
(TENT)-HUISREGELS EN BEWONERS INFORMATIE 
CONSUMPTIES/FEESTTENT 
De consumpties worden uitsluitend verstrekt tegen inlevering van BLAUWE fiches, 
die op alle dagen, behalve op zaterdag geldig zijn. Fiches kunnen vooraf aan de 
kassa in de feesttent worden gekocht. Voor de koffie en gewone limonade 
vragen wij één fiche en dan krijgt u het tweede kopje of glas gratis. Alleen op 
zaterdag betalen alle bezoekers uitsluitend met RODE fiches. Tot sluitingstijd van de 
bar worden ongebruikte fiches teruggekocht aan de kassa tegen het bij de kleur 
behorende aankoopbedrag. 
Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Jongeren vanaf 
18 jaar kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een polsbandje halen 
bij de kassa in de feesttent. 
Het is in de tent VERBODEN TE ROKEN! 
VLAGGEN 
Wij nodigen iedereen uit om tijdens de komende festiviteiten het dorp een 
feestelijk aanzien te geven en daarom bij alle huizen de Gondelvaartvlag uit te 
steken. Niet alleen langs de Kanaaldijk, maar ook in de achterliggende straten. 
Mocht u nog niet in het bezit zijn van een vlag, dan is deze te koop voor 
• 12,00 (en voor leden • 10,00) in de Gondelvaartschuur, Smidspad 9, 
dinsdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur. De uitvoering is duurzaam, wasbaar en 
tevens een leuk cadeautje voor buren en vrienden. Ook verkrijgbaar tijdens de 
braderie bij onze infokraam. 
TUINEN 
Er wordt weer een wedstrijd voor de mooist versierde tuinen georganiseerd, 
waaraan alle bewoners van Koedijk kunnen meedoen. Op verzoek van de tuin jury 
dienen alle deelnemers zich aan te melden, indien zij willen dat hun tuin wordt 
meegenomen bij de beoordeling. Dit geldt ook voor de deelnemers van de 
Kanaaldijk, die voorheen automatisch werden mee beoordeeld. Versier je met alle 
buren gezellig je straat meld dat dan, we hebben ook een straatprijs. 
Aanmelden kan telefonisch bij onze Secretaris, telefoon 06 27244725 
Voor de tuinwedstrijd hebben we drie categorieën: jeugd, volwassenen en straat. 
Voor elke groep zijn 3 bekers beschikbaar. Wij noteren graag uw naam, adres, 
telefoonnummer en thema van de uitbeelding. 
De prijsuitreiking is op zondag in de feesttent om circa 17.00 uur. Valt u in de 
prijzen, dan wordt u vooraf telefonisch ingelicht, zodat u de toegekende prijs 
persoonlijk in ontvangst kunt nemen. 
INWONERS VAN KOEDIJK, ATTENTIE !!!! 
In verband met de veiligheid van botenbouwers en passanten en op last van de 
politie, wordt Koedijk op zaterdag van 15.00 tot 24.00 uur geheel voor autoverkeer, 
dus ook voor de inwoners, afgesloten. Is het zo dat deze afzetting voor u 
onoverkomelijke problemen oplevert, dan kunt u, graag ruim van tevoren, bellen 
met telefoonnummer 06 27244725. 
Op zondag van 09.00 tot 15.00 uur. 
De toegang is slechts • 4,00 per persoon. Kinderen t/m twaalf jaar mogen gratis 
naar binnen. 
EIGEN ACTIVITEITEN 
Indien u buiten uw eigen erf activiteiten wilt ontplooien, willen wij dat graag tijdig 
van u horen om eventuele doorkruising van wederzijdse belangen te voorkomen. 
De Gondelvaartvereniging moet, in opdracht van de politie, erop toezien 
dat buurtschappen geen activiteiten (w.o. opzetten tenten, muziek) op of aan de 



openbare weg (plantsoenen e.d.) organiseren zonder te beschikken over een door 
de politie verstrekte vergunning. Het privé verkopen van frisdranken en/of 
alcoholische dranken is in elk geval verboden. Eventuele activiteiten kunt u 
melden: 06 27244725. 
GELUIDSOVERLAST 
Bij overlast, veroorzaakt door feestjes in eigen tuin, wordt door de politie direct 
opgetreden. De vereniging houdt zich daarvoor niet verantwoordelijk. De 
geluidssterkte en frequentie waarbij geluidshinder wordt ervaren, bepaald de mate 
van acceptatie. Die is voor ieder persoon anders. In het algemeen wordt een 
eindtijd van 23.00 uur aangehouden. Houd u als bewoner daar a.u.b. rekening 
mee. Ondervindt u toch dusdanig overlast meld u dat dan direct bij de politie. 
BRADERIE 
De braderie vindt plaats op zaterdag van 18.00 uur tot 23.30 uur in het midden van 
het dorp op de Kanaaldijk, 
Zonneweid en Saskerstraat. De opbouw van de kramen vindt vanaf ± 14.00 uur 
plaats. Omwonenden worden daarom verzocht zeker vanaf die tijd de 
parkeervakken aan de Zonneweid en het stukje Saskerstraat (vanaf de Klip t/m de 
tennisvelden) vrij te houden. Hiervoor bij voorbaat onze dank. 
NOG EVEN DIT 
De organisatie van dit Gondelvaartevenement wil hierbij duidelijk kenbaar maken 
dat zij niet aansprakelijk is en kunnen worden gesteld voor enig geleden schade 
tijdens het evenement. Het bezoeken van dit evenement is dan ook geheel op 
eigen risico. 
BEWAKING 
De dag bewaking van de feesttent met inventaris wordt gedurende het gehele 
evenement verzorgd door SV. Koedijk. Vanaf 18.00 uur is er evenementen 
bewaking aanwezig. Bij enige misstanden wordt direct de politie ingeschakeld. 
VERKEERSVEILIGHEID 
Maak op zaterdag en zondag zo min mogelijk gebruik van uw auto op de 
Kanaaldijk, want er worden op diverse plaatsen boten gebouwd en weer 
afgebroken. De bouwgroepen ondervinden ook veel hinder van het langzaam 
voorbij rijdende verkeer. Voor uw en onze veiligheid doen wij graag een beroep op 
uw medewerking. 
VEILIGHEID 
Het publiek wordt dringend verzocht NIET met de benen over de kadermuur te 
hangen in verband met de moeilijk bestuurbare objecten op het water. 
VERENIGINGEN DIE DE AFZETPOSTEN BEMANNEN 
Zoals elk jaar heeft zich weer een aantal verenigingen aangemeld om de 
afzetposten te bemannen. De verenigingen verdienen daar wel een klein bedrag 
mee, per deelnemer, dat ten goede komt van de verenigingsclubkas. Bent u ook lid 
van een vereniging en denkt u: dat is ook wel wat voor onze vereniging, meld dat 
dan bij onze secretaris. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer:06 27244725. Wij zijn er erg blij mee...en zo helpen we elkaar. 
LIDMAATSCHAP GONDELVAARTVERENIGING 
Steun onze vereniging en u geniet direct van hetgeen de Gondelvaartvereniging te 
bieden heeft, tegen de geringe jaarlijkse bijdrage van • 10.00. Maak dit bedrag 
over op onze bankrekening NL09RBRB 0789581035 bij de SNS-REGIOBANK 
Koedijk onder 
vermelding van uw persoonlijke gegevens: naam, adres, postcode en woonplaats. 
Alleen als u lid bent van de Gondelvaartvereniging heeft u recht op 



toegangskaarten. Binnen het afzetgebied worden er geen toegangskaarten meer 
uitgedeeld. Lid worden kunt u eenvoudig door een opgaveformulier te halen 
van internet: www.gondelvaartkoedijk.nl of op te halen bij Yvonne Zut, 
Smidspad 3. LET OP! Pas als uw betaling binnen is, bent u lid! 
Wel ontvangt elk lid een stembiljet, samen met het programmablad voor 
zaterdag. 


