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Beste lezers,

Een opvallende hoeveelheid schepen in alle soorten, 
maten, leeftijden en prijsklassen zijn er in de zomer-
maanden over het kanaal langs Koedijk gevaren. Ui-
teraard zorgde ook dit jaar de Gondelvaart weer voor 
een waar spektakel met prachtige decors. Daarnaast 
was er een enorme vloot van historische vrachtschepen 
die in groepen voorbij kwamen op weg van Alkmaar 
naar Den Helder. Ook al een boeiend schouwspel waar 
geen einde aan leek te komen. 

Weer een paar weken later volgde in dezelfde richting 
een groep miljoenenjachten die je normaal gesproken 
alleen aan de Franse zuidkust of in de haven van Mo-
naco aantreft. En om van het ene uiterste in het ande-
re te vallen, dan was er ook het bijzondere schip dat 
in maart nog furore had gemaakt op televisie in Joris 
Showroom en een paar dagen in Koedijk bleef liggen. 
Adembenemend was de tweemaster die zonder motor 
met volle zeilen in alle rust richting Alkmaar koerste. 
Veel van dit alles is in woord en beeld in deze editie 
terug te vinden.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan een paar 
specifieke Koedijker thema’s, vertelt Koen Verweij over 
zijn geliefde dorp en wordt duidelijk dat het vereni-
gingsleven weer een aanvang begint te nemen. Vooral 
de clubs die in De Rietschoot actief zijn, zullen ver-
steld hebben gestaan van de metamorfose die ons ont-
moetingscentrum heeft ondergaan.

Veel leesgenot namens het hele CB-team.

Rien Berends

Belangrijk

De Coedijker Ban nummer 10 
(oktober) wordt bezorgd rond 
de 15e oktober, de laatste Coe-
dijkcer Ban van dit jaar, num-
mer 11 wordt begin december 
bezorgd

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Praktijk Dries (huisarts) 072-5626080
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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
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borstelbaan van Il Primo met trainer Paul Eberharter. 
Of ik talent had weet ik niet, maar ik had in elk geval 
geen angst. Als een kamikaze vloog ik van die helling 
af. Prachtig. Dat hebben trainers snel in de gaten. Dan 
stroom je snel door in allerlei selecties.’

Zandloper

Skiën ging dus goed. Maar dat was uiteraard niet ge-
noeg. Op de Zandloper met vriend Martijn Ploeger, 
ook al zo’n sportfanaat, en andere klasgenoten lekker 
crossen op de fiets door het parkje met heuveltjes ach-
ter De Zonnehof was ook een favoriete bezigheid. ‘We 
deden ook stunts op skeelers in half pipes. Als het maar 
extreem was. 

‘In groep 6 van de Zandloper kwam er nog 
een sport bij voor Koen. Schaatsen. ‘Dat 
kwam door mijn opa’

We hielden voor de lol mountainbike wedstrijdjes. 
Deden net alsof. Hoe extremer hoe beter. Als het maar 
hard ging. En ik moest wel altijd winnen.’ In groep 
6 van de Zandloper kwam er nog een sport bij voor 
Koen. Schaatsen. ‘Dat kwam door mijn opa. Die vond 
dat wel iets voor me. Elke zaterdag gingen we naar de 
ijsbaan, baantjes trekken op van die ouderwetse stalen 
noren. Eerlijk gezegd ging dat helemaal niet zo goed. 
Dankzij mijn sterke conditie en doorzettingsvermogen 
werd ik wel opgemerkt en kwam ik in de pupillen-
selectie van het district Alkmaar. Alles bij elkaar op-
geteld, was het wel veel. Op mijn dertiende was ik 
kampioen skiën, wielrennen op de weg en de baan, 
mountainbiken, skeeleren en schaatsen. Ik werd als 
Nederlands kampioen skiën toegelaten op de topsport 
talentschool (LOOT) van het Willem Blaeu. Dat was 
best een zware maar ook erg leerzame periode. Er ging 
veel tijd zitten in het leren en sporten. Vooral achteraf 
kan ik constateren dat ik in die periode veel leuke le-
raren had, die me enorm hebben geholpen. Ondanks 
het feit dat ik super-eigenwijs en heel, lastig kon zijn.’

SchaatSen

In de schoolperiode op het Willem Blaeu verschoof de 
aandacht wat betreft sporten steeds meer van het skiën 
naar het schaatsen. ‘Skiën was voor mij sport nummer 
1. Alleen raak je op den duur wel uitgekeken op de 
borstelbaantjes in Nederland. Wil je echt doorstoten 

naar de wereldtop dan moet je vertrekken naar het 
buitenland. Dat is nogal wat. Voor jezelf, maar ook de 
familie. En het kost veel geld. Skiën is bovendien wat 
materiaal en kleding betreft een dure sport. Bij schaat-
sen ligt dat allemaal toch anders. En ook daar gaat het 
om racen tegen de klok. Dat vind ik het mooiste dat er 
is. Dat de sterkste ook echt wint.’ Het skiën viel dus, 
zij het met pijn in het hart, af. ‘Wielrennen blijft als 
trainingsonderdeel heel belangrijk bij het schaatsen, 
dus die combinatie is voor mij prima. 

‘Ik heb altijd het idee gehad dat ik in één 
sport hoe dan ook de beste van de wereld 
zou worden. Dat voelde ik’

En ik wist al heel snel dat ik ver kon komen in de 
schaatswereld. Toen ik op de Zandloper zat keek ik 
ook naar schaatsen. Dan zag ik de kampioen met een 
krans om in de arrenslee een rondje rijden. Dat was 
mijn droom. Ik heb altijd het idee gehad dat ik in één 
sport hoe dan ook de beste van de wereld zou worden. 
Dat voelde ik. Op het Willem Blaeu trainde ik met 
anderen. Kreeg ik te maken met selectieprocedures. In 
de eerste fase ging dat best moeizaam met schaatsen. 
Want ik deed toen nog van alles. Maar ik wilde win-
nen. Dat viel niet altijd mee. Ik was maar een klein 
mannetje. Uiteindelijk ging het steeds beter en werd 
ik op mijn zestiende geselecteerd voor Jong Oranje.’ 

‘Hier in Koedijk, bij mijn ouders, voel ik me echt prettig’

koen Verweij
Door Rien Berends / foto’s Hans Petit

‘Ik was altijd slim in de dingen die nuttig voor me waren. Precies op het juiste moment toch de belangrijke 
dingen doen, zoals bijvoorbeeld huiswerk maken. Focussen op iets wanneer het ook echt moest.’

Hartje zomer, bij zijn ouders in de achtertuin pal ach-
ter het sportcomplex van de SV Koedijk, vertelt Koen 
Verweij lekker ontspannen over zichzelf. Een dag eer-
der heeft de wereldkampioen allround schaatsen en 
olympisch winnaar van goud en zilver zich aangesloten 
bij team Corendon. Er breekt weer een nieuwe fase in 
de loopbaan van de topsporter Verweij aan.

‘Ik kon vroeger als klein jochie maar moeilijk binnen 
zitten. Wilde altijd buiten spelen. En dan moest ik bij 

wedstrijdjes en spelletjes ook nog eens altijd winnen. 
Ik kon en kan nog steeds niet tegen mijn verlies. Voor-
al snelle sporten vind ik mooi. Op televisie keek ik 
het liefste naar skiën, wielrennen, schaatsen, auto- en 
motorraces. Dat wilde ik ook. Hoe sneller hoe beter.’ 

talent

Dat de kleine Koen talent had voor snelle sporten 
bleek wel toen hij voor het eerst op skies stond. ‘Ik was 
denk ik vier jaar toen ik in Bergen een test deed op de 

Alle snelle sporten vind ik mooi:.........auto- en motorraces
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koedijk

Dat was eigenlijk een jaar te vroeg, maar Koen kreeg 
dispensatie. Richtte zich daarbij op alle afstanden en 
begon een studie aan het Cios. ‘Ik ben bij een gast-
gezin gaan wonen. Ongeveer 17 kilometer bij Hee-
renveen vandaan. Ik moest dus elke dag die afstand 
gemiddeld drie keer op de fiets afleggen. Dat was best 
zwaar. Vooral fysiek omdat ik naast het schaatsen ook 
vaak op de skeelers stond. Na een jaar moest ik keuzes 
gaan maken, want het werd gewoon te veel. Dat was 
knap lastig op die leeftijd. 

‘Want naast topsport en winnen wilde ik 
ook genieten van het leven. Alles vond ik 
leuk. Ik heb in die tijd hard gewerkt maar 
ook veel plezier gehad’                                              

Om van je zestiende tot je negentiende op jezelf te 
moeten wonen, elke dag intensief te trainen en ook 
nog een studie volgen. Met het Cios ben ik gestopt. 
Ik was veel weg en heel vaak op mezelf aangewezen. 
Een moeizame maar ook belangrijke en leerzame fase 
in mijn loopbaan was het zeker. Je geeft het niet op, zet 
door. Dat is goed maar ook moeilijk. Zeker voor een 
lastig persoon zoals ik. Want naast topsport en winnen 
wilde ik ook genieten van het leven. Alles vond ik leuk. 
Ik heb in die tijd hard gewerkt maar ook veel plezier 
gehad. Daar kijk ik tevreden op terug. Vooral ook 
dankzij mijn vader en moeder. Die hebben veel voor 
mij gedaan en me ook de vrijheid gegund. Ik ben nog 
altijd graag thuis. 
Bij mijn ouders 
in Koedijk. Ik 
heb een appar-
tement in Hee-
renveen en kom 
tijdens trainingen 
en wedstrijden op 
heel veel mooie 
plekken in de we-
reld. Maar hier, in 
Koedijk, bij mijn 
vader en moeder 
voel ik me echt 
prettig. Dat is 
wat ik in de toe-
komst ook wil. In 
een mooie rustige 
omgeving wonen. 

Lekker ontspannen. Hier in Koedijk kan ik gewoon 
mezelf zijn. Met de familie en vrienden. De rest van 
de wereld moet ik altijd uitleggen waar Koedijk precies 
ligt. Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt die in dit 
mooie dorp woont.’

corendon

Hoewel Koen zich pas halverwege juli bij zijn nieuwe 
ploeg Corendon aansloot, heeft hij niet stil gezeten. 
‘Ik heb eigenlijk maar één maand (april) rustig aan 
gedaan. Daarna ben ik weer aan de slag gegaan met 
persoonlijke trainingsschema’s in nauwe samenwer-
king met een privé-trainer en fysiotherapeut. Zolang 
je nog geen nieuwe ploeg hebt gevonden moet je dat 
allemaal zelf regelen en betalen. Dat kost aardig wat. 
Daarom heb ik ook de nodige tijd en energie in com-
merciële activiteiten gestoken. Dat past overigens ook 
wel direct na een olympisch jaar. Maar volgend jaar ga 
ik het toch iets anders doen. Wat langer en intensiever 
uitrusten in de vakantieperiode die toch al niet zo lang 
duurt in deze tak van sport. Naast het trainen en de 
wedstrijden heb je ook te maken met veel andere druk-
te om je heen. De media vraagt bijvoorbeeld aandacht 
en tijd. Daarom ben ik blij dat ik op jonge leeftijd bij 
Jong Oranje goed heb geleerd om alleen te zijn en te 
kunnen genieten van de rust en simpele dingen. Als ik 
behoefte heb aan gezelligheid dan zoek ik die zelf wel 
op. Dat is niet zo moeilijk. Maar nu mag ik weer aan 
de bak in een nieuw team. Het gaat weer een mooi 
seizoen worden.’   

Ik ben nog altijd graag thuis bij mijn ouders in Koedijk
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loodglaZuur aardewerk
De Historische Vereniging Koedijk heeft op de zolder 
van de molenschuur  bij de Gouden Engel  een cul-
tureel historisch museum ingericht. De leden van de 
vereniging weten dat. In samenwerking met de Coe-
dijcker Ban worden nu ook niet- leden geïnformeerd 
over de inrichting en samenstelling van het museum.

De inventarisatie commissie van de vereniging, die be-
staant uit Klaas Bos, Bert Butter en Jacob de Maijer, 
neemt oude spullen die de vereniging krijgt aangebo-
den, in ontvangst. Samen met de restauratie commissie 
wordt beoordeld  of de giften in aanmerking kunnen 
komen voor een plek in het museum, al dan niet na 
restauratie. Eén van de beoordelingscriteria is dat het 
voorwerp een relatie met Koedijk moet hebben. In de 
Coedijker Ban zal met enige regelmaat een museum-
stuk of thema worden beschreven aan de hand van wat  
de inventarisatiecommissie er van “denkt” te weten. 
Lezers worden opgeroepen de commissie  te vertellen 
wat zij eventueel nog van de beschreven onderwerpen 
weten, zoals bijvoorbeeld de herkomst, waarvoor en 
door wie het werd gebruikt of het eventueel een an-
dere naam heeft en hoe oud is het. Elke opmerking of 
aanvulling is welkom.

In deze eerste column gaat het om rood loodglazuur 
aardewerk met  één groot tafelkomfoor en een grote 
pan. Op het komfoor staat een zogenaamde   schot-
pan.  Deze schotpannen schijnen vrij zeldzaam te zijn. 
In het museum zijn er twee,  die werden gebruikt in 
combinatie met het komfoor  om aardappelen en vet  

warm te houden en om gezamenlijk “uit de pan” te 
eten. Het bijzondere van de herkomst is, dat het ene 
komfoor en pan, vermoedelijk afkomstig is van de fa-
milie Bos van de maalderij ( Bos de Molenaar) en het 
andere komfoor met pan  van de familie Bos afkomstig  
is van de smederij  ( Bos de Smid). Deze pannen en 
komforen met een diameter van 25 cm zijn voorzien 
van een ovaal  beeldmerk van de pottenbakkerijen uit 
Bergen op Zoom met opschrift “Bergen op Zoom” en 
3 kruisjes uit het stadswapen. Dit beeldmerk werd door 
de laatste 7 ( van de 11 ) georganiseerde pottenbakkers 
van Bergen op Zoom gedeponeerd in 1881 maar was 
rond 1850 al in gebruik. Rond 1907 viel dit samenwer-
kingsverband van pottenbakkerijen uit elkaar door de 
verkoop van de bedrijven. Het beeldmerk werd daarna 
niet meer gebruikt. Zo kan de datering worden   vast-
gesteld tussen 1850 en 1907. De grote pan is mogelijk 

een melkteil (diameter 38 cm) en ook van dit beeld-
merk voorzien. Herkomst nog onbekend. Een melkteil 
is een kom om melk op te romen, van de room werd 
boter gekarnd.  (Bron: Gerrit Groeneweg; Bergen op 
Zooms Aardewerk.) 

U kunt deze voorwerpen, alsmede alle andere zaken, 
gratis  bezichtigen in de molenschuur. Uitgezonderd 
in de vakantieperiode in augustus is de inventarisatie-
commissie elke vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur in 
het museum aanwezig voor toelichting, uitleg of over-
leg over  alle  zaken die het museum betreffen.  U kunt 
ook even bellen met 072-5615882.

Adverteren in de Coedijcker Ban
Elke maand optimale aandacht van Koedijk en omgeving
Geheel in full-color
Groter formaat
Verhoogde oplage
Aantrekkelijke voorwaarden

Informatie: verkoop@coedijkcerban.nl / www.coedijckerban.nl
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koedijker cult’uurtje 
Noteer in uw agenda en kom naar de gezellige midda-
gen van het Koedijker Cult’uurtje in De Rietschoot. 
De entree is 2,50 euro. De optredens beginnen om 
15.00 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur.
• 12 oktober 2014 Trace and the old dix   

Dixieland met 6 mannen en een vrouw, een 
orkest met levenslange muzikale ervaring waar de 
vonken nog van afspatten.

• 9 november 2014 Alkmaars PrachtKoor 
Een koor voor mensen met een verstandelijke 
beperking onder leiding van Els van Dijck. Waar 
zij optreden is het altijd feest.

• 14 december 2014  John & Jill Valley  
Country muziek om te 
luisteren en om op te 
dansen. Gezelligheid ten 
top.

• 11 januari 2015 Die Lusti-
ge Sänger koor  
Een oktober feest in 
januari. Gekker kunnen 
we het niet maken.

• 8 februari 2015 Bangers & Mash  
Met deze band denk je dat je in Ierland bent.

• 8 maart 2015 Yaiza Steneker  
Een 13 jarige jongedame die weet wat ze wil en 
dat is muziek maken, een top talent. Zij schrijft 
ook haar eigen nummers.  

• 12 april 2015 P5 Dit is een duo dat unplugged een 
keur van liedjes ten gehore brengt. Afgewisseld  
met hilarische vertellingen.

Colofon 
Uitgever Stichting ontmoetingscentrum 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: jsin-
ke24@hetnet.nl De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden,niet 
te plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort. 
Druk Stichting Meo Kopij september: inle-
veren voor 13 augustus  Verspreiding WenK.   
De Coedijcker Ban wordt in oktober bezorgd tussen 15 
en 17 oktober Oplage 2000 De Coedijcker Ban wordt 
gratis huis aan huis verspreid

efkieS te Veul Voor ien fleS

Opheden worre alle stukkies, die je skroive meist 
allegaar op de computer maakt en sommige mense 
kenne deer de mooiste dinge mee make. En met de 
printers  van opheden ken den ok van allies, vezelf. 
Dat je kenne je stukkies net zo mooi ofdrukke as je 
wille, in kleur en met plaatjies. Alles ken!

D’r is vezelf ok ’n toid weest, dat dat aars was, dat 
ik wou maar d’r ’s trug gaan nei de toid, dat prin-
ters nag lang niet allies hêlegaar ofdrukte, wat of de 
computer angaf. 

Ik zat toendertoid in de redactie van ôze woikkrant 
en ik most ok altoid de recepte verzurge. Ien keer 
docht ik ’n paar seûmerse recepte voor de vekansie 
te bedinken. 

Ja hadde nodig ’n ¼  liter melk, ‘n ¼ liter yoghurt, 
‘n ¼ liter karnemelk, ‘n ¼ liter sap van appelsiene 
of aan fruit en ok nag ’n heêl klain beetje ranja. En 
dat allegaar bai mekaar most den ien liter lekkere 
frisse yoghurtdrank oplevere. Je moste dat allegaar 
goed deur mekaar hussele en den overgiete in ’n 
ien-liter-melkfles.

Nou was ‘t ’t geval, dat ik die “kwarte” in ’t recept 
voor de woikkrant in coifers in de computer intikt 
had. De printer bai de drukker kon dat skoinbaar 
niet hêlegaar ontcoifere, dat die kwarte viele weg en 
kwamme uitoindelijk niet in de woikkrant trecht. ’t 
Ware  inienen allegaar hêle lieters worren.

Nou bin ik toch bar benûwd of de inweûners van 
ôze woik, die vier liter seûmerse drank zonder al te 
veul prieken in die iene glazen fles van ien liter kre-
gen hewwe. Ik bin zommaar bang van niet. 

Trijnie Bakker 

Gratis badmintonnen 
de Stolp
De vakantie is voor de meesten van ons al weer achter 
de rug en nu ga je natuurlijk nadenken hoe je de kor-
ter wordende dagen leuk en toch sportief kunt gaan 
invullen. 

Daar biedt badmintonvereniging De Stolp een uitge-
lezen mogelijkheid voor. Er kan bij De Stolp enkel of 
mix op je eigen niveau worden gespeeld Trainen kan 
ook en de gezelligheid en vrijheid van keuze staan bo-
ven aan. Heb je echt een “leuk” niveau en zou je in de 
weekenden extern willen spelen, zowel jeugd als senior, 
dan ben je bij De Stolp ook op het juiste adres. Er 
wordt op de maandagavond en de vrijdagavond door 
de senioren gespeeld en de jeugd speelt op woensdag-
avond of zaterdagmiddag, altijd in De Rietschoot in 
Koedijk. Omdat De Stolp  het aankomend seizoen 35 
jaar bestaat mag je een HEEL seizoen GRATIS bad-
mintonnen. Maandag 1 september is het seizoen weer 
begonnen, dus wil je kennis maken met deze heerlijke 
sport, dan is dit de uitgelezen mogelijkheid. Loop eens 
binnen in De Rietschoot en doe een keertje geheel 
vrijblijvend mee of ga naar de site voor alle verdere 
informatie. Je kunt je daar ook direct opgeven: www.
destolpkoedijk.n

nationale monumentendag
Op zaterdag 13 september is het weer nationale Monu-
mentendag. Een prima gelegenheid om eens bij u in 
de omgeving rond te kijken hoeveel moois er eigenlijk 
nog is. 

Het gekozen the-
ma voor dit jaar is 
‘Op reis’. 

Zo adviseert de 
Historische Ver-
eniging Koedijk 
om dit jaar het 
thema bewust te 
volgen door de 
reis te onderne-

men die naar de verenigingszolder leidt. 

Zoals te doen gebruikelijk tijdens dit soort evenemen-
ten zal de zolder ook dit jaar weer ‘bemand’ zijn.Er 
is dus altijd iemand aanwezig die u wat meer over de 
vereniging en de collecties kan vertellen. Is het al even 
geleden dat u geweest bent? 

Kom weer eens langs en laat u verrassen door de nieu-
we uitstallingen aan de muren en in de vitrines op za-
terdag 13 september bij  molen “De Gouden Engel”.

huiSartSen koedijk 
Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk 
is wegens vakantie gesloten van: 13 oktober t/m 17 
oktober 2014.

De waarneming wordt in die week gedaan door: Prak-
tijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-
5612598 

De data van de 
griepvaccinaties voor 
2014 zijn :Dins-
dag 21 oktober van 
15:00-18:00 Woens-
dag 22 oktober van 
16:00 tot 19:00  Zet 
de dat vast in uw 
agenda!



In Surhuisterveen werd het museum van Ot en Sien bezocht
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koedijker Vrouwen gilde
Het is al weer een tijdje geleden maar Eef Dekker en 
alle overige dames van het KVG weten het nog als de 
dag van gisteren. Op 22 april begon de dag al vroeg 
voor het  KVG uitje.

‘De bus van Peereboom was er al om 8.00 uur. Toen 
we allemaal waren ingestapt ging ’t richting de Afsluit-
dijk. Wij hadden een goede chauffeur, die ons veel ver-
telde. Alleen jammer dat er zo door heen werd gepraat. 
Maar ja, vrouwen hebben elkaar nu eenmaal altijd heel 
veel te vertellen. . . ‘, aldus Eef Dekker. Die vervolgt: 
‘In  Surhuisterveen gingen we het museum van Ot en 
Sien bezoeken. Er was eigenlijk van alles te zien. O ja, 
de koffie met gebak smaakten ook heerlijk! Je kon er 
ook nog even lekker buiten zitten. 

Daarna konden we nog even in Leeuwarden een rond-
je lopen. Er werd ook nog tijd vrij gemaakt om de cho-
coladefabriek te bekijken. Ik vond het maar een oud 
kaal gebouw. Gegeten werd er in Beetsterzwaag. Wat 
heel goed was verzorgd. Om 20.00 uur waren we weer 
bij de Rietschoot. Het was een goed-mooi uitje.’ 

ledenaVond

Op dinsdag 9 september staat om 20.00 uur de eerste 
ledenvergadering van het KVG weer op het program-
ma.  Deze avond wordt gestart met het voorlezen van 
het jaarverslag en het financieel verslag. 

Daarna treedt Showgroep “de Kriek”  op. De show-
groep uit Hoorn bestaat uit artiesten met een verstan-
delijke beperking. De sterren brengen een spetteren-
de show met liedjes van toen zoals: Ik sta op wacht, 
Vluchten kan niet meer en Ons Dorp

danSen in de rietSchoot
Ruim 45 jaar organiseert Gaida cursussen internati-
onale dans voor alle leeftijden en voor verschillende 
niveaus. 

Tijdens deze dansen maak je kennis met dansen uit 
diverse landen en culturen. In de Rietschoot worden 
op donderdagavond twee cursussen Internationale 
dans gegeven door Vlasta Bakker. Niveau 1-2 voor 
beginners/half gevorderden van 19.30–20.30 uur en 
niveau    3 voor gevorderden van 20.30 – 22.00 uur. 
Het programma omvat dansen uit diverse landen zo-
als Roemenië, Israël, Bulgarije, Griekenland, Armenië, 
Servië, Macedonië, Hongarije, Rusland, Amerika, En-
geland, Nederland enz. Naast de seizoencursussen in-
ternationale dans zijn er ook maandelijks instuiven en 
workshops met gespecialiseerde leiding.

De cursussen starten de tweede week van september 
en eindigen in de laatste week van mei. Heb je belang-
stelling? Kom eens vrijblijvend een gratis les volgen. 
Uitgebreide informatie is te vinden op www.gaida.nl

Spinningmarathon 
Op zaterdag 4 oktober organiseert Michael-Wings 
Events in samenwerking met Fitland XL De Geus 
een vier uur durende spinningmarathon in Broek 
op Langedijk. Er wordt gespind tussen 14:00 en 
18:00 uur in Fitnesscentrum De Geus in Broek op 
Langedijk. In totaal worden er 40 fietsen verhuurd, 
die u ook met een groep fietsers kunt reserveren.  
De huur van één fiets per uur per persoon bedraagt € 
15,00. Wilt u de fiets voor 4 uur huren dan betaalt u € 
50,00. Tegen gereduceerd tarief kunnen toeschouwers 
en kinderen gebruik maken van de klimmogelijkheden 
of het huren van de bowlingbaan. Daarnaast kan de 
lege maag naar afloop worden gevuld met een drankje 
en warm buffet. Bent u geïnteresseerd? Stuur een mail 
naar events@michael-wings.nl. of kijk ook op www.
michael-wings.nl.
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BijZondere Schepen
Urenlang trok een bonte stoet van unieke historische 
vrachtschepen op 31 juli over het Noord-Hollands Ka-
naal richting Den Helder. Het bijzondere schouwspel 
trok veel kijkers met de film- en fotocamera’s in de 
aanslag. Voor de bewoners aan de Kanaaldijk was het 
een speciaal schouwspel voor hun huizen. Een meer 
dan opvallend voorproefje voor de jaarlijkse Gondel-
vaart die een paar weken later voorbij kwam.

ZeilBoot
De lucht strak blauw, een gunstige wind en rustig wa-
ter. Statig, zonder motor gleed de tweemaster vol in 
de zeilen over het kanaal door Koedijk. Wat stil. Wat 
mooi.

klaVerjaSSen
Het is weer zo ver. Van-
af september houdt de 
Gondelvaart Vereniging 
Koedijk (GVK) maan-
delijks weer een kla-
verjasdrive in café “De 
Bonte Koe”. Er wordt 
in competitieverband 
gespeeld, dat wil zeggen 
dat er om dagprijzen 
wordt gekaart en dat het resultaat meetelt voor het totale 
klassement. Van de zeven drives die gehouden worden, 
tellen de zes beste resultaten. Als je één keer niet kan 
komen, heeft dit geen invloed op het eindklassement.  
Na de drive wordt er nog een tombola gehouden.

Zet u onderstaande data maar vast in uw agenda of op 
de kalender.27 september 2014, 25 oktober 2014, 22 
november 2014, 24 januari 2015, 28 februari 2015, 
28 maart 2015, 25 april 2015, 

In december is er géén drive in competitie verband, 
maar dan houdt het café een kerstdrive op zaterdag 20 
december. De drives beginnen steeds om 20.00 uur 
en vanaf 19.30 uur kan er ingeschreven worden. De 
inschrijfkosten zijn € 5,00 per koppel. Voor meer in-
formatie kunt u bellen naar Jan Bijpost, 072-5615152 

oploSSingen puZZelS

acht VerSchillen

1. Draad waarmee schilderij is opgehangen, 
2. Blaadje middelste bloem, 
3. Geel bolletje op vaas, 
4. Driehoekje op voorpoot poes, 
5. Hoofdhaar poes, 
6. Sterretje half achter gordijn (raam linksboven 
7. Eigeel motief linker gordijn ontbreekt
8. Oogje van blauwe poes.

oploSSing puZZel: 
Rietschoot (1)rammelaars (2) inderdaad (3) eindelijk 
(4) tomaten (5) school (6) chaos (7) huis (8) oor (9) 
of (10) t.

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, Sasker-
straat 148, Koedijk. Tel. nr. 072-5612961

Redacteur jeugdpagina. De Coedijcker Ban zoekt 
een enthousiaste redacteur voor de jeugdpagina. In-
teresse? Mail naar info@coedijckerban.nl

Zaterdag 27 SeptemBer Disco voor mensen met 
een beperking. Aanvang 19:00 uur, einde 23:00 uur.

Zaterdag 6 september Kluscafé (zie bladzijd 29)

Zondag 28 september: Bingo van 14:00 - 17:00 
uur (zie bladzijde 29)

Familieberichten plaatsen? Neem contact op met 
Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl

Bewonersonderneming Koedijk zoekt bestuurders
Foto Rien Berends

Foto Rien Berends
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Stille pracht
Tekst en foto: Cees van Egmond

Soms zie je iets dat je herinnert aan iets wat je een keer uitgelegd hebt gekregen. Door een 
schaapherder. In dit geval een plant die met schapen en wol van doen had, de kaardenbol.  
De kaardenbol is een heemplant voor een andere schoonheid: het bruin zandoogje. De kaardenbol werd lang 
geleden, nog voor de tijd dat de platte kam met ijzerdraadjes in zwang kwam, gebruikt voor het ‘kaarden’, uit-
kammen van schapenwol tot een losse hoop wol. Deze werd daarna gesponnen, gewassen en eventueel gekleurd, 
waarna één recht één averecht kon beginnen. Insteken omslaan doorhalen af laten glijden was een halve eeuw 
geleden voor de meisjes nog een verplicht onderdeel van het schooluur ‘handarbeid’. Jongens moesten figuurza-
gen. Kleien kon weer gezamenlijk.

De kaardenbol groeide op vrijwel iedere grond en dus ook in de buurt van boerderijen waar de schapenwol vers 
van het schaap kon worden verwerkt. 

Na het uitgebloeid zijn, werden de stekelige bloemknoppen gedroogd en gebruikt om ongerechtigheden uit een 
vacht te kammen. Nu kom je de wilde plant af en toe tegen. Die afgebeelde Kaardenbol stond aan de Achtergraft  
mooi te zijn. Met haar eigen huisvlinder. Een stille pracht.



Het team van de Regiobank en Otterlo (v.l.n.r) Cock, Ivonne, Petra, Marjan, Leon en Kasper   
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franchiSe

De Regiobank is een onderdeel van de SNS Groep en 
telt 530 franchise vestigingen in ons land. De banken 
worden allemaal gerund door zelfstandig opererende 
financiële adviesbureaus. Het zijn in principe allemaal 
kleine spelers in de bankwereld die, zoals Otterlo het 
omschrijft, in de gemeenschap zijn genesteld. 

‘De kracht is dus dat iedereen elkaar kent 
en je altijd met dezelfde mensen te maken 
hebt.’

‘Er zitten altijd dezelfde mensen achter de balie waar-
mee een speciale band wordt opgebouwd. Al mijn vijf 
medewerkers zijn in dienst vanaf medio jaren negen-
tig. Ze zijn, voor alle duidelijkheid, in dienst van het 
adviesbureau en niet van de bank. De kracht is dus dat 
iedereen elkaar kent en je altijd met dezelfde mensen 
te maken hebt. Het feit dat grote banken steeds meer 
regionale kantoren sluiten, heeft overigens mede voor 
een fikse groei van het aantal Regiobanken gezorgd. 
Het zijn bijna allemaal zelfstandige ondernemers die 
vlakbij de bank wonen. Ze zijn betrokken met het wel 
en wee van het dorp en kennen de mensen.’

Bekendheid

De Regiobank geniet een zekere naamsbekendheid. 
Maar hoe zit het met de bekendheid van de mogelijk-
heden die de bank te bieden heeft? 

‘Ook bij de Regiobank krijg je als klant een 
volwaardige bankrekening of spaarreke-
ning met een betaalpas die overal toepas-
baar is.’

De bank beschikt bijvoorbeeld niet over een eigen pi-
nautomaat. En hoe duidelijk is de belangrijke rol van 
Otterlo adviesbureau op het gebied van hypotheken 
en verzekeringen? ‘Ook bij de Regiobank krijg je als 
klant een volwaardige bankrekening of spaarrekening 
met een betaalpas die overal toepasbaar is. Ook kun 
je net als bij elke andere bankrekening internetban-
kieren. Daarnaast is er een Regiobank app voor op 
de smartphone. Allemaal volwaardig dus. Daarnaast 
is het mogelijk om aan de balie geld op te nemen of 
te brengen. Er kan ook uitsluitend een spaarrekening 
worden geopend zonder betaalrekening. Eigenlijk is 

alles mogelijk. De Regiobank biedt geen mogelijkhe-
den op het gebied van kredieten en effecten, aandelen 
etc. Maar die service bieden we als assurantiekantoor. 
Om het wat te verduidelijken, bij een spaaradvies krijg 
je altijd een Regiobank product voor een hypotheek of 
verzekering kijken we naar het product dat het beste 
bij de klant past. Dat kan dus van elke aanbieder zijn. 
Ook van de Regiobank. Overigens breidt het produc-
tenpakket van de Regiobank zich wel uit. Sinds een 
jaar kunnen we nu ook een zakelijke rekening voor 
ZZP-ers, kleine bedrijven en verenigingen openen. 
Nog niet met krediet, maar dat begint te komen. De 
Regiobank is eigendom van de staat en biedt de mo-
gelijkheid om op een goede en onafhankelijke manier 
hypotheken te verkopen.’

huiZenmarkt 
Pratend over de hypotheken bevestigt Otterlo dat de 
huizenmarkt voorzichtig weer aantrekt. ‘Vooral jonge-
ren die wat langer thuis zijn blijven wonen en op die 
manier wat geld hebben gespaard, zijn nu op zoek naar 
betaalbare woningen met  gunstige hypotheekmoge-
lijkheden. En die situatie blijft voorlopig nog wel even. 
Nadeel is wel dat de rentestand bij betaal- en spaarre-
keningen ook laag blijven. Dat is weer minder gunstig. 
Zo heeft het op dit moment weinig zin om reclame 
te maken met gunstige rentes die je kunt aanbieden. 
Want de percentages zijn zoals gezegd erg laag. Veel 
belangrijker is de laagdrempeligheid. Het zomaar bin-
nen kunnen stap-
pen bij een bank en 
adviesbureau met 
medewerkers die 
je kennen. Dat is 
de kracht. Daarnaast 
zijn de medewer-
kers ook nog 
eens gespeciali-
seerd. 

Twee bedrijven met zes adviseurs op één locatie
otterlo financieel adVieS en regioBank

Door Rien Berends/fotografie Cees van Egmond

‘Advies op maat. Vertrouwen. Een persoonlijk en direct contact. Weten met wie je te maken hebt. We zijn 
een kleine speler in de markt die werkt onder het motto: de bankier die je kent.’

Kasper van Otterlo weet als geen ander waarin een 
kleine, regionale onderneming zich kan onderschei-
den. Maar beseft ook direct dat het enige uitleg be-
hoeft hoe de structuur van de twee bedrijven met zes 
(financieel) adviseurs onder één fraai dak in hartje 
Koedijk in elkaar steekt.

Het bankierswerk zit bij Kasper Otterlo in het bloed. 
Begonnen bij de Rabobank in Schagerbrug kwam hij 
in 1990 naar Koedijk om te gaan werken bij het assu-
rantiekantoor van Jan Roeper annex NMS Bank, de 
voorloper van de Regiobank. Vijf jaar later nam Ot-
terlo het gecombineerde bedrijf aan de Kanaaldijk 101 

‘Het bankierswerk zit bij Kasper Otterlo 
in het bloed. Begonnen bij de Rabobank in 
Schagerbrug kwam hij in 1990 naar Koe-
dijk om te gaan werken bij het assurantie-
kantoor van Jan Roeper’

over en weer tien jaar later verhuisde Assurantiekan-
toor Roeper en de Regiobank naar de huidige locatie 
waar ooit café 

Het Vergulde Paard het straatbeeld bepaalde. Op dat 
moment werd ook het adviesbureau omgedoopt in 
Otterlo.
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 Cock Honig is onze bankmedewerkster, Leon Rood 
financieel adviseur, Marjan Brugman en Petra van 

Zon zijn de commer-
ciële binnendienst 

m e d e we rk e r s , 
Ivonne Visser is 
gespecialiseerd in 
schade-afhan-
deling. Denkt 

mee bij even-
tuele schades 

en neemt de 
klant zoveel 

mogelijk so-
res uit han-
den want 
die heeft bij 
schade al ge-
noeg aan het 
hoofd. 

Binnen ons bedrijf is de scheiding van de activiteiten 
eigenlijk heel simpel te omschrijven: geld en sparen 
is de Regiobank; alle overige producten vallen onder 
Otterlo Hypotheek en Lijfrente Advies. Omdat ook 
het provisiesysteem is afgeschaft kunnen we nog onaf-
hankelijker adviseren dan voorheen. De opdrachtgever 
betaalt voor het advies. Dat maakt het allemaal trans-
parant en eerlijk.’

In feite is het niet zo belangrijk waar de 
klanten wonen. Het wederzijds vertrouwen 
in elkaar. Dat is waar het om draait.’

Kijkend naar het klantenbestand dan bestaat die voor 
de Regiobank Koedijk voornamelijk uit Koedijkers en 
mensen die in de buurt wonen. Het assurantiekantoor 
heeft ook veel cliënten buiten de regio. Otterlo: ‘Dat 
zijn veel bestaande relaties die ik nog vanuit het verde-
re verleden ken. In feite is het niet zo belangrijk waar 
de klanten wonen. Het wederzijds vertrouwen in el-
kaar. Dat is waar het om draait.’



SymBoliek en Signalen langS de kanaaldijk

Tekst en beeld Rien Berends

Lopend over de Kanaaldijk van noord naar zuid vallen ze de oplettende wandelaar direct op. De symboliek 
en signalen op en voor de huizen aan de dijk. Commercieel, creatief, informatief, signalerend, klein, groot, 
tijdelijk, eeuwig, oud, nieuw, mooi en lelijk. Stuk voor stuk typerend.

Het eerste gevelbord dat opvalt is, nog betrekke-
lijk nieuw, van BergenAmbacht, de boerderij Bed & 
Breakfast waar het kanaal met één vlotbrug op staat 
afgebeeld. Het volgende uithangbord van De Bonte 
Koe is al stokoud en overbekend. Dat geldt niet voor 
de kledingverhuur Disco-Enzo, roze en ‘open op af-
spraak’. Ronduit spetterend is het rode mini-scootertje 
bij de scooterverhuur en echt authentiek de originele 
seinpaal bij de modelspoorspecialist op grootformaat. 
Nostalgisch is  eveneens het gevelbord van D’Oude 
Bakkerij met huisnummer 127 op een stuk bakkers-
gereedschap. Honderd procent creatief de kleurrijk 
ingepakte boom voor de Wisseling.

‘....1,2 km terug. Het zal je maar gebeuren 
met een fikse hernia’. 

Op de kruising Kanaaldijk/Nauertogt staat het bord 
‘Bedrijven-terrein De Hertog met de nieuwe Huisart-
senpraktijk Koedijk en het tekstueel schamele Auto-
bedrijf De-  erto  .(?) Verderop trekt een paarse fiets 
de aandacht waarvan een kopie ongeveer 500 meter 
verder gestald staat tegen het bord van Salon Deborah. 

Tussen de beide fysio-fietsen eist een citaat van wiel-
renner Thomas Dekker over de westenwind de aan-
dacht op. Dat ‘Broer Konijn’ kinderen opvangt en 
Dennis Duba onder andere klikgebitten maakt wordt 
duidelijk aangegeven. Subtiel en geraffineerd is de 
wijze waarop meubelmakerij Intarsia letterlijk aan 
de weg timmert en Hutspott duidelijk maakt wat 
de specialiteit van het huis is. Niet ver van de Koe-
dijker vlotbrug geeft fysio Van Hinte aan dat je als 
patiënt de praktijk hebt gemist en ‘1,2 km terug’ 
moet. Het zal je maar gebeuren met een fikse hernia.  
Gelukkig kom je op de terugweg eerst langs de Gou-
den Engel (800 meter) waar je kunt bijkomen met een 
kop koffie en warme wafel (behalve op maandag en 
dinsdag).
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*9 mei 1916  † 8 augustus 2014
eliSaBeth Smit-hart
‘Er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart.’ Tijdens een gedenkwaardige herinne-
ringsbijeenkomst op woensdag 13 augustus in de molen De Gouden Engel werd geheel in de geest van Lies 
Smit - Hart terug gekeken op het leven van de op 98-jarige leeftijd overleden dorpsgenote, die zoveel voor 
de Koedijker dorpsgemeenschap heeft ondernomen en gerealiseerd. 

Haar zoon Pieter benoemde in een mooie, persoonlijk 
toespraak de vele taken en initiatieven van zijn moe-
der. Een aantal citaten.

gouden engelfeeSt

‘In 1922 werd door opa Hart het Gouden Engel Comi-
té opgericht. De vader van Lies werd voorzitter van dit 
Koedijker kinderfeest.  Later heeft Lies dat overgeno-
men tot er aan de algemene viering in december 1976 
officieel een einde kwam. Bij de beëindiging waren 
moeders woorden in de krant: ‘Je kunt anderen niet 
je wil opleggen.’

de laatSte eer

‘Eveneens in 1922 heeft de vader van Lies de uitvaart-
vereniging de Laatste Eer opgericht. Tot op 76-jarige 
leeftijd is zijn dochter en mijn moeder, na 15 jaar afleg-
ster en 15 jaar uitvoerster, ruim 30 jaar voor De Laatste 
Eer actief geweest. Met hart en ziel heeft ze zich voor 
haar dorpsgenoten ingezet. Ze hielp ze niet alleen als 
kraamhulp op de wereld maar bewees ze ook als uit-
voerster de laatste eer. Ze zei: Ik doe mensen hun eerste 
hemd aan en doe ze hun laatste hemd aan. 

katholiek Vrouwen gilde 
Een schoonzuster wist haar te bewegen om een Koe-
dijker afdeling van het Katholiek vrouwen gilde op te 
richten. Elf jaar is ze presidente geweest en meer dan 
50 jaar lid. Later werd ze afgevaardigde in het kringbe-
stuur van de regio. Uiteindelijk heeft ze er vanuit het 
KVG met een aantal mensen voor gezorgd dat Koedijk 
een eigen kerk kreeg.’

Stichting dorpSgemeenSchap koedijk

‘Moeder zat ook zes jaar lang in de plaatselijke com-
missie van de ruilverkaveling van het Geestmeram-
bacht en stond aan de wieg van de Stichting Dorpsge-
meenschap Koedijk. 

rietSchoot  
‘Een beetje tegen haar wil in is moeder indertijd, na 
het opstappen van het volledige oude bestuur, gekozen 
voor een nieuw bestuur van de Stichting Verenigings-
gebouw Koedijk. Samen met een team van enthousias-
te mensen en intensieve betrokkenheid van de burgerij 
is uiteindelijk De Rietschoot tot stand gebracht.’

Zangkoren

‘Nadat ze op 76 jarige leeftijd afscheid had genomen 
van haar laatste actieve functie heeft moeder nog jaren 
met vader kunnen genieten van hun favoriete bezig-
heden als, zowel in de zomer als in de winter er op uit 
trekken met de caravan, hun huis en fraaie tuin. Ook 
is ze nagenoeg haar hele leven lid geweest van zangko-
ren waarbij de Alkmaarse Oratorium Vereniging, met 
in het bijzonder de uitvoering van de Mattheus Passi-
on, haar bijzondere voorliefde had.’

ruimdenkend

Bart Slooten memoreerde tijdens de bijeenkomst als 
voorzitter van De Laatste Eer dat met het verscheiden 
van Lies Smit – Hart één van de bekendste vertegen-
woordigers van de generatie Koedijkers, die voor de 
oorlog nog een rol speelde op het dorp, is heengegaan. 
‘Zij heeft in ons dorp een bijzonder grote rol in het 
maatschappelijk leven gespeeld. Zij was principieel, 
maar ook ruimdenkend. Wij zijn hier bijeen om het 
leven van Elisabeth Smit – Hart te vieren en dat kun-
nen we oprecht doen. Het leven van iemand die 98 
is geworden en dat zo rijk,  maatschappelijk waarde-
vol en in dienst van de gemeenschap is geweest, mag 
terecht gevierd worden. Elisabeth Smit – Hart is niet 
meer.  En met haar verscheiden is een stukje van het 
oude leven in Koedijk gestorven, een wijze van leven 
die steeds verder in de tijd van ons af komt te staan. 

Dat zij ruste in vrede.’
Lies Smit-Hart  *9-5-1916  † 8-8-2014 (foto Hans Petit)
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BijZonder in SeptemBer

Zaterdag 6 SeptemBer: kluScafé

Kom langs met uw kapotte apparaten, fietsen, klein-
meubels, houten voorwerpen, speelgoed, kleding, etc. 
Wie weet kan het nog gemaakt worden, weggooien kan 
altijd nog, toch? Alles is gratis, maar zijn er nieuwe on-
derdelen nodig, dient u die zelf aan te schaffen, waarna 
wij het betreffende onderdeel vervangen. Steeds meer 
mensen weten de weg naar ons te vinden. U ook?

Zaterdag 27 SeptemBer

Disco voor mensen met een beperking. Aanvang 19:00 
uur, einde 23:00 uur.

Zondag 28 SeptemBer: 
Bingo voor 
het hele ge-
zin. . Aan-
vang 14:00 
uur einde 
17:00 uur,

terugkerende actiViteiten

Op maandag: Gymnastiek (9:00-10:00); Pilates (9:00-10:00); Badminton (10:00-11:30) Hobbyclub (15:30-
16:30); Aurora (16:30-17:30); Sheila’s Showballet ((16:30-17:15); Zaalvoetbal (17:45-18:45); Sheila’s Showbal-
let (18:00-20:00); Fotoclub Koedijk (twee maal per maand van (20:00-22:00); EHBO (sept t/m mei 19:30-
21:30); Badminton De Stolp (sept t/m april van 19:45-22:15); Toneelvereniging De Roos (sept t/m maart 
20:00-23:00); Biljartvereniging De Kneus (sept t/m mei 18:30-23:00) Pilates (20:15-21:15)

Op dinsdag: Pilates (9:00-10:00); Hobbyclub (18:30-19:30); Judo Randers de Geus (sept t/m juni 16:00-
17:00); Capoeira Topazio (19:00-20:00); Samen Eten (sept t/m april  iedere vierde dinsdag van de maand 
18:00-20:00); Handbal SV Koedijk (okt t/m maart 19:00-21:00); Conditietraining (19:30-20:30); Accordea-
na repetities (sept t/m juni 20:00-22:00);Schaakgroep Koedijk (sept t/m jun. 20:00-24:00); Badmintonv-
ereniging Coedijck (sept t/m okt. 20:00-22:30, okt t/m mrt start 21:00); Koedijker Vrouwengilde (sept t/m 
mei 2e di vd maand 19:30-22:30); Vrouwen van Nu (sept t/m mei 3e di vd maand 20:00-22:30);

Op Woensdag: Pilates (9:00-10:00); Soos 55+ (sept t/m mei 13:00-17:00); Sportinstuif voor de jeugd (13:30-
15:30); Handbal SV Koedijk (okt t/m mrt 16:00-18:00); Sheila’s Showballet (18:00-20:00); Jeugdtoneel De 
Roos (okt t/m mrt 18:45-19:45); Badminton Koedijk (sept t/m april 19:00-21:00); Zaalvoetbal ‘Het The-
ater’ (21:00-22:00) Damesgymnastiek (sept t/m juni 19:00-20:00 & 20:00-21:00); Sayonara toneelrepetities 
(sept t/m juni 20:00 - 22:30).

Op donderdag: Latin Line dance (sept tm dec 13:30-14:30); Conditietraining (9:15-10:15 & 19:00-20:00); 
Schilderclub Koedijk (13:00-16:00); Biljart (13:30-17:00); Biljart De Poedel (18:30-22:30); Volksdansen 
Gaida (19:30-22:00)

Op vrijdag: Pilates (9:00-10:00); Internationaal dansen (sept t/m dec 9:00-10:00); BeYoga (10:15-11:15); 
Wijktheater Meer (19:00-20:00); Muziekvereniging Aurora (19:00-22:15); Pop- & Showkoor Heartbeat 
(20:00-22:15); Badminton De Stolp (19:30-22:30).

Op zaterdag: Capoeira (10:30-11:30); Jeugdbadminton De Stolp (13:30-16:30)

Op zondag: Badmintoncompetitie De Stolp (sept t/m jan 10:00-17:00); Klaverjassen (iedere 1e en 3e zondag 
van de maand 13:30-17:00); Cultuurtje (okt t/m apr iedere tweede zondag van de maand 15:00-17:30),



Vier elementen: lucht, vuur, stof en water

Koning David, de zevende koning

30 31

Die vorm kennen we  als de Davidsster. David heet 
de zevende koning. Hij symboliseert ons  gewone da-
gelijkse bestaan. Denk ook maar aan de psalmen van 
David die de zevende dag, het heden, beschrijven . De 
algemene naam van de Davidsster is: Hexagram, wat 
zeshoek betekent. 

‘........het Zegel van Salomo, dat hem de 
macht  gaf over het Demonenrijk. Het rijk 
dat het kwade symboliseert.’ 

Het Hexagram was in de oudheid ook het Egyptische 
beschermingssymbool van het huis. Het komt boven-
dien in diverse religies voor, bijvoorbeeld in oude Isla-
mitische handschriften en moskeeën. En bijvoorbeeld 
in de vlaggen van de middeleeuwse Turkse vorsten-
dommen Candar en Karaman.

In de Joodse religie is het ook bekend als het Zegel van 
Salomo, dat hem de macht  gaf over het Demonenrijk. 
Het rijk dat het kwade symboliseert. 

De politie van het eiland Trinidad en Tobago, bij de 
kust van Venezuela, voert het als (blauw) herkennings-
teken. Ook het wapen van de koning van Nepal toont 
het Hexagram, als symbool van de eenheid met de 
Hindoestaanse god Brahma. In de Joodse traditie in 
Praag, in het jaar 1354, komt dit Hexagram voor het 

eerst naar voren  op een Joodse vlag, wanneer Koning 
Karel IV daar toestemming voor geeft. En in de 18de 
eeuw komt het langzaam maar zeker als een algemeen 
Joods symbool op de voorgrond.

‘In de middeleeuwen werd het in het zui-
delijke deel van het huidige Duitsland het 
symbool van de gilde van de bierbrouwers.’

Varianten

Het Hexagram komt in vele varianten en toepassingen 
voor. Bijvoorbeeld ook in de Alchemie, als symbool 
van de vorming van een stof. En in de middeleeuwen 
werd het in het zuidelijke deel van het huidige Duits-
land het symbool van de gilde van de bierbrouwers. De 
onderste driehoek symboliseerde daarbij het water  en 
de materie (gerst). De bovenste driehoek de lucht (het 
koolzuurgas) en het vuur (het verhitten en het gisten 
van het bier). 

Eén van de vele huidige voorbeelden daarvan is het 
bierviltje van de Gold-Ochsenbrauerei in Spielbach 
waar het Hexagram op voorkomt. In sommige voor-
beelden is ook een zevenhoekige vorm te vinden, een 
Heptagram, die wijst op een Alchemistisch model dat 
de totstandkoming van een bepaalde stof beschrijft, in 
zeven fasen.Laten wij het nu in de zevende maand sep-
tember maar  gewoon bij een biertje houden, als resul-
taat van de definitieve (graan)oogst, die door de herfst 
wordt gesymboliseerd. Op jullie gezondheid. Proost.

Een nieuw begin na de zevende maand
hexagram of daVidSter 
Door Hans Faddegon

Voor de meesten van ons begint in september, na de zomervakantieperiode, opnieuw het gewone dagelijk-
se bestaan. Dat is in zekere zin óók een nieuw begin of een nieuw jaar. Denk bijvoorbeeld maar eens aan 
het nieuwe schooljaar of de heropleving van het verenigingsleven.

Dit jaar begint het  Joodse Nieuwjaar op 25 septem-
ber. In de gewone en algemene  kalender varieert deze 
datum ieder jaar een paar dagen. Dat komt omdat het 
Joodse jaar een eigen vorm van schrikkeldagen heeft. 
In de oorspronkelijke Romeinse kalender betekent 
september letterlijk: de zevende, de zevende  maand. 

Als we nu bedenken dat  in het eerste Bijbelboek het 
aardse bestaan wordt beschreven tijdens de zevende 
dag, dan komt duidelijk naar voren dat het getal ze-
ven het dagelijkse bestaan symboliseert. Het heden, 
nú. Vanaf het heden komt de toekomst op ons af: het 
Nieuwe Jaar.

Vier elementen

Het dagelijkse bestaan is in de symboliek verbonden 
met de vier elementen: lucht, vuur, water en stof(ma-
terie).  De lucht is daarbij het symbool van de onzicht-
bare verbinding met de bron van de schepping; een 
voor ons onzichtbare wereld. Vervolgens verschijnt het 
vuur. Het is de eerste begrenzing, die de schepping 

mogelijk gaat maken. Energie in de vorm van begrens-
de vlammen. 

‘Het dagelijkse bestaan is in de symboliek 
verbonden met de vier elementen: lucht, 
vuur, water en stof(materie).’

Want anders zou álles bij voorbaat verbranden. Vuur 
is het symbool van de activiteiten vanuit de hemel, de 
ingrepen. Verbranden betekent in de klassieke over-
levering ook de mogelijkheid tot het terugkeren naar 
de onzichtbare wereld. Een mooi voorbeeld daarvan, 
uit de overlevering, is de brandende kaars in religieuze 
tradities.

Lucht en vuur komen beide van boven, van de hemel-
se kant. Dat werd in oude tijden uitgebeeld door een 
driehoek. Het topje van de driehoek wijst naar de he-
mel, terwijl de rechter en linker onderkant  op de lucht 
en het vuur wijzen.

Als aards spiegelbeeld van het vuur ontstaat  het water. 
Het water is het symbool  van de tijd en de ruimte 
waarin wij leven. Denk maar eens aan het Christelijke 
vissymbool. En tenslotte ontstaat als spiegelbeeld van 
de lucht, het stof, de materie.

Het water en de materie worden samen uitgebeeld 
door de tweede driehoek, die onderste boven staat, 
zodat  dit topje naar beneden wijst, naar de aarde. De 
twee bovenste hoeken wijzen naar  de materie en het 
water.

daVidSter

De beide driehoeken worden sinds oude tijden meestal  
voor een deel over elkaar heen getekend. Want het is 
het beeld van de ontmoeting tussen hemel en aarde. 
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tuinen jeugd

1. Jonethan Blom, Klareweijd 13, De smurfen
2. Limmy, Jan, Benny en Chris, Kanaaldijk 46, 

Flopbrug
3. Kids Kruier, Kanaaldijk 266, Spookhuis

tuinen VolwaSSenen

1. Bruno Visser, Kanaaldijk 85, Er is altijd wat te 
doen in Koedijk

2. Karin van Veen, Klareweid 23, Een brug der 
zuchten

3. Piet de Vries, Kanaaldijk 173, De koeien van nu
• Helaas geen deelnemers aan de straatprijs!

mini play-Back a
1. Ditte Peek, Kinderen voor kinderen, Spinnen
2. Jonne en Denise, Uit de film Frozen, Neuzen
3. Timmerdorp, Groep Jol, Op een timmerdorp 

eiland

mini play-Back B
1. Nina Peek, Bridget Mentler, Hurricane
2. Demi, Tanja, Puck en Ruby, Jan Smit en vrien-

den, Echte vrienden
3. Melissa en Anna, Jayh, Mooie dag
• Aanmoedigingsprijs Robin met Laat het Los Live 

gezongen, lied uit Frozen

ViSwedStrijd 3-6 jaar

1. Jip Metselaar
2. Jet Kok
3. Alberto Demichele

ViSwedStrijd 7-10 jaar

1. Boy Visser
2. Cain Carrol
3. Mees Metselaar

ViSwedStrijd 11-16 jaar

1. Puck Visser
2. Clenn Kerkhof
3. Daniël Carroll

fietSen VerSieren 3- 7 jaar

1. Alex Schouten
2. Selma Kaliskan
3. Eline van Dijk

fietSen VerSieren 8-12 jaar

1. Maeva Nunez
2. Anniek Vonck
3. Gerard v.d. Laan

BeZoekerSprijS

Jade Verduin, Carine Hopman , Tim de Goede
De winnaars krijgen een waardebon thuisgestuurd

Eerste prijs voor Loeiende Koeien
uitSlagen gondelVaart

gondelS: Vakjury

1. Loeiende koeien: “Assepoester
2. Vrijgezellig: ‘Spook House”
3. Goed Zat: “Lego”
4. B(r)ouwgroep: “American Dinner
5. Hans Bloothoofd cs: “De Hemelse honderd”
6. Ruud Slikker cs: “Stoom Carousel”
7. Buurman en buurvrouw: “(W)onderwaterwereld 

(7/8)
8. Monnikenwerk “it’s a small world (7/8)
9. SuperboeruH: “Ode aan Hazes
10. Bewonersonderneming Koedijk: “OS Sotsji”
11. Theaterproductie Vrij Zijn: “Expeditie Brazilië”
• Buurman en Buurvrouw en Monnikenwerk 

eindigden exaequo

gondelS puBliekSjury

1. Loeiende Koeien- Assepoester (408)
2. Goed Zat -Lego (240)
3. Vrijgezellig-Spook House(166)
4. Monnikenwerk- It’s a small world(96)
5. Hans Bloothoofd cs de Hemelse honderd(48)
6. Buurman en Buurvrouw-(W)onderwaterwe-

reld(45)
7. Superboeruh-Ode aan Hazes(42)
8. Ruud Slikker cs-Soom Carrousel(37)
9. B(r)ouwgroep-American Diner (26)
10. Bewonersvereniging Koedijk-OS Sotsji(15)
11. Sponsorboot(14)
12. Theaterproductie Vrij Zijn-Expeditie Brazilië(2)
13. Eindboot bedankt en tot ziens (0)
• De Superboeruh: kregen de aanmoedigingsprijs, 

Buurman en buurvrouw de persprijs, 
• Vrijgezellig ontving de Kermisprijs en Loeiende 

Koeien won de Piet Bijpost Beker. 

De bewonersonderneming Koedijk werd 10de met de gondel over de Olympischer Spelen in Sotsji

-Assepoester-Loeiende Koeien  (foto  Henk Wilbrink)
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Gunstige effecten op hart en bloedvaten
mediterrane Voeding
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Om nog wat in de zomerse sferen te blijven is mijn bijdrage voor de Coedijcker Ban deze maand gewijd aan 
het zogenaamd Mediterrane voedingspatroon. Velen van u zullen (meerdere keren) in de buurt van de Mid-
dellandse Zee op vakantie geweest en hebben daar min of meer ook kennis gemaakt met de eetgewoonten 
van de volken die rond de Middellandse Zee leven.

Ook hebben verschillende gebruiken uit de Mediter-
rane keuken hun weg gevonden naar de Nederlandse 
keuken. Denk aan het gebruik van Mediterrane krui-
den zoals oregano, basilicum, marjolein en anderen. 
De olijfolie werd ook populair in de Nederlandse keu-
ken vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw, wat ook 
weer te maken had met de vakanties die we doorbrach-
ten in landen als Spanje, Italië en Griekenland. Het-
zelfde geldt voor het glaasje wijn bij de warme maaltijd.  

Dit zijn allemaal zaken die tot voor 60 jaar geleden 
niet gebruikelijk waren in Nederland. We zijn er lang-
zamerhand steeds meer vertrouwd mee geraakt. Veel 
cardiologen en andere gezondheidswerkers raden aan 
om een Mediterraan voedingspatroon te volgen, voor-
al vanwege de gunstige effecten op hart en bloedvaten 
en daarnaast ook de gevolgen hiervan voor onze totale 
gezondheid. 

traditioneel

In welke opzichten verschilt de mediterrane voeding 
van ons traditionele voedingspatroon. Allereerst moe-
ten we bij Mediterrane voeding niet denken aan pasta’s 
en pizza enz., maar aan de traditionele Mediterrane 
voeding zoals die nog bestond op het platte land in 
voornamelijk de streken van het oostelijke Mediterra-
ne gebied, zoals Griekenland, Kreta en Turkije. 

‘Ze eten veel minder brood. Veel vezels uit 
groenten en fruit. Verse  groenten en fruit 
die het seizoen te bieden heeft.’

Ongeveer in het midden van de vorige eeuw voordat 
ook daar de fastfoodketens hun intrede deden.  In het 
Mediterrane voedingspatroon wordt twee keer per dag 
warm gegeten, ’s middags en ’s avonds. Daardoor is de 
groenteconsumptie al veel hoger dan hier per persoon. 
Ze eten veel minder brood. Veel vezels uit groenten 
en fruit. Verse  groenten en fruit die het seizoen te 
bieden heeft. Weinig vlees, ten gunste van meer vis 
en ook gevogelte. Verder meer peulvruchten en ook 
noten en zaden. Er wordt  rijkelijk gebruik gemaakt 
van olijfolie en inderdaad bij het eten een glaasje wijn. 
De Mediterrane voeding bevat weinig melkproducten. 
Hierin komen de verschillen met onze keuken wel 
duidelijk naar voren. Wij eten veel meer brood, veel 
minder groenten en fruit, minder peulvruchten, veel 
meer vlees en melkproducten en gebruiken ook meer 
dierlijke vetten. 

olijfolie

Naast de hogere consumptie van groenten en fruit van 
het seizoen zijn andere factoren die in belangrijke mate 
bijdragen aan de gezondheidseffecten van het Mediter-
rane voedingspatroon en het royale gebruik van olijf-
olie en ook het drinken van een glas rode wijn. Er is een 
reclame van een bekende Nederlandse margarinefabri-
kant die zijn margarine aanprijst met ‘bevat meer ome-
ga-3 dan olijfolie’. Dat is inderdaad waar, want olijfolie 
is niet rijk aan omega-3, maar toch is deze reclame 
misleidend en doet olijfolie geen recht, omdat olijfolie 
andere belangrijke stoffen bevat die de gezondheid van  
hart en bloedvaten ondersteunt en bevordert. Zoals 
polyfenolen, een groep van anti-oxidanten en natuur-
lijke vitamine E. Verder is de samenstelling van olijf-
olie nog steeds niet helemaal voor 100 pct onderzocht. 

Voor mij staat  
vast dat olijfolie 
een van de meest 
gezonde oliën is 
die er bestaat. Als 
je bedenkt dat 
de olijven daar 
rijpen op  zuide-
lijke berghellin-
gen in de volle 
zon, dan kan het 
niet anders  dat 
de vruchten heel 
veel bio-fotonen, 
lichtdeeltjes, hebben opgeslagen en dat zit uiteindelijk 
in de olie. Daarnaast kunnen olijfbomen wel duizen-
den jaren oud worden en vormen vanuit hun wortels 
nieuwe uitlopers die ook weer bomen worden. Hieruit 
spreekt een enorme levenskracht. Niet alleen de olie is 
heel gezond, ook het blad bevat stoffen die veroude-
ring tegen gaan en gunstig werken op de bloeddruk.  
De volkeren rond de Middellandse Zee weten waar-
schijnlijk intuïtief dat olijfolie gezond is. Zij maken 
er  ook rijkelijk gebruik van. Op tafel staat altijd een 
flesje olijfolie. Ook al is het eten  bereid met olijfolie 
dan gaat er vaak nog een scheut over heen en wordt 
het met het gerecht  en een stukje brood om het in te 
dopen opgegeten. 

VerSchillen

Afhankelijk van de streek, het soort olijven, de bodem, 
de persing krijg je verschillende smaken en kwaliteiten.   
Olijfolie wordt gebruikt  zoals wij boter gebruikten. 

‘Bij verhitting op hoge temperaturen gaan 
de nog aanwezige vruchtdeeltjes in de olie 
verbranden en dat is ongezond.’

Het is het   belangrijkste vet voor consumptie. Olijfolie 
van de 1e koude persing heeft de beste kwaliteit en is 
het meest aromatisch. Deze leent zich het beste voor 
dressings over salades enz., om toe te voegen aan een 
gerecht als het al bereid is en op tafel staat. Of zomaar 
om een stukje stokbrood in te dopen. Heel zachtjes 
smoren kan ook wel. Bij verhitting op hoge tempera-
turen gaan de nog aanwezige vruchtdeeltjes in de olie 
verbranden en dat is ongezond. 
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Voor verhitting op hoge temperaturen zoals roerbak-
ken, braden enz. zijn de  mildere olijfoliën meer ge-
schikt. Zij zijn niet van de 1e koude persing maar van 
latere persingen en ook meer gefilterd. 

Ondanks dat de volken rond de Middellandse Zee niet 
zuinig omspringen met olijfolie is het aantal mensen 
met obesitas significant minder dan in de Noord-Eu-
ropese landen. Wees dus vooral niet zuinig met olijf-
olie. 

rode wijn

Rode wijn, ik noemde het al eerder in de maart editie 
van de Coedijcker Ban, bevat antho-cyaniden, blauw, 
zwarte, rode en paarse pigmenten. Zij hebben een ster-
ke anti-oxydant werking en  breken ongezonde cellen 
af.

‘Rode wijn, ik noemde het al eerder in de 
maart editie van de Coedijcker Ban, bevat 
antho-cyaniden, blauw, zwarte, rode en 
paarse pigmenten.’

Ze stimuleren het immuunsysteem en versterken de 
wanden van hart en bloedvaten, zijn goed voor de 

bloeddruk en verminderen de klontering van bloed-
plaatjes. Een glaasje rode wijn  per dag is dus ook heel 
gezond. Voor wie liever geen alcohol drinkt, heeft het 
pure onbewerkte granaatappelsap  ongeveer dezelfde 
gezondheidseffecten. 

Met Italiaans gehakt 
portoBello’S 
Recept en foto Janny van Straten

ingrediënten (Voor Vier perSonen):
4 portobello’s, 200 g geitenkaas, 1 el olijfolie, 50 g grof-
gehakte zwarte olijven,  4 grof gehakte zongedroogde 
tomaatjes, 1 tl gedroogde Italiaanse kruiden,  Parme-
zaanse kaas, 1 sjalot, fijngesnipperd, 1 el pijnboompit-
ten, peper. 

Bereiden (BereidingStijd ca. 35 minuten):
Haal de steeltjes van de portobello’s en hak ze fijn. 
Kneed de geitenkaas met de fijngehakte steeltjes, sja-
lot, olijven, zongedroogde tomaatjes en Italiaanse krui-
den. Breng op smaak met peper. 

Bestrijk de onderkant, de kant van de sporen, van de 
portobello’s met olijfolie en verdeel het mengsel erover. 
Bestrooi met Parmezaanse kaas en pijnboompitten. 

Bak de portobello’s  (voorverwarmde oven op 200 gr) 
in 15 minuten gaar en bruin.

alternatief:
Vervang geitenkaas door 200 g gehakt en voeg 2 tenen 
knoflook (uitgeperst) en 1 tl. grove mosterd toe. 

tip

Lekker met pasta en een salade van rucola.
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Zoek de acht verschillen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Puzzel

Hier kun je (in Koedijk)
sporten,
toneelspelen
balletten, iets
drinken .........

1. Meervoud van babyspeelgoed
2. Als je vindt dat iets klopt kun je zeggen .....daad
3. Het heeft lang geduurd maar ....lijk is het vakan-

tie
4. Rode groente, lekker met suiker maar ook met 

zout en peper
5. Hoort bij vissen maar ook bij leren
6. Moeilijk woord voor rommel, puinhoop
7. Daar woon je in
8. Hier luister je mee
9. Als je moet kiezen: ht een   ...  het ander
10. 20ste letter van het alfabet

De oplossingen van de acht verschillen en de puzzel 
vind je op bladzijde: 15

tekening Hans Petit 

Tekenen en kleuren

Bakken
Verwarm de oven voor op 225 ºC. Schil de appel en verwijder het klokhuis. Snijd de appel in piepkleine blokjes. Meng de appel in een kom met de custard of de vanille suiker 
en 1 eetlepel suiker.   Snijd de plakjes bladerdeeg diagonaal doormidden. Schep op een helft van elk driehoekje een beetje van het appelmengsel. Vouw het deeg over de appel 
dicht, zodat je kleine driehoekjes krijgt. Duw de naden goed dicht. Leg de appelflapjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk ze met een beetje losgeklopt ei. Schuif 
de appelflapjes in het midden van de oven en bak ze in ongeveer 15 minuten goudbruin en gaar. Laat ze tot lauwwarm afkoelen. 

Ingredienten 1 appel(s),  2 eetlepels custardpoeder, of een zakje vanillesuiker, 1 eetlepel suiker, 5 plakjes bladerdeeg, diepvries , 1 ei, losgeklopt (bron: www.kids-n-fun.nl)
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Molen zwaar gedupeerd door diefstal en inbraak 
donkere wolken BoVen de gouden engel

Tekst en fotografie Vincent Kraan

De zomer lijkt door de weersomslag in augustus plotseling voorbij en het is gelijk een stuk rustiger op 
ons terrein. De Gondelvaart kondigt voor ons meestal de op zijn einde lopende vakantieperiode aan. Dat 
augustus zo herfstig zou eindigen kwam tamelijk onverwacht.  Terugkijkend op de avond was het bij ons 
weer een  gezellige drukte met live muziek en lekker eten. Door het dreigende weer echter met af en toe 
regen, was het toch duidelijk een stuk rustiger dan vorig jaar.  

 Het jaar is nog niet voorbij en er kan nog veel gebeu-
ren, maar het aanvankelijke optimisme bij de goede 
start van het jaar maakt af en toe toch plaats voor zor-
gen. Donkere wolken lijken zich letterlijk en figuurlijk 
boven Maalderij De Gouden Engel samen te pakken. 
Zo is er de afgelopen tijd binnen korte tijd geld gesto-
len uit de kassa en kort daarop ingebroken in de mo-
len. Bij die laatste gelegenheid is behalve de kluis met 
enkele dagen winkelopbrengst ook een deel van onze 
winkelvoorraad meegenomen. De onverlaten hadden 
het vooral voorzien op kaas, chocolade en vis in blik. 
Naast de geldelijke schade, die hopelijk voor een deel 
door de verzekering vergoed gaat worden, is het toch 
vooral  boosheid over de inbraak en diefstal en het feit 
dat we nu nog meer alles achter slot en grendel moeten 
houden. Dit is iets wat ons erg bezighoudt. 

Buurtfunctie

Het zo goed begonnen jaar lijkt vooralsnog zwaarder 
dan gedacht. Het tekort aan spelt heeft toch een flink 
effect op de meelomzet gehad, dat maar ten dele is ge-
compenseerd door de verkoop van andere meelsoor-
ten. De beschikbaarheid van de nieuwe oogst laat lan-
ger op zich wachten dan gedacht en daarmee is de loop 
naar onze winkel er voor een deel van onze klanten uit. 
De ligging aan de door weer en wind geteisterde Ka-
naaldijk nodigt misschien niet altijd uit tot een bezoek 
aan onze winkel. En met de beperkte winkelruimte 
onder in de molen kunnen we niet het uitgebreide as-
sortiment bieden wat in de grotere biologische winkels 
in de buurt wel voorhanden is. Anderzijds hopen wij 
wel dat door de kwaliteit die wij bieden en de aandacht 
die wij onze klanten geven de buurtfunctie en het on-
derscheid dat wij met onze aanpak maken behouden 
kan blijven. 

Dat kan natuurlijk alleen met uw support. Wij blijven 
kritisch kijken naar wat wij aanbieden en proberen in 
te spelen op kansen en mogelijkheden die zich voor-
doen. Zo  willen we de komende tijd gaan kijken hoe 
we ons meelassortiment kunnen uitbreiden en verbete-
ren. Om niet te somber te eindigen, moet u bedenken 
dat de herfstige stormen wel mooie luchten opleveren 
als de zon even doorbreekt. En we blijven geloven dat 
er uiteindelijk zonneschijn na de regen komt. 

monumentendagen

Wij gaan onverminderd voort en richten ons op de 
komende Monumentendagen in het tweede weekend 
van september. Het laatste evenement in een reeks 
rond ons eerste lustrum dat in het teken van het oog-
sten staat. Er zijn diverse workshops waar u aan kunt 
deelnemen. De kinderen die tijdens de Molendag in 
mei hun pompoenen gezaaid hebben, kunnen deze 
meenemen om er een heerlijke pompoensoep van te 
maken. Mocht je niet hebben meegedaan of is er geen 
pompoen uit je plant gegroeid dan hebben wij ze wel 
klaarliggen. Tijdens de open dagen zijn er naast de 
verschillende workshops diverse gratis  rondleidingen 
door de molen en de maalderij.  Tijdens de monumen-
tendagen kunt u alle gebouwen gratis bezichtigen en  
genieten van de mooie schilderijen van Marja de Moel.

programma

• Zaterdag 13 en zondag 14 september: Open Mo-
numentendagen 

• Rondleidingen door de molenaar op beide dagen 
om 12.00 en 15.00 uur.

• Diverse workshops op zondag start 13.00 uur.
• Pompoensoep maken op de COOX voor ouders 

en kinderen (€ 10,00 per koppel)
• Zelf crackers maken voor kinderen vanaf 7 jaar 

(€ 7,50 p.kind) 
• Zelf notenpasta maken voor volwassenen. De 

kosten zijn afhankelijk van de gebruikte ingredi-
enten. De workshop wordt verzorgd door Passie 
voor Puur ( www.Passie-Puur.nl ) uit Den Haag 
Fotograferen met Marja de Moel, gepassioneerd 
fotografe en kunstenares (€ 17,50 per persoon) 
start 14.00 uur.

• Op Maandag 8 september start Karlijn op veler 
verzoek weer met haar lezingen en workshops. 
De eerste is een lezing met als titel “Een gezond 
eetpatroon” Er zijn diverse boeken en theorieën 
over wat er nu wel en niet gezond is. Wat moet je 
er van geloven? Waar kun je nog vanuit gaan? In-
formatie vanuit de orthomoleculaire voedingsleer 
kan hierbij helpen. Uiteindelijk moet iedereen 
zijn eigen patroon ontdekken. In deze lezing ga 
ik zaken op een rijtje zetten die van belang zijn 
om gezonde keuzes te leren maken. Kosten € 
12,50 p.p. incl. koffie en thee en een proeverij, 
start is 19.30 uur

Reserveren is voor alle workshops noodzakelijk: 06-
26086705 

eten wat de pot Schaft:  
Op de vrijdagen 12 en 26 september en 17 en 31 oktober 
is er “Eten Wat de Pot schaft”. Karlijn speelt met haar 
gerechten weer in op de seizoenen en zorgt dat er een 
afwisselende maaltijd klaarstaat.  Zeker nu in de herfst 
er weer vele groenten van het land komen kunt u zich 
weer laten verrassen. Een stamppot-gerecht,  oven- of 
stoofschotels, salades en kleine hapjes, vegetarisch en 
met vlees of vis en veel groenten of eigengemaakte 
appelmoes . 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. Reser-
veren bij Karlijn (0626086705) vooraf is handig voor 
ons en voor uzelf, maar niet strikt nodig! We hebben 
plaats voor 30 gasten per keer. 

openingStijden

Van woensdag tot en met zaterdag bent u van  10.00 tot 
17.00 uur  van harte welkomZondags zijn we vanaf 11.00 
tot 17.00  uur  open.  Maandag en dinsdag zijn we gesloten. 
Voor groepen zijn we op afspraak ook open buiten de 
openingstijden (behalve op maandag en dinsdag).

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.mo-
len-degoudenengel.nl
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Reacties van lezers
De Poort (1)Geweldig mooi wandelverslag door 
Martin Frijters in de vorige Coedijcker Ban. Prima 
aanbeveling. Alleen de roestige zuilen op de rotonde 
van Bergen zijn geen roestige zuilen! Deze fraaie bin-
nenkomer bij Bergen heeft een naam: De Poort. En 
niets van roest, maar cortenstaal. Moest ik even kwijt. 
A.C. Lida P-de Waal 

De Poort (2)Graag reageer ik op het stukje 
van Martin Frijters in de rubriek gezondheid. 
De Poort in Bergen die door Martin wordt genoemd, is 
een kunstwerk van Herbert Nouwens, beeldend kun-
stenaar en is gemaakt van Cortènstaal. Dit is een soort 
staal dat er roestig uitziet maar niet roest. Het heeft 
een prachtige diepbruine warme fluweelachtige kleur. 
In juni heb ik meegedaan aan het “Juni-
gedicht”. Een evenement dat georgani-
seerd werd in het Westerpark in Amsterdam. 
Daar stonden werken van Herbert Nouwens waar dich-
ters poëzie bij hebben geschreven om voor te dragen aan 
passanten in het park. Het gedicht dat ik heb geschreven: 
Het ruig roestbruin herinnert aan een zilt verleden tu-
rend over golven reikhalzend naar de einderzacht schu-
rend aan de toekomst herkent het kloppend hart vorm in 
vormeloosheid onder een stoer schild breekt het zonlicht 
schuilplaats voor een kus  Annemarie Kuster

Veel te zien in het Geestmerambacht! Wandelt of 
recreeert u ook zo graag in het Geestmerambacht?  
Ik wel. Het is er zo mooi! Er is zoveel te zien. Prach-
tige vergezichten, bloeiende bloemen, rietsigaren, 
mooie paadjes, jonge futen, mooie bomen, de zon, 
die weerspiegelt in het water. Geweldig allemaal, 
maar er valt nog véél meer te zien.  Bier-, energy 
drink en colablikjes, lege chips zakken, plastic fles-
jes, sigarettenpakjes, pizzadozen, vuilniszakken op 
het parkeerterrein, glazen bierflesjes, stoeptegels 
en zelfs een kap van een kattenbak in het water.                                                                                                                
Het park wordt beheerd, maar daar merk je dus 
weinig van. Er wordt nog  wel eens gemaaid. Over 
de rommel heen, waardoor er allemaal scher-

pe stukken achterblijven. Gevaarlijk voor de blo-
te (kinder)voeten. Er is echt veel te zien in het 
Geestemerambacht. Veel van het goede maar ook 
veel van het slechte. Een supporter van schoon.  
(Naam bekend bij redactie)

Bezorging Coedijcker Ban Helaas zijn er fouten ge-
maakt bij de bezorging van de Coedijcker Ban. Wij ne-
men de klachten over de bezorging serieus. Wij zullen 
zorg dragen dat u in de toekomst kunt rekenen op een 
correcte  bezorging van dit fantastische blad. Michel 
Booy, bedrijfsleider WenK

Let op de Coedijcker Ban nummer 10 wordt in 
oktober rond de 15e bezorgd! (Redactie)

JOL Lieve Koedijkers,Hierbij wil ik een compliment 
geven aan alle mensen en vooral de vrijwilligers, die 
er voor hebben gezorgd, dat het ook dit jaar weer een 
geweldige Jol week is geweest met veel lol. Natuurlijk 
waren er wel ‘verdrietjes’:  op je vingers slaan met een 
hamer, in een spijker trappen of en pellet op je hoofd. 
De ambulance kon gelukkig weer vertrekken zonder 
slachtoffertje. Diverse vrijwilligers hebben speciaal 
voor dit evenement het EHBO diploma moeten halen. 
Zo’n veertig jongeren hebben negen dagen hard ge-
werkt om op sommige dagen 180 tot200 kinderen te 
laten timmeren en spelen aan de Achtergraft.  Ze heb-
ben enorme hutten kunnen bouwen. De kleinere kon-
den, als ze moe waren,  leuke knutseldingen maken in 
de tent. Door ouders werd er gekookt voor de vrijwilli-
gers.  Die bleven  op het veld en in de tenten slapen om 
het kamp te bewaken. Dinsdagavond was er disco en 
woensdag een dagje vossenjacht en op  vrijdagavond, 
de bonte avond,  mochten de ouders, opa en oma’s 
komen kijken met een playback show en tot slot een 
enorm kampvuur. Nogmaals iedereen bedankt, ook 
de sponsors want zonder hen kan zo’n evenement niet 
draaien, Een oma uit Koedijk




