Lang Leve De Rietschoot!
40 jaren ontmoetingscentrum in 40 verhalen
Ter ere van het jubileum worden er in 2021 verhalen en foto’s verzameld voor een boek. Op de website
van De Rietschoot en in de Coedijcker Ban wordt maandelijks alvast een tipje van de sluier opgelicht...

Verhaal 10

De Rietschoot en Hofstaete in beeld

De fotografen op de foto: René Groenveld, Rik Smit, Tiem Meijering en Sandra Dekker

Tal van activiteiten en bijeenkomsten in De Rietschoot en De Hofstaete zijn na een
lange tijd weer van start gegaan. Het begint er weer als vanouds uit te zien in het
wijkcentrum en het seniorencomplex en het is te merken dat de mensen er weer
zin in hebben. Nu kan de fotogroep voor het jubileumboek ook aan de slag!
Fotogroep jubileumboek
Bij de verhalen in het jubileumboek willen we natuurlijk graag ook foto’s van de mensen
die op de een of andere manier bij De Rietschoot en De Hofstaete betrokken zijn
(geweest). Denk aan: vrijwilligers, medewerkers, deelnemers, bezoekers en gebruikers.
In overleg met de redactie van het jubileumboek gaat de fotogroep voor het
jubileumboek actie-en sfeerfoto’s maken van allerlei activiteiten in de Rietschoot en
Hofstaete.
Een selectie van deze foto’s komt in het jubileumboek. Deze selectie wordt gemaakt door
de redactie. Het is onmogelijk alles en iedereen op de gevoelige plaat vast te leggen en
ook is er uiteindelijk maar beperkt plaats in het jubileumboek. We maken dus een

fotoselectie die, samen met de verhalen en oudere foto’s, in beeld brengen van wat er
allemaal gaande is in De Rietschoot en De Hofstaete.
Enthousiast aan de gang
Vier leden van Fotoclub Koedijk hebben de mooie, maar ook veelomvattende klus op
zich genomen om foto’s te maken. We zijn ontzettend blij met de vrijwillige inzet van
deze enthousiastelingen. De fotogroep heeft er zin in en is eind september al begonnen
met de eerste fotoshoots. Meestal gaan ze in duo’s op pad en de eerste ervaringen zijn
positief en leerzaam:
‘Het is onze hobby dus voor ons ontzettend leuk om te doen.’
‘Het is een plezier om het plezier bij de activiteiten te zien en vast te leggen.’
‘Het is leuk om naar verschillende manieren te zoeken om mensen en groepen vast te
leggen.’
‘We vinden het heel leuk om op deze manier bij te dragen aan het jubileumboek.’
Natuurlijk wordt de fotoselectie ook voorgelegd aan de mensen voor akkoord. De clubs
en verenigingen kunnen over deze fotoselectie beschikken, zodra het jubileumboek uit is
(begin 2022). We zijn heel benieuwd naar de resultaten!

