Lang Leve De Rietschoot!
40 jaren ontmoetingscentrum in 40 verhalen

De
eerste

paal

Veertig jaar geleden, om precies te zijn op 20 september 1980, werd ontmoetingscentrum De Rietschoot officieel geopend. Na jarenlange voorbereiding en dankzij
een tomeloze inzet van vele vrijwilligers was het dan eindelijk zover: de
Koedijkers hadden een gloednieuw sport- en verenigingsgebouw waar ze weer
jaren mee voort konden. ‘Het gebouw is een verrijking voor Koedijk en het
verenigingsleven. Het multifunctionele centrum is een grote aanwinst’, aldus de
krantenartikelen die aan de opening werden gewijd.
De eerste paal
Op de foto is het aankondigingsbord te zien van het slaan van de ‘eerste paal’ voor het nieuwe
ontmoetingscentrum aan de Saskerstraat (20 juni, 1979). Het bord reed op een aanhanger met
een geluidswagen ervoor door Koedijk. En zo werd het hele dorp -luid en duidelijk- opgeroepen
getuige te zijn van dit ‘heuglijke feit’.
Op andere foto’s is te zien dat het die twintig juni in 1979 een zomerse dag is; in overhemd,
bloesje of jurk zijn de dorpsbewoners in grote getale naar het omgeploegde weiland gekomen.
Zij zien met eigen ogen hoe wethouder P. IJssels vanuit een heimachine de eerste paal de grond
instampt. (Foto: Regionaal Archief Alkmaar. RAA RAA011011691).

2020: Werkgroep van start
Het huidige bestuur van De Rietschoot ziet in het veertigjarig jubileum een mooi startpunt voor
het project ‘Lang Leve De Rietschoot’. De opzet is om allerlei verhalen en foto’s te verzamelen,
over toen én nu, die op de een of andere manier met het ontmoetingscentrum van Koedijk te
maken hebben.
Er is een werkgroep in het leven geroepen die alvast enthousiast aan de slag is gegaan: de oude handgeschreven!- notulen worden doorgespit, het eerste interview is gedaan en leverde mooie
informatie op, fotoalbums worden van zolder gehaald en mensen worden benaderd- of gaan nog
gevraagd worden- om mee te werken. Daarmee is als het ware de eerste paal geslagen voor de
verdere ontwikkeling van het project met als uiteindelijk doel; het jubileumboek ‘Lang Leve De
Rietschoot’.

