
 

Feestelijke opening Polderpark 
 
Een droom van een dorp 
 
Het kostte geld, moeite, doorzettingsvermogen en tijd, dat alles is het meer dan waard 
geweest. 
De totstandkoming van het polderpark, de renovatie van de Multifunctionele Ruimte 
in de voormalige school De Bijenkorf en die van de kleedkamers van de 
Voetbalvereniging werd afgelopen zaterdag 15 juni bekroond met  een feestelijke 
opening. 
Na smekende blikken op de buienradar werden we geloond met een zonovergoten 
zomermiddag. 
Zo’n 120 mensen waren toegestroomd om de metamorfose binnen in de 
ontmoetingsruimte te bewonderen. Door de splinternieuwe geluidsinstallatie, 
vakkundig en nauwkeurig door Ronald de Moel geplaatst, klonken heerlijke klanken. 
Henny Jaarsma en Wies Roels, de vertrouwde beheerders daar, hadden de tafels 
beladen met koffie, thee en gebak, heerlijke petits fours, waar iedereen bij 
binnenkomst van kon smullen tijdens het bewonderen van de prachtig geschilderde 
ruimte, compleet met nieuwe vloer en keuken, die geplaatst is door Rens Dijkstra en 
Siets Noppert. 
Het wapenschild van Oudesluis onder de koepel, refererend aan het roemruchte 
walvisvaarders verleden van ons dorp is ontworpen en uitgevoerd door Katouscha 
Boer. Werkelijk geweldig gedaan en het bleek een krachtige blikvanger!  
 
Daarna verzamelde men zich buiten rond de entree van het imposante 
ontmoetingsplein, omzoomd door prachtige zomerbloeiers om het welkomstwoord 
van Kees Doets te horen. 
Onze voormalige hoofdonderwijzer van basisschool De Bijenkorf stond daar als voor 
het ”behouden huis”, waar voor iedereen in het dorp en daar buiten zoveel 
herinneringen aan verbonden blijven. 
Hij roemde de inzet van iedereen, die Oudesluis een warm hart toedraagt. Er was ook 
veel sponsoring uit diverse instanties met geldstromen tot gevolg. Kortom, alles op 
ons verlanglijstje hebben we kunnen realiseren! 
 
Daarna gaf Kees het woord aan Cynthia Kootker, gekomen met familie en haar 
schattige driejarige dochtertje Rowan. 
Na een ovationeel applaus vertelde Cynthia over het project hier samen met haar 
projectondersteuner Muriël Nieuwenhuizen. 
In februari 2016 gestart als juniorprojectleider werd ze belast met het ontwikkelen van 
de kern Oudesluis. 
In frequente vergaderingen van het Dorps Ontwikkelings Plan  (DOP) 
werden alle plannen besproken met de leden van Algemeen Dorpsbelang.  



Deze Dorpsontwikkelingscommissie vergaderde aan de keukentafel bij Kees een 
Marjan, die dan zorgde voor koffie, thee en haar inmiddels fameuze zelfgebakken 
appeltaart.  Volgens Cynthia hoefde op zo’n maandagmorgen niet ontbeten te 
worden! 
De vlag werd uitgehangen toen “De Kop Werkt” het benodigde geld ter beschikking 
stelde! 
Haar opgave was, om de jarenlange zelfredzaamheid van Oudesluis te belonen en hoe 
kun je dat beter doen dan gekoesterde wensen voor het behoud van de leefbaarheid 
uit te voeren.  
Het bleef hoe dan ook puzzelen met geld en alle vrijwilligers, die niet met naam 
genoemd zijn, worden heel erg bedankt! 
Cynthia roept vervolgens de leden van de Dorpsontwikkelingscommissie stuk voor 
stuk naar voren om enige bijzonderheden over ze te vertellen aan de dorpsgenoten. 
 
- Cor Bijl: je kunt niet alles opnoemen, wat je allemaal deed, o.a. wekenlang hier 

binnen  schuren, plamuren en schilderen boven op de steiger samen met Frans en 
de hele ploeg. 
Maar heel bijzonder is ook het binnenhalen van de subsidie van het Landschap 
Noord-Holland voor de fruit- en notenbomen.  

           
- Kees Doets: oud-leraar, sportmasseur, sportfanaat. Geen trimbaan zonder visie 

voor een sportprogramma. Als het te duur bleek, dan sprokkelen we het zelf wat 
bij. 

 
- Frans Onken: stond notabene ook zelf hier op de steiger met Cor en verzorgde 

steeds de verslaggeving naar de bewoners en de gemeente, zodat Cynthia haar 
collega’s weer kon verblijden met foto’s en verslagen over de voortgang van de 
werkzaamheden. 

 
- Katouscha Boer: met oog voor kleur, stijl van wanden, vloeren, plantenbakken en 

het wapenschild - samen met Muriël en Marjan zorgend voor de mooie uitstraling 
van de ontvangstruimte. 

 
- Marjan Doets: bij  ieder projectoverleg een heerlijke appeltaart 
     gebakken. Elke vrijdag een belletje naar de keet van aannemer 
     De Wilde om te informeren voor hoeveel personen Kees en zij 
     lekkers konden maken. Soep, broodjes kroket, noem maar 
     op…Geweldig vonden de harde werkers dat, nooit eerder 
     meegemaakt! 

 
- Huib Kool: niet aanwezig, een weekend weg met zijn vrouw Aleid. 

Heeft allerlei hand- en spandiensten verricht, het werk op de voet gevolgd en 
gekeken of er niets verspild werd. Bankjes opgeknapt voor het park, plantenbakken 
met Frans getimmerd. Materiaal hergebruiken. 

 



- Danny van Luyk: heeft ook teveel gedaan om op te noemen. Maar in het oog 
vallend is het harpoen, verscheept, opgeknapt en hier geplaatst. Met een knipoog 
naar de historie van Oudesluis. 
Een kroon op het plein hier. 
 
Namens de Gemeente Schagen, het College van Burgemeester en Wethouders 
overhandigde Cynthia als dank deze leden van  de dorpsontwikkeling een tas met 
versnaperingen. 
 

Daarna kreeg wethouder Jelle Beemsterboer het woord. 
 
Hij vond het jammer, dat er nu geen project meer is in Oudesluis! 
Alles is door Cynthia en Muriël zo goed geregeld, dat hij zich als Wethouder geen 
zorgen hoefde te maken. Oudesluis is een positief en daadkrachtig dorp. 
Na het sluiten van de school werd er gezocht naar een goede impuls. In 2016 startte 
het projectplan, in 2017 werd het opgeleverd, de plannen gepresenteerd en 
goedgekeurd. 
Daarna volgde de zoektocht naar het benodigde geld. 
Dat kwam van “De Kop Werkt”. Vervolgens zei Oudesluis, dat er nu van een half een 
heel miljoen gemaakt ging worden. Met behulp van al die vrijwilligers ging dat 
gebeuren! 
Aannemer De Wilde, in samenwerking met het Clusiuscollege ging het werk 
uitvoeren. 
In 2017 was de feestelijke start van het plan, maar het behelsde erg veel werk. Het 
graven, planten, de bruggen bouwen, de sporttoestellen plaatsen – het zou nooit 
gelukt zijn zonder de soepen, broodjes etc. van de familie Doets! 
Er gingen slechts 56 bonnetjes voor de kosten van het materiaal richting de gemeente 
– de rest was allemaal vrijwilligerswerk! 
Er was een ambitieus plan ingediend voor de ontmoetingsruimte door een bureau, 
het bleek veel te duur, dus deden de vrijwilligers het schilderwerk ook zelf wel! 
Er rest nu nog werk aan het Molenplan voor een groter rondje Oudesluis. Dat is nog 
in ontwikkeling, misschien voor de bouwvak klaar. Dan kun je langs Molen P en Molen 
PV. 
Het doel is zover bereikt, iedere euro werd verdubbeld. Het was heerlijk om uit te 
voeren, we zijn allemaal een beetje verliefd geworden op Oudesluis! 
 
 
Burgemeester Marjan van Kampen wilde ook heel graag op deze dag aanwezig zijn. 
           
Een dorp, waar de school moest sluiten. Maar een probleem bouwen jullie in dit dorp 
om tot een kans! 
Jullie zeggen: wij geloven in ons dorp! Dat is de kracht van Oudesluis. 
 
Daarna richtte ze zich tot Kees Doets: je moet dan wel iemand hebben, die dat dan 
gaat organiseren. En zo iemand ben jij. 
Elf brieven had ze ontvangen, allemaal over hem. 
Je krijgt wel meer brieven, maar zoveel over een persoon, daar moet je wat mee! 



 
De elf brieven werden gestuurd door Cor Bijl, secretaris Algemeen Dorpsbelang 
Oudesluis, John van de Langeberg, voorzitter Boten-en Visvereniging NW9 Petten, 
Dick van de Weide, directeur Sportservice NHN, Betty van Vossen, directeur zwembad 
In Balance Julianadorp, Willian Mantel, bestuurslid Voetbal Vereniging Oudesluis, 
Ronald Tragter, voorzitter ijsclub De Eensgezindheid Oudesluis, Nico Bruinewoud, 
voorzitter Handbalvereniging Dosko Oudesluis, Piet Slik, voormalig voorzitter 
Algemeen Dorpsbelang Oudesluis, Cynthia Kootker Projectleider Ruimte gemeente 
Schagen, 
Gerard Hilhorst, voormalig onderwijzer basisschool De Bijenkorf en Koen Doets, de 
zoon van Kees en Marjan. 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft dan ook besloten en dat gebeurt 
echt niet vaak, om jou Kees Doets de Gemeentelijke Ere Penning van Verdienste toe 
te kennen. 
 
Kees is onder de indruk en bedankt iedereen, het is een enorm leuke en volkomen 
onverwachte  verrassing voor hem en Marjan! 
 
Nu allemaal het park in, misschien nog even een potje op de jeu de boules baan. Maar 
eerst wordt de enorme vlieger van De Bijenkorf opgelaten door Cynthia en Jelle. Die 
belandt in de boom, maar wordt later in het Polderpark opnieuw opgelaten en stijgt 
tot grote hoogte! 
 
 
Op naar het informatiebord, dat plechtig werd onthuld door Cynthia en Jelle en dan 
een rondgang door het park, de attracties bekeken waar door leden van de 
Sportservice demonstraties gehouden werden..  Er werd ook aandachtig gekeken naar 
een beroepsvisser aan de vissteiger,  in vier kajaks werd het waternetwerk in en rond  
het Polderpark bevaren. Men had ook veel plezier op de supboards. De skatebaan en 
basketbal was ook een gewilde attractie. 
De  bijenkorven door Miranda Mantje geplaatst en twee bijenvolken werden door haar 
vrij gelaten. Als laatste naar de voetbalkantine waar de kleedkamers ook prachtig zijn 
gerenoveerd door vele vrijwilligers. Rina Beekhuizen en Gerda Suurd achter de bar 
wachtten de feestgangers na het Polderpark daar op en voorzagen iedereen van 
drinken en hapjes. 
  
Kees sloot het feest af met een  welgemeend dankwoord. 
 
 
             
     

 


