschikt is voor 
mannen. Ik heb wel een aantal mannen in mijn lessen 
en ik merk dat er geleidelijk aan steeds meer interesse 
komt.’

workout

‘Ik krijg wel eens mensen doorgestuurd via de fysiothe-
rapeut, maar iedereen die de lessen volgt, merkt dat ze 
baat hebben bij de methode. Pilates doe je in de eerste 
plaats voor jezelf, ook al doe je de workouts in een 
groep. Het klinkt cliché maar je moet bij jezelf blijven 
tijdens de les. Luister naar je eigen lichaam, jij weet 
hoe ver je kunt gaan met een oefening. Iedereen heeft 
specifieke eigenschappen, dus kijk niet naar een ander 
die misschien wat meer gevorderd is of leniger dan jij. 
Dat is een aspect wat ik wil benadrukken. In principe 
ben je daarbij dus ook vanuit je geest aan het trainen. 
Intuïtief weet je wat goed voor je is op dat moment. 
Je mag dus minder herhalingen doen, een andere optie 
kiezen of eerder stoppen. Dat kan allemaal, die vei-
ligheid is er in de groepen die ik les geef. Ik help en 
begeleid de mensen daarbij.’  

hIer voel Ik me happY en thuIS

‘Op 1 februari 2010 ben ik na een lange periode van 
voorbereiding gestart in de Rietschoot met mijn Pi-
lates lessen. De Rietschoot voelt vertrouwd voor mij 
en alle medewerkers zijn vriendelijk en behulpzaam. 
Ik woon sinds 2001 in Koedijk en dat bevalt heel goed. 
Als ik na een vakantie weer langs het Noord-Hollands 
kanaal fiets, met in de verte de duinen, dan denk ik: 
“Ja, het is goed”. Hier voel ik me happy en thuis. Erg 
fijn dat ik hier ook mijn Pilates lessen kan geven. Ik 
geef nu aan zeven verschillende groepen les op bijna 
alle ochtenden en twee avonden. Tijdens de start in 

2010 heb ik wat reclame gemaakt, liep ik samen met 
mijn man foldertjes rond te brengen. Ook heb ik veel 
tijd gestoken in het maken van een eigen website en 
het maken van video’s van lessen voor op YouTube.’

een wIn - wIn SItuatIe

‘Mijn cursisten komen uit Koedijk en Alkmaar, maar 
ook uit bijvoorbeeld Egmond, Bergen en Warmen-
huizen. Er zijn nog meer Pilates studio’s in Alkmaar 
en omgeving. Met een aantal van deze collega’s heb ik 
goed contact. We gaan als vriendinnen samen koffie 
drinken of lunchen, waarbij het gesprek meestal over 
pilates gaat! Ook hebben we een intervisiegroep opge-
richt. We komen met tien docenten zo’n zes keer per 
jaar een middag bij elkaar om onze kennis te vergro-
ten. Daarbij nodigen we ook sprekers uit, wat ontzet-
tend interessant is. Soms ga ik samen met een collega 
op pilates vakantie, heel gezellig. Dat doen we om bij 
andere docenten te trainen en weer nieuwe ervaringen 
en inzichten op te doen. We zijn al naar Keulen en 
Maastricht geweest.’  ‘Vakantie en weer nieuwe dingen 
aanleren, dat is toch een win - win situatie’.

the cadIllac en the reFormer

‘Thuis heb ik ook een oefenruimte. Daar staat vas-
te apparatuur die Joseph Pilates heeft ontworpen en 
waaraan hij de namen heeft gegeven. Hij heeft vele 

Met hart en ziel
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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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uitvindingen gedaan en alle apparaten worden nog 
steeds gebruikt in studio’s over de hele wereld. Het 
toestel dat ik heb, is een combinatie van The Cadil-
lac en The Reformer. Het is lastig uit te leggen hoe ze 
eruit zien, ze lijken een beetje op middeleeuwse fol-
tertoestellen, haha! Ik zou zeggen, google er maar eens 
op. Met alle toestellen worden de spieren in je body 
aangesproken. Een simpel, maar briljant hulpmiddel 
is The Magic Circle. Deze gebruik ik ook zo nu en dan 
in mijn lessen. De oorsprong van dit trainingsmiddel 
komt af van een heus biervat. De ijzeren hoepels wer-
den er afgesloopt en er werden twee houten blokjes 
aan vast gemaakt, en dan bijvoorbeeld met de handen 
naar binnen gedrukt waardoor de arm spieren werden 
getraind. Uiteraard gaf Joseph ook een naam aan dit 
apparaat en dat werd dus The Magic Circle. Nog niet 
zo lang geleden werden ze bij de Lidl verkocht!’

de cv monteur en pIlateS

‘Een leuk verhaal is dat van de cv-monteur die we thuis 
nodig hadden. De beste man moest naar boven waar 
de ketel staat en zag daar op de zolder dat vreemde pi-
lates apparaat staan. Het verbaasde gezicht dat hij trok 
sprak boekdelen! Achteraf heb ik zo moeten lachen om 
dit voorval. Erg grappig!’ 

hole In one

‘Elke dag geniet ik van het plezier dat ik vind in het 
lesgeven en van de vooruitgang en groei van de men-
sen in mijn les. Ook het werken als zelfstandig onder-
nemer geeft mij een tevreden gevoel. Bij pilates streef 
je ernaar om lichaam, ziel en geest in balans te bren-
gen. Zij zijn als één geheel. Je zorgt ervoor dat je fysiek 
en mentaal sterker wordt, een gezonde geest in een 
gezond lichaam.’  ‘Tijdens mijn lessen ben ik er voor 
de mensen: ik loop rond, observeer, geef instructie en 
begeleiding en corrigeer waar nodig. Thuis probeer ik 
elke dag zelf aan pilates te doen. Ik merk dat het mij 
helpt om goed in mijn lijf te zitten en vitaal, energiek 
en geïnspireerd te blijven.’

ontSpannIng

‘Daarnaast kan ik in het golfen op Sluispolder mijn 
ontspanning vinden. Als ik door de prachtige baan 
loop en lekker actief bezig ben, lijkt de tijd wel te vlie-
gen. Over een ronde van 9 holes doen we ongeveer 
twee uur, maar als ik bij de laatste hole ben, denk ik al-

tijd: “Zijn we er nu al?” Het is zo leuk om te doen, ge-
zellig met m’n golfmaatjes bewegen in de buitenlucht, 
in de mooie natuur. Je staat er versteld van hoeveel 
dieren, vogels, mooie bomen en planten je tegenkomt 
op de golfbaan! Bovendien vind ik het zo bijzonder dat 
bij het golfen allerlei raakvlakken zijn met de pilates.’ 

drIve

‘Niet alleen van het sportief bezig zijn krijg ik ener-
gie, maar ik krijg ook zo’n drive bij het maken van 
nieuwe plannen. Het bedenken, het ondernemen, het 
netwerken. Nieuwe ideeën geven ook energie. Bij-
voorbeeld iets ontwikkelen met pilates voor golfers lijkt 
me ontzettend leuk om te doen.’‘Een wekelijkse pilates 
les is echt een aanrader voor iedereen. Zoals gezegd, 
goed voor lichaam en geest en bovendien gezellig! Aan 
het einde van de maand drinken we na afloop van de 
les gezellig een bakje koffie in de Rietschoot. Om met 
elkaar bij te pratn over van alles, maar ook over de les 
natuurlijk.’

Ik leer nog elke dag bij

Met hart en ziel
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De zoete verslaving (vervolg)

SuIker
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Vorige maand schreef ik over de toegenomen suikerconsumptie en de gevolgen daarvan voor onze gezond-
heid. Ook schreef ik over de belangen van de voedselindustrie, vooral die van de fabrikanten van kant-en-
klare producten, fastfood en snacks. 

Wat mij intrigeert, is waarom suiker verslavend 
werkt en waarom er in onze taal zoveel uitdrukkin-
gen zijn die verwijzen naar zoetigheid en suiker. Wat 
voorbeelden: “wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is 
..”, “zoete broodjes bakken”, “iemand stroop om de 
mond smeren”, “zoet zijn”. In het Engels noem je je 
geliefde “sweetie”, letterlijk vertaald zoetje of “honey” 
(honing). “Give me some sugar” betekent geef me wat 
liefde, knuffels etc. In het Duits “Zucker und Peitsche” 
betekent straffen met de zweep en belonen met zoet. 

oxYtocIne

In al deze uitdrukkingen zitten elementen die ver-
wijzen naar lief en aanhalig zijn, dus niet opstandig 
of vervelend. Een manier om iemands gedrag te be-
invloeden naar lief en meegaand, zodat degene doet 
wat jij wilt. Conditioneren en zelfs manipuleren. Maar 
ook elementen die verwijzen naar verliefdheid en de 
gevoelens die daarbij horen. Wat is het verband toch 
tussen het verlangen naar zoetigheid en hoe we ons 
voelen. Het antwoord vond ik in een van mijn homeo-

Gezondheid

Ook tijdens het zogen komt er veel oxytocine vrij (foto Shutterstock) 
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pathie boeken. Van suiker is namelijk ook een homeo-
pathisch medicijn gemaakt: sacharum-officinarum. In 
vroegere tijden gaf men kraamvrouwen heel veel sui-
kerwater te drinken als de weeën niet op gang wilden 
komen. Het hormoon dat verantwoordelijk is voor het 
ontstaan van weeën is oxytocine. Dit hormoon wordt 
ook aangemaakt als we bijvoorbeeld verliefd zijn, of als 
je elkaar aanraakt, of tijdens een goed gesprek waarbij 
je je begrepen voelt e.d. Oxytocine geeft een gevoel van 
verbinding met de ander. Ook tijdens het zogen komt 
er veel oxytocine vrij. Er is dus een sterk verband tus-
sen oxytocine en suiker en het gevoel dat het oproept 
in ons. 

Een goed voorbeeld hiervan is de Snickers 
reclame met Joan Collins in de hoofdrol als 
bitch. “Je bent jezelf niet als je trek in wat 
lekkers hebt”

Oxytocine ontspant en zorgt ervoor dat we ons goed 
voelen en maakt ons zorgzaam en aanhalig. Overmatig 
suikergebruik kan een substituut zijn voor gebrek aan 
al deze gevoelens. Iedereen die de neiging heeft veel 
te snoepen zou zich kunnen afvragen: ”Wat mis ik in 
mijn leven”. In de homeopathie is suiker een van de 
medicijnen voor kinderen en volwassenen die kieskeu-
rig zijn met eten, veel tussendoor snacken, zijn snel 
boos. Zij kijken verongelijkt en mokken als ze hun zin 
niet krijgen. Vooral als ze honger hebben en woede-
aanvallen krijgen. Dat zijn twee typische klachten die 
optreden bij een te laag bloedsuikergehalte. Een goed 
voorbeeld hiervan is de Snickers reclame met Joan 
Collins in de hoofdrol als bitch. “Je bent jezelf niet als 
je trek in wat lekkers hebt”. 

ontStekIngen

Candida-infecties, schimmels en gisten leven op sui-
ker. Suiker veroorzaakt ontstekingen. In extreme vorm 
zie je dit bij onbehandelde diabetes patiënten. De uit-
einden van het lichaam, meestal de tenen, gaan ontste-
ken, zweren, verkleuren zwart en rotten er letterlijk af. 
Amputatie is nodig. Homeopathisch gaat suiker juist 
dit soort ontstekingen tegen. Onder andere te gebrui-
ken bij doorliggen, bloedvergiftiging en als voorzorgs-
maatregel bij operaties. Een dosis sacharum-officinalis 
(suiker) vermindert de kans op ontstekingen en bevor-
dert wondgenezing.  Moeten we dan suiker vervangen 

door zoetstoffen? Nee absoluut niet. Zoetstoffen, 
waaronder aspartaam, zijn chemische, dus lichaams-
vreemde, substanties die eenvoudig door de bloed-her-
senbarrière heen dringen. Dat is voor iedereen slecht. 
Vooral hoog gevoelige mensen en kinderen kunnen 
hier last van ondervinden. Ze hebben wél een zoete 
smaak. Onze smaakpapillen hebben naast het proe-
ven en het genieten van wat we proeven ook een sig-
naalfunctie voor de rest van de spijsvertering. 

‘Dit geldt ook voor het verder zo onschul-
dige zoet van het Steviaplantje, dat als na-
tuurlijk alternatief voor zoetstoffen wordt 
gebruikt’

Als de tong zoet proeft, gaat er een signaal naar de her-
senen en van daaruit naar de klieren in de darmen en 
de andere klieren die betrokken zijn bij de vertering en 
verwerking van suiker. Zij gaan dan alvast de benodig-
de spijsverteringssappen aanmaken. Het gevolg is dat 
de insulinespiegel in het bloed stijgt. Vervolgens komt 
er geen suiker in het bloed en dan ontstaat er toch trek 
om te eten of te snoepen. Dit geldt ook voor het ver-
der zo onschuldige zoet van het Steviaplantje, dat als 
natuurlijk alternatief voor zoetstoffen wordt gebruikt. 
Het beste is om jezelf en je kinderen te ontwennen 
aan zoet. Zelf heb ik jaren geleden een half jaar lang 
het candidadieet gevolgd. Ik at helemaal geen zoet 
en voegde nergens suiker aan toe. Als je dan na lange 
tijd weer eens op een verjaardag een gebakje eet, dan 
smaakt dat bijna gemeen. De suikersmaak is dan heel 
sterk. Dat was meteen een goede les. Dat hoeft niet 

Gezondheid

Dit hotmoon wordt aangemaakt als we verliefd zijn
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meer. Wen kinderen niet aan zoet en beloon ze ook 
niet met snoep. Beloon ze met echte aandacht, dat is 
uiteindelijk wat iedereen diep van binnen wil. Suiker 
is slechts een zoethoudertje. Weer zo’n uitdrukking die 
in dit geval goed de lading dekt. Er is een goede web-
site (www.smakelijck.nl) geschreven door een moeder 
die haar gezin doordeweeks geen toegevoegde suiker 
geeft. Alleen de natuurlijke suikers van fruit en groen-
ten en zelfgemaakte notenrepen. In het weekend bakt 
ze dan koekjes  en taart met soms, als toegevoegde sui-
ker, kokosbloemsuiker. 

Wen kinderen niet aan zoet en beloon ze 
ook niet met snoep. 

Ze heeft daarover een boek geschreven: “Smakelijck 
Zoet” met 100 recepten voor gebak, taart, koekjes e.d.  
Wie het helemaal goed wil doen, zou kunnen eten vol-
gens het boek van Richard de Let: “Oersterk” dat geba-
seerd is op het paleo-voedingspatroon van onze voor-
ouders, die jagers en verzamelaars waren. Dit bevat 
alleen gezonde koolhydraten uit groenten en fruit, dus 
is er maar heel weinig belasting van suiker. Dit dieet 
kan voor patiënten met diabetes type 2 de medicatie 
overbodig maken. Het paleo-dieet is ook een uitste-
kende methode om gewicht te verliezen en op gewicht 
te blijven. Beweging is belangrijk voor iedereen. 

Door sporten en veel bewegen wordt de opname- en 
verbrandingscapaciteit van de cellen voor suikers ver-
groot. In combinatie met de aanpassingen in de voe-

ding heeft dit tot gevolg dat de bloedsuikerspiegel 
daalt. Ook overgewicht vermindert hierdoor flink. Ge-
bruik zo min mogelijk, of helemaal geen, kant-en-kla-
re producten. Bereid je voedsel van verse, bij voorkeur 
biologische, ingrediënten. Dan weet je wat je eet en 
daarmee sluit je dan ook de meeste onnodige E-num-
mers uit. Als je toch een kant-en-klaar product koopt, 
lees dan eerst de ingrediëntenvermelding. Daarvoor 
heb je meestal wel een leesbril of loep nodig.

Elke donderdagavond in De Rietschoot van 20.15 tot 21.15 uur
Een moment voor jezelf om even bij te kunnen komen van al die prikkels om je heen! 
Met oefeningen en bewegingen zoals yoga, meditatie, ontspanning, mindfullnes, ademhaling, 
aarden. Om meer in je eigen kracht te staan. 

INSPIREREND INITIATIEF IN LEVEN VOL STRESS

De kosten zijn 8,50 per les, 4 lessen 25 euro, 8 lessen 45 euro. Kijk voor meer informatie op 
www.mood-mind.nl en lees ook alles over de bijzondere stiltewandelingen in de natuur. 

Gezondheid
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Hou je van mensen, ben je een doener, draag je graag je steentje bij?
doe mee met de bewonerSondernemIng

Door Rietje van Luijn

Om handen en voeten te geven aan de activiteiten die 
men in Koedijk graag georganiseerd wil hebben, wordt 
een activiteitencommissie ingesteld. Het gaat niet al-
leen over mensen die iets willen organiseren. Er is ook 
behoefte aan helpende handen en gastheren en -vrou-
wen. Er is een flinke lijst met wensen. Natuurlijk lukt 
het niet om alles in een keer van de grond te krijgen 
Hieronder volgt een korte bloemlezing om je een idee 
te geven over waar we mensen voor zoeken:

• Een gezellige zondagmiddaginloop met activiteiten 
voor kinderen, volwassenen, ouderen en   mensen 
met een beperking (denk aan halen en brengen, als 
mensen uit deze groepen niet zelf kunnen komen). 
Mogelijkheden: spelletjes, darten, een zingkring, 

elkaar verhalen vertellen van vroeger, films, apen-
kooien, knutselen, etc.

• Creatieve workshops (haken en breien zijn weer 
helemaal in, naaien wordt weer populair, wellicht 
hobbyclub voor volwassenen, etc.)

• Het organiseren van lezingen over interessante 
en/of actuele onderwerpen.

• Rommelmarkten, kinderkledingmarkten, creatie-
ve markten, etc.

• Vakantieactiviteiten voor kinderen, zowel binnen 
als buiten. Speurtocht, vossenjacht, toernooien.

Niets ligt nog vast. Als het je leuk lijkt, is er ruimte 
voor een eigen inbreng. Wil je je opgeven of heb je 
meer informatie nodig? Mail naar: activiteiten@riet-
schoot.nl

bIJeenkomSt wIJkeconomIe
Op woensdag 18 februari kwamen vertegenwoordigers 
van de bewonersondernemingen (buurt- en wijkcen-
tra), vertegenwoordigers van de gemeente én geïnte-
resseerde wijkbewoners in De Rietschoot bij elkaar om 
te praten over het begrip wijkeconomie. Praten over 
wijkeconomie past in het denken en ontwikkelen van 
de bewoners ondernemingen. In vier workshops werd 
verteld over reeds lopende projecten Interessant 
was de workshop over energie. Hieronder 
vindt u informatie die ook te vinden is op 
de website van Alkmaar Energie.

alkmaar energIe

Je ziet het steeds meer om je heen: inwoners 
en ondernemers slaan de handen ineen om 
energie te besparen en nieuwe wegen te ont-
dekken om zelf energie op te wekken. Zo’n 
samenwerking kan binnen een energiecoöperatie.

Doel van een energiecoöperatie is het op-
wekken èn besparen van energie. Het liefst in 
de eigen omgeving, zodat het geld in de gemeenschap 
blijft en de lokale economie wordt versterkt. Op dit 

moment zijn er meer dan 300 van dit soort energieco-
operaties in Nederland. Alkmaar Energie is een jonge 
loot aan deze boom.

Lid worden van Alkmaar Energie is eigenlijk voor ie-
dere Alkmaarder interessant: voor mensen die interesse 
hebben in schone energie, voor degene die het opvalt 
dat er in Alkmaar geleidelijk meer zonnepanelen op 

daken verschijnen en zich afvraagt of het 
ook iets voor hem/haar kan zijn, voor 

de mensen die geen geschikt dak 
hebben, voor mensen die zelfredza-

mer willen zijn en minder afhankelijk 
van (buitenlandse) energieleveranciers 
en ook voor mensen die eerst onafhan-
kelijk advies willen. Alkmaar Energie is 

een coöperatie die het mogelijk maakt 
om met elkaar in onze eigen schone 
energiebehoefte te voorzien!

Je kunt meedoen aan onze acties 
(bijv. collectieve inkoop van zon-

nepanelen), je kunt gratis offertes laten beoordelen 
van installateurs, je kunt cursussen volgen met korting 
en je kunt meedenken over nieuwe projecten.

Bewonersonderneming

wijkeconomie
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(1) Apparaten waarmee je kunt afdrukken. (2) Niet jij 
maar de ......hebben het gedaan. (3) De tuin ligt .... het 
huis (4) Een voetganger loopt op de ..... (5) Je hebt er 
twee en je geeft er een (6) Tegenovergestelde van uit 
(7) Spil (9) 19de letter van het alfabet

Het visitekaartje hierboven kan van een vrouw én van 
een man zijn. Zet de letters in een andere volgorde en 
je komt achter het beroep van deze mijnheer of me-
vrouw. 

Jeugdpagina

G.K. de Griep
Leuven

b=m / d=t -sch  -f  +rt l=z

A B

Verstopt
eieren

1

2

3

4

5

6

7

8
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Datum Activiteit Leeftijd Van - tot

Di    3-3-2015 Meidenmall: chill middag   9 tot en met 13 15:30-17:30
Do   5-3-2015 Inloop   9 tot en met 18 15.30-17.30
Vrij  6-3-2015 Jongensmiddag   9 tot en met 13 15:30-17:30
Vrij  6-3-2015 Inloop 14 tot en met 18 19.30-22.30
Di   10-3-2015 Meidenmall: themamiddag   9 tot en met 13 15:30-17:30
Do 12-3-2015 Inloop   9 tot en met 18 15:30-17:30
Vrij 13-3-2015 Voetbal   9 tot en met 13 15:30-17:30
Vrij 13-3-2015 Inloop 14 tot en met 18 19:30-22:30
Di   17-3-2015 Meidenmall: chill middag   9 tot en met 13 15:30-17:30
Do 19-3-2015 Inloop   9 tot en met 18 15:30-17:30
Vrij 20-3-2015 Jongensmiddag: smoothies maken   9 tot en met 13 15:30-17:30
Vrij 20-3-2015 Inloop 14 tot en met 18 19:30-22:30
Di   24-3-2015 Meidenmall:themamiddag   9 tot en met 13 15:30-17:30
Do 26-3-2015 Inloop   9 tot en met 18 15.30-17.30
Vrij 27-3-2015 Voetbal   9 tot en met 13 15:30-17:30
Vrij 27-3-2015 Inloop 14 tot en met 18 19:30-22:30
Di   31-3-2015 Meidenmall: chillmiddag   9 tot en met 13 15:30-17:30

Jeugdpagina



42

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

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

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

producten

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

Bel voor een afspraak: 072 - 5645 313

E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl
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Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

06 - 30 03 22 38 
hans.emmerik@upcmail.nl 
home.zonnet.nl/hansemmerik 
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Molen klaar voor het nieuwe seizoen
terraS en tuIn opgeknapt

Tekst en foto’s Vincent Kraan

Het voorjaar komt eraan en wij maken ons op voor een nieuw zomerseizoen. De dagen worden steeds 
langer en nog een paar weken en dan is het Pasen. Traditiegetrouw zijn we dan ook de donderdag en de 
zondag weer open. Het terras ligt er in ieder geval klaar voor. 

De afgelopen tijd is de plantstrook tussen de maalde-
rij en de molenschuur weer netjes ingericht. Vorig jaar 
bleek dat de waterafvoer niet helemaal optimaal was. 
Vandaar dat afgelopen winter alle pijpen van de wa-
terafvoer zijn nagekeken en opnieuw zijn aangesloten. 
Daarvoor moest wel een deel van de stapelmuurtjes 
afgebroken en de tuin afgegraven worden, waardoor 
de tuin flink op zijn kop stond. Gelukkig had februari 

een aantal mooie zonnige en droge dagen die tussen 
de bedrijven door gebruikt zijn om de tuin weer in 
orde te maken. Om de betonplaat achter de maalderij 
beter te benutten als terras is gelijk van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een extra trap aan te leggen waar-
door de looprichting voor de bediening en de bezoe-
kers een stuk korter is. Ook is gelijk de oude trap naar 
de ingang van de molenschuur weer recht gelegd. In de 

Maalderij De Gouden Engel
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afgelopen vijf jaar was deze verzakt maar dat is nu weer 
hersteld. Verder is het nu aan de natuur om de tuin 
weer uitbundig te laten groeien zodat er ieder moment 
van het seizoen weer wat staat te bloeien en u van die 
bloemenpracht kunt genieten. 

programma

Wat is er de komende tijd te doen? Het zomerseizoen 
starten we met een speciale paasbrunch op eerste paas-
dag. Vooral leuk voor mensen met kinderen, want de 
brunch wordt door de kinderen met onze hulp ge-
maakt. De kinderen (minimum leeftijd 4 jaar) begin-
nen om 10.00 uur en u kunt om 12.00 uur aanschui-
ven. We maken o.a. een fruitsalade, verse broodjes 
en eiertaartjes. Uiteraard alles biologisch zoals u van 
ons gewend bent. Natuurlijk kunt u ook aanschui-
ven zonder kinderen. Het brunchbuffet kost € 17,50 
per volwassene en € 10,00 per kind (incl. drankjes en 
workshop). Graag van tevoren reserveren bij Karlijn 
06-26086705. Op tweede paasdag zijn wij ook geo-
pend van 11.00 tot 17.00 uur

eten wat de pot SchaFt.
Op vrijdag 13 en 27 maart is er weer “Eten Wat de Pot 
schaft”. Geïnspireerd door het seizoen en de beschik-
baarheid van de verschillende ingrediënten wordt het 
buffet samengesteld. Alles wordt op de dag zelf bereid. 
Omdat we veel groenten gebruiken, beginnen we ’s 
morgens al op tijd met het schoonmaken en snijden 
ervan. Elke keer wat anders en op verzoek maken we 
favoriete gerechten nog een keer. Ook het nagerecht 
past bij het buffet en is in stijl met het seizoen. Bij de 
opening van het buffet vertelt Karlijn over het kook-
proces, over de producten en welke smaken er te proe-
ven zijn. De zaal is vanaf 18.00 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 wor-
den. De prijs van het maaltijdbuffet en het nagerecht is 
€ 20,00. Evt. drankjes en koffie of thee komen er dan 
nog bij. Reserveren bij Karlijn (06-26086705) vooraf 
is wel nodig! En kan tot 12.00 uur op de dag zelf nog. 
We hebben plaats voor 30 gasten per keer. Dus reser-
veer op tijd, vol is vol. De datums voor april zijn: vrij-
dag 10 en 24 april.

Natuurlijke voeding, workshops voor volwassenen. 
Wo. 18 maart a.s.  Kookworkshop “koken zonder pak-

jes en zakjes”. In deze drukke tijden is het wel eens 
moeilijk om elke dag iets gezonds op tafel te zetten. 
Pakjes en zakjes maken het makkelijker maar niet ge-
zonder. Het zelf samenstellen van een maaltijd is best 
te doen. Op deze avond wil ik een aantal handvatten 
aanreiken waardoor u zelfs nog tijdens het boodschap-
pen doen een gezonde maaltijd kan bedenken en die 
in redelijke tijd thuis klaar kunt maken.  Kosten zijn 
€ 27,50 per persoon inclusief ingrediënten en koffie of 
thee. Start: 19.30 uur

Let op onze openingstijden: In de wintermaanden 
tot Pasen (5 en 6 april) zijn we op woensdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur open. Dus vanaf 
het paasweekend zijn we ook open op donderdag  van 
10.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Voor groepen zijn we op afspraak ook open buiten de 
openingstijden (behalve op maandag).

Facebook

Wilt u ons volgen kijk dan op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/pages/Maalderij-De-Gouden-En-
gel/329105670476207 of op onze site: www.molen-de-
goudenengel.nl

Maalderij De Gouden Engel
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lezerS SchrIJven
JOL Koedijk is op zoek naar theedoeken en keu-
kendoeken. Bijna 10 jaar lang zijn de thee- en keuken-
doeken van de JOL (timmerdorp) Koedijk gebruikt en 
misbruikt. De afgelopen twee jaar zijn er veel afge-
voerd i.v.m. slijtage,  niet uitwasbare vlekken etc. Het 
thee- en keukendoekenkratje is bijna leeg en per dag 
wordt er 3 x afgewassen (vaat van 20 personen). Nieu-
we theedoeken zijn niet heel duur, maar liever besteedt 
de JOL het geld aan activiteiten voor de kinderen. Uit 
ervaring weet ik dat in menig huishouden theedoeken 
liggen die niet meer bij het keukeninterieur passen, of 
uit de erfenis komen van een oude tante. De JOL Koe-
dijk is dus op zoek naar thee- en keukendoeken. Merk, 
kleur en design maken niet uit, mits ze maar heel en 
schoon zijn. Heeft u thee- of keukendoeken over? Ik 
kan ze bij u ophalen, maar u kunt ze ook bij mij afge-
ven of in de brievenbus van de Kanaaldijk 85 stoppen. 
Namens de JOLLERS bedankt. Anja Bijpost (een van 
de washulpjes van de JOL) Kanaaldijk 85 

coloFon
Uitgever De Rietschoot (www.rietschoot.nl) 
Redactie Rien Berends: redactie@coedijckerban.nl 
Vormgeving Hans Petit  info@coedijckerban.nl. 
Eindredactie Ciska Riekwel
Verkoop Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 
Coördinatie Joop Sinke: jsinke24@hetnet.nl
Druk Stichting Meo
Verspreiding Gigatrans. 
Klachten bezorging  Heeft u klachten over de 
bezorging mail naar info@coedijckerban.nl of bel met 
Wim Smit: 0643166559 

• De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet 
te plaatsen, . Ingezonden tekst kan worden ingekort. 

• Kopij april: inleveren uiterlijk  11 maart 2015. 
• De Coedijcker Ban wordt in april bezorgd tussen 1 

en 3 april. 
• Oplage 2000. 
• De Coedijcker Ban respecteert auteursrechten  
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oploSSIngen puzzelS

Rebus: Maart roert zijn staart

Acht verschillen:
1. kokosnoot
2. Zeester
3. Kuif papegaai
4. Munt onder rood kruis
5. Struik onder aan de berg
6. Vogel rechtsboven
7. Vaandel van het schip
8. Tong krokodil

Visitekaartje
Verpleegkundige
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