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Uitnodiging voor de jaarvergadering  

op donderdag 10 maart 2011 

Het bestuur nodigt hierbij alle leden en donateurs van de dorpsvereniging Van 

Ewijcksluis e.o.uit tot het bijwonen van de ledenvergadering, welke zal worden 

gehouden in de serre van Eetcafé De Brug. De aanvang is 20.30 uur. 

Het financiële verslag ligt voor de vergadering ter inzage. 

 

De agenda  

• Opening 

• Mededelingen en ingekomen stukken 

• Notulen jaarvergadering 11 maart 2010 

• Jaarverslag secretaris 

• Jaarverslag penningmeester. 

• Verslag kascontrole 

• Bestuursverkiezing* 

• Evenementen 2010 en 2011 

• Rondvraag 

• Pauze 

• Presentatie website 

• Sluiting 

 

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om de contributie te voldoen 

 

Het Bestuur 

*   Van het huidige bestuur zijn aftredend Arnold Groot  en Jan Beets. Beiden zijn 

herkiesbaar. Indien leden zich  kandidaat willen stellen voor een plaats in het bestuur 

dienen zij dit schriftelijk, en uiterlijk 48 uur voor de ledenvergadering, bij de secretaris 

te melden. 



 

Notulen jaarvergadering 11 maart 2010 

 

Tijdens de voorgaande jaarvergadering is verzocht om de notulen in de eerst 

volgende krant te publiceren. Wij zullen deze notulen nogmaals in de dorpskrant van  

maart 2011 zetten. 

 

Agenda 

• Opening 

• Mededelingen en ingekomen stukken 

• Notulen jaarvergadering 12 maart 2009  

• Jaarverslag secretaris 

• Jaarverslag penningmeester 

• Verslag kascontrolecommissie 

• Bestuursverkiezing 

• Evenementen 2009/2010 

• Rondvraag 

• Pauze 

• Plannen Golfbaan Oostpolder 

• Sluiting 

 

Aanwezig 

Bestuur:   De dames R. Vader en A. Schlosser 

  De heren A. Tielens, A. Groot, D. Gharbaran, S. Vader en J. Beets 

Verder aanwezig 31 leden. 

Afbericht:  Mevr. M. Visser, Jur Span 

 

 

Opening 

Voorzitter André Tielens heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij opent na het doen 

van enkele huishoudelijke mededelingen om 20.35 uur de vergadering. 



 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Ingekomen: 

• Fietssponsortocht RABO bank 

• Polderse gemeenschap 

• Diverse Gemeente Anna Paulowna aangelegenheden 

• Diverse rekeningen 

• Diverse post “Primo” 

• Diverse post “Vereniging Kleine Kernen”. 

• Dorpenkrant. 

• RAP Blaadjes 

• Kerstkaarten 

• Diverse andere buurtverenigingen. 

 

Mededelingen 

V.w.b. de bouwplannen op de hoek Van Ewijcksvaart – Sluisweg is op dit moment nog 

niets bekend. De Z.A.P. heeft ondertussen vergunning voor het bouwen van een 

nieuw kantoor. Het plan ligt nog ter inzage op het gemeentehuis. Voor de bouw van 

een nieuwe graanloods is geen vergunning verleend. Door enkele omwonenden is een 

verzoek tot handhaving ingediend tegen de bestaande activiteiten van de Z.A.P. Tot 

op heden zonder succes. Op 17 maart is er een landelijke bomenplantdag. In het 

kader hiervan zullen er bomen geplant gaan worden door de basisschoolkinderen uit 

ons dorp op ons paardeweidje. Door de gemeente is er hard gewerkt om dit terreintje 

op te knappen naar onze wensen. Er is ondertussen een gesprek geweest met de 

nieuwe burgemeester Hans van den Doel en een afvaardiging van het bestuur waarbij 

diverse Ewijcksluizer aangelegenheden zijn besproken. Het bestuur is op 

ziekenbezoek geweest bij Jaap Kapitein. Er staat op 30 maart een hoorzitting op het 

gemeentehuis gepland, Alle betrokkenen zullen gehoord worden over hun mening 

betreffende de plannen die thans voor de Oostpolder ontwikkeld zijn. Hier wordt na de 

pauze op terug gekomen. 

   



 

Notulen jaarvergadering 12 maart 2009 

T.a.v. punt 1. Opening; Door de heer Simon Kranenburg wordt opgemerkt dat P. de 

Goede niet ( meer ) bestaat. Simon is uitgelegd dat hiermee Pinky wordt bedoeld die 

eigenlijk Susan heet. Verder zijn er geen opmerkingen waarna de notulen onder 

dankzegging aan de notulist worden vastgesteld. 

 

Jaarverslag secretaris 

Er zijn geen vragen en of opmerkingen, onder dankzegging aan de secretaris wordt 

het  verslag vastgesteld. 

 

Jaarverslag penningmeester 

Door de penningmeester wordt het jaarverslag toegelicht. De Inkomsten uit de 

rommelmarkt wegen niet op tegen de vele werkzaamheden die ermee gepaard gaan 

zodat besloten is om hiermee te stoppen. De Bingoavonden blijken wat dat betreft op 

een wat gemakkelijker manier geld op te leveren. Er zijn geen vragen naar aanleiding 

van het jaarverslag en de toelichting van de penningmeester, waarna het onder 

dankzegging aan de penningmeester wordt vastgesteld. 

 

Verslag Kascontrolecommissie 

Door Simon Kranenburg en Margreet Visser is de controle dit jaar uitgevoerd.  

Volgens Simon zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd waarna de 

penningmeester wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. 

De kascontrolecommissie voor de controle van 2010 zal bestaan uit: 

Mevr. M. Visser en de heren A. Bijl en J. Bakker.  

 

Bestuursverkiezing 

Van het huidige bestuur waren Danny Gharbaran en Anja Schlosser volgens het 

rooster aftredend. De beide bestuursleden hadden echter aangegeven om zich niet 

meer herkiesbaar te stellen. Aangezien zich geen nieuwe kandidaten zich bij het 

bestuur aangemeld hadden, zal het bestuur komend verenigingsjaar bestaan uit  



 

5 personen. Volgens de statuten is dit mogelijk mits het maar uit een oneven aantal 

bestaat. Simon Kranenburg heeft zich aangeboden om als stagiair het bestuur te 

komen aanvullen. Hier kon een ieder mee akkoord gaan. Vervolgens zijn er door de 

voorzitter woorden van waardering uitgesproken richting de scheidende bestuurders. 

Beide kregen bloemen en een envelop met inhoud. Danny en Anja gaven aan dat ze 

beide beschikbaar blijven voor “hand en spandiensten”, Danny zal zich tevens blijven 

bezighouden met de digitalisering van onze vereniging. Steef Vader zal de invulling 

van onze dorpskrant gaan verzorgen. 

 

Evenementen/Activiteiten  

Het nieuwe zomerevenement, de activiteitenmarkt, is een groot succes geworden.  

Door Mevrouw van Soest wordt voorgesteld om extra kraampjes neer te zetten voor 

mensen die rommel willen verkopen. Hettie is benieuwd naar wat we gaan doen als de 

markt vanwege barre weersomstandigheden niet zou gaan; volgens goed Ewijcksluis 

gebruik zullen we hier dan wel een oplossing voor vinden. Steef Vader gaat een  

WK quiz organiseren. Ook is weer medegedeeld dat we weer mee fietsen met de 

RABO fietstocht. Ian van Soest heeft zich al opgeven. De andere gebruikelijke 

evenementen zullen weer georganiseerd worden. We denken aan bijvoorbeeld het 

spijkerbroekhangen en het volleybaltoernooi tijdens de kermis, maar ook aan het 

dauwtrappen. De eerstkomende activiteit is een spelletjesavond voor ouderen.  

Gezien de hoeveelheid werk en de bijkomende kosten is door het bestuur besloten om 

geen rommelmarkt meer te organiseren.  

 

Rondvraag 

De volgende leden melden zich voor de rondvraag: 

 

Nel Aldring, 

Vraagt of wij wat weten over de verdwenen trapleuning aan het eind  

van het Van Ewijckspad bij het trappetje. => Hier is niets over bekend. 

Nel wil graag houtsnippers op het bospad. => Het bestuur zal dit aankaarten bij de 

gemeente. 



 

Jan Bakker, 

Houdt een pleidooi om de Z.A.P. uit het dorp weg te krijgen. Het bleek dat Jan Bakker 

met zijn opvatting de enige was. De voorzitter heeft aan Jan uitgelegd hoe de situatie 

op het moment is. 

 

Simon Kranenburg, 

• Is erg ontevreden over het snoeibeleid van de gemeente Anna Paulowna. 

• Stelt voor om greppels te graven in het bos naast de paden. 

• Wil graag ook een greppel graven bij het zeehondenveldje. 

• Heeft geconstateerd dat een bestuurslid ergens takken op het gras heeft 

gegooid.   

• Geeft aan dat hij plantjes zal planten op het nieuwe paardeweidje.  

 Hulp zal hij wel weten te waarderen. 

  

Pauze 

 

Presentatie over de toekomstplannen van de Oostpolder. 

Aangezien er weer onrust gezaaid is door het gemeentebestuur met ditmaal snode 

plannen om in het noordelijk gedeelte van de Oostpolder plannen te ontwikkelen om 

aldaar honderden woningen te bouwen, is door het bestuur m.b.v. een PowerPoint 

presentatie hier informatie over verstrekt aan de aanwezige leden. Door de gemeente 

zijn er vijf varianten aangegeven, variërend van variant 1; niets doen en alles laten 

zoals het is, tot variant 5; ca. 300 woningen erbij en onder andere een zorghotel met 

golfbaan erbij in de Oostpolder, en in het dorp een verhuizing van de Z.A.P en de 

manege. Mogelijke zou de jachthaven ook bij de veranderingen betrokken worden. 

Enkele weken vooraf aan onze ledenvergadering hebben de leden van de 

Oostpoldervereniging zich tijdens een informatieavond vrijwel unaniem uitgesproken 

voor variant 1. Na afloop van de presentatie werden de argumenten van voor en tegen 

de diverse varianten besproken.  

 



 

De Oostpolder bewoner, en tevens voorzitter van de lokale LTO, Siem van Balen 

Blanken hield een warm pleidooi om te kiezen voor variant nr. 1.  Dit in het belang van 

de agrarische gronden die hij graag zou willen behouden. Tevens gaf Siem in het kort 

een uitleg hoe de reeds gepasseerde grondtransacties tot stand gekomen zijn.  

 

Na het aanhoren van de diverse meningen van onze leden werd er bij hand opsteken 

gestemd voor welk variant wij als dorp de voorkeur zouden geven. Deze mening 

zullen wij dan op een reeds aangekondigde hoorzitting aan de gemeenteraad 

meegeven. Slechts 1 persoon kon zich vinden in de idealen van de ontwikkelaar en 

koos voor variant 5. 1 persoon twijfelde tussen de varianten 1 en 2. De rest van de 

aanwezige leden ( dus de overgrote meerderheid )  wil graag dat de situatie bij het 

oude blijft en koos voor variant 1. Er werd ondermeer gezegd: We hebben al natuur, 

dat hoeft dus niet meer gecreëerd te worden.  Op ca. 300 nieuwe huizen erbij zat 

niemand te wachten. 

 

Sluiting 

Nadat de voorzitter de aanwezigen bedankt heeft voor de aanwezigheid en inbreng, 

werd de vergadering om 22.45 uur gesloten. 

De Voorzitter:       De Secretaris: 

A. Tielens        J. Beets 

 

Jaarverslag van de secretaris over 2010 

Het bestuur heeft in 2010  9 maal vergaderd. Tevens is er de jaarlijkse 

ledenvergadering in café De Brug geweest. Ons eerste evenement was weer, in 

tegenstelling tot vorig jaar toen er ijs lag, de nieuwjaarsduik op 1 januari, gevolgd door 

de traditioneel gezellige nieuwjaarsreceptie, welke weer muzikaal werd omlijst door 

ons huisorkest de Manta’s. In januari hebben we weer, evenals vorig jaar in de winter, 

een bingoavond georganiseerd. Omdat we de afgelopen winter weer op natuurijs 

hebben kunnen schaatsen zijn we dit jaar niet naar de kunstijsbaan geweest. 

Tijdens de jaarvergadering op 11 maart zijn de bestuursleden A. Schlosser en  



 

D. Gharbaran  uitgetreden uit het bestuur. Tevens zijn tijdens deze vergadering de 

leden geïnformeerd over toekomstplannen die mogelijk het noordelijk gedeelte van de 

Oostpolder zou betreffen Het bestuur van de Z.A.P. heeft ons in het afgelopen 

verenigingsjaar gevraagd  om onder de bewoners te peilen of men zou voelen voor 

een nieuw onderzoek naar mogelijkheden voor woningbouwkundige ontwikkelingen in 

ons dorp die de verplaatsing van het bedrijf mogelijk zouden maken. Dit omdat de 

ZAP vanuit diverse geledingen uit de samenleving problemen ondervindt met het 

verkrijgen van de benodigde vergunningen voor hun nieuwbouwplannen. De uitkomst 

van de peiling was 50% voor en 50% tegen een nieuw onderzoek. Dit resultaat 

hebben we bij het bestuur van de ZAP neergelegd. Op 6 april heeft de Hartstichting 

op ons verzoek weer een reanimatiecursus gegeven in café De Brug.  

In 2010 heeft het paardenweitje een gehele metamorfose ondergaan. Een groot aantal 

inwoners heeft zich ingezet met het beplanten van een gedeelte van het terrein. 

De gebruikelijke evenementen zoals ondermeer een puzzeltocht, activiteiten voor de 

jeugd met Pasen, volleyballen en spijkerbroekhangen met de kermis, en dauwtrappen 

voor de vroege wandelaars hebben we weer georganiseerd. Extra dit jaar was de  

WK quiz. We hebben in december een AED ( gesponsord door de RABO-ton ) in 

ontvangst mogen nemen. Deze zal op de gevel van Café De Brug gemonteerd gaan 

worden. Onder grote publieke belangstelling was op 14 november de intocht van 

Sinterklaas. De periode rond de feestdagen en de jaarwisseling, is de brug in ons 

dorp weer helder verlicht geweest. 

 

Het bestuur bestond in 2010 uit: 

 

André Tielens   : Voorzitter   Steef Vader   : Lid 

Jan Beets    : Secretaris   Ria Vader   : Lid 

Arnold Groot   : Penningmeester   

      

De redactie van de krant werd dit jaar gedaan door Steef Vader met ondersteuning 

van de overige bestuursleden.  

 

Jan Beets 



 

Nieuwjaarsdag  in Van Ewijcksluis 

Nieuwsgierig gemaakt door een bericht in een huis-aan-huis-blad, toog ik op 1 januari 

naar Van Ewijcksluis om eens van nabij mee te maken hoe men dit hier viert. Om 

12.30 uur fietste ik het dorp binnen, op zoek naar het “kleine strandje” alwaar de 

aangekondigde nieuwjaarsduik zou gaan plaatsvinden. Grote stranden verwacht je 

ook niet in zo’n klein dorp maar dat het strandje zo haar naam eer aan zou doen was 

grappig om te zien. Ik vroeg mij af wanneer mag je volgens de VanDale mag spreken 

over een strand. Nou ja, men spreekt over het stuk zand of klein grind vlak langs de 

kust van een zee, meer of rivier, dus verdiende deze paar vierkante meter zand toch 

wel deze titel. Dat het in de volksmond wordt aangeduid als het “kleine strandje” 

verraad de bescheidenheid of misschien beter de realiteitzin van de bewoners van dit 

dorp. De duik in het koude water van het Amstelmeer zou om 13.00 plaatsvinden, 

maar ik zag nog weinig beweging om 12.45 uur. De afgelopen weken had het flink 

gevroren en was er volop geschaatst op bijna alle wateren in de omgeving, zelfs op 

het Amstelmeer. Ik begon te twijfelen. Komen er zo een paar bestuursleden of helpers 

gewapend met hamers en bijlen om een wak te slaan? Niet dus, zo werd mij 

medegedeeld door een dorpeling die de hond uitliet. “De nieuwjaarsduik is afgelast 

vanwege het ijs, het is te lezen in de mededelingenkast”, een opmerking die achteloos 

werd gedaan en mij achterliet met het gevoel dat ik toch wel een enorme domoor was 

door niet eerst de kast te checken. Op de terugweg naar mijn fiets, die ik maar even 

bij het café had gestald, zag ik de mededelingenkast inderdaad staan. Tja, waar zie je 

zoiets nog in dit digitale tijdperk, dat verwacht je niet meer, maar wel uiterst 

doeltreffend natuurlijk. Het viel mij op dat de kast wel een schilderbeurtje kan 

gebruiken, of zal hij één dezer dagen aan de kant worden gezet en worden vervangen 

door een website? Een website is eigenlijk gewoon, zo bedacht ik mij nu, een digitale 

mededelingenkast waar je niet de deur voor uit hoeft en die niet geschilderd hoeft te 

worden.  

 

Geen duik dus, dan maar even het dorp rondlopen over de dijk. Wat een uitzicht 

trouwens, aan de ene kant het winterse Amstelmeer, volledig dichtgevroren, en aan 

de ander kant de knusse huizen van de dorpsbewoners, de haven, het café, de brug, 



 

het gemaal, een nieuw park, en natuurlijk de opvallend grote gebouwen van de ZAP. 

Zo op de dijk lopend lijkt het dorp nog het meest op een schiereiland, met al dat water 

er omheen, immers ook het lage oude veer grenst aan het dorp. Weleens een 

luchtfoto gezien van Van Ewijcksluis en dan zie je dat treffend in beeld, hoewel 

daarop het kleine strandje weer bijna niet te zien is, zo is er altijd wat. 

 

Na mijn rondje teruggekomen bij Eetcafé De Brug, en daar was wel enige activiteit, in 

dit dorp dat verder duidelijk de roes van de nieuwjaarsnacht aan het uitronken bleek. 

Stiekum had ik natuurlijk ook gelezen over de nieuwjaarsreceptie die om 15.00 uur 

ging beginnen. Dit moest dan wel de band zijn die aan het uitladen zijn om hun act 

binnen te gaan opbouwen. De band bleek desgevraagd een duo te zijn. Twee broers 

die dit kunstje al ruim 30 jaar doen op de eerste dag van ieder nieuwe jaar. Men is 

hier duidelijk niet wars van tradities, en dat gaf mij wel een fijn gevoel, er verandert 

immers al zo veel tegenwoordig. 30 jaar achtereen optreden in Van Ewijcksluis op 1 

januari, dat is toch wel uniek. Dan moet het wel een leuk gebeuren zijn, anders houd 

je dat niet vol met elkaar bedacht ik mij, en ik besloot om maar even in het café plaats 

te nemen voor een kop koffie. De sfeer was goed, en werd met de minuut beter. Het 

duo had de set opgebouwd en langzaam kwamen de eerste gasten binnenlopen. 

Hartelijk waren de begroetingen, het was duidelijk dat de muzikanten deze gasten niet 

voor het eerst zagen. Ook duidelijk was dat een paar gasten hun best hadden gedaan 

om als een van de eersten binnen te zijn, kennelijk is dit iets om later met trots uit te 

dragen aan anderen. Zal wel een gewoonte zijn, en men weet nooit hoe in zo’n kleine 

gemeenschap de pikorde soms wordt bepaald door dit soort triviale dingetjes. 

Mijn kop koffie was ondertussen een glas bier geworden. Niet dat ik die had besteld 

maar hij werd in mijn handen geduwd door een van de gasten, die er blind van uit ging 

dat ik hiervoor gekomen was. Nu spuug ik er verder ook niet in, maar eigenlijk was dit 

niet mijn plan geweest voor deze middag. Maakt verder niet uit, ik drink dat glas leeg 

en spring weer op de fiets, ik ben immers ook geen bewoner of lid van die 

dorpsvereniging. Niets aan hand zou je zeggen. Zo liep het echter niet….. 

 

Steeds meer mensen kwamen het café binnenlopen, en de Manta’s (het duo) waren 

inmiddels begonnen met spelen. Het was duidelijk dat het repertoire ook al een paar 



 

jaar meeging, maar daar scheen niemand zich aan te storen. Sterker nog, zowel de 

muziek als de gasten vierden met elkaar een feest van herkenning. De 

nieuwjaarswensen werden klapzoenend begeleid en er werd steeds meer bier besteld, 

en ook ik kwam er slecht onderuit. Dat kun je zwak noemen en dat is het ook wel 

natuurlijk, maar soms verleg je je grenzen iedere keer een beetje tot je op een punt 

komt dat het woord grens je niets meer zegt. “Nog eentje dan, hoorde ik mezelf 

steeds zeggen”, en dan komt uiteraard ook het moment dat men zich verplicht voelt 

om iets terug te doen voor de sympathieke aanbieders van al dat bier. De knip 

getrokken om wat te bestellen, maar dat ging niet op. “We doen alles met munten, die 

u in de serre kunt kopen, anders kunnen we het straks niet bijhouden” vertelde één 

van de aardige meiden achter de bar, die het inderdaad steeds drukker kregen. 

Ondertussen was het 16.30 uur en het café was al gezellig vol. Ik keek mijn ogen uit, 

en genoot van de hartelijkheid van al deze mensen, waarvan ik er maar een paar 

vaag kende. Munten gekocht en wat bier besteld. Dat had ik niet moeten doen. Nu 

was het hek van de dam, ik hoorde er helemaal bij. Ook ik kreeg de hartelijke zoenen 

van de dames, begon mee te zingen op de klanken van het duo, en zelfs dansen 

kwam in beeld. En ja hoor, nog geen tien minuten later trof ik mijzelf uitbundig 

dansend aan op de minieme dansvloer die vlak voor de band was ontstaan. Wat een 

goed begin van het jaar, dacht ik bij mijzelf. Zo ging het door tot ruim 19.00 uur, en al 

mijn kleine probleempjes werden soepel opgelost. Het feit dat ik slecht € 15,- bij me 

had werd opgelost door de barmeid, die mij aanbood best even wat geld te mogen 

pinnen. Mijn inmiddels opkomende honger werd gestild door de kadetten die op grote 

schalen werden uitgedeeld door, naar ik meen, jeugdige meiden uit het dorp. En met 

overheerlijke tomatensoep die in de serre voor het grijpen was. Goed geregeld hier 

allemaal. Mij was gebleken dat dit een feestje was voor jong en oud, en zo hoort het 

natuurlijk ook. Toch wel de kracht van zo’n dorp schoot door mij heen. Alles door en 

met elkaar op zo’n dag. Ieder zijn meug. 

 

Na het eten, en met nieuwe energie werden de laatste krachten benut en langzaam 

gingen de eerste gasten ook weer huiswaarts. Moe, vaak een beetje zat, maar zeer 

voldaan trok men de deur achter zich dicht. Ook voor mij werd het tijd om naar huis te 

gaan, de middag was toch flink anders gelopen dan ik had gedacht. De band was 



 

begonnen met opruimen met op zak een flinke fooi, opgehaald door bewoners in  een 

mooie zwarte hoed van een andere bewoner, na een oproep van de voorzitter van de 

vereniging, die er beter aan had gedaan zijn toespraak een paar uur eerder in te 

zetten. Een kleinigheid houd je natuurlijk. Uiteindelijk vertrok ik gelijkertijd met de 

Manta-brother-band, zoals ik ze ondertussen, bedwelmd door al dat bier, was gaan 

noemen. “Samen uit, samen thuis” en andere clichés waren de signalen dat ik er goed 

aan deed om weer naar huis te fietsen, en dat deed ik ook. Met een goed gevoel, veel 

nieuwe vrienden en een ervaring rijker verliet ik het dorp, vast besloten om volgend 

jaar weer terug te keren. 

 

Even lachen: 

 

Henk en Jan, twee mannen die snel rijk wilden worden, hadden al hun geld 

geïnvesteerd in een renpaard. Een briljant idee, totdat ze erachter kwamen dat het 

dier het langzaamste wezen op deze planeet was. Iedere race waaraan het deelnam, 

eindigde het met enkele honderden meters achterstand op de voorlaatste knol. 

"Tjongejonge, wat een waardeloos paard," zuchtte Henk. 

"Dit heeft geen zin meer, Jan. Alle tijd en moeite die we er nu nog in stoppen, is 

complete weggegooid. We moeten er vanaf." 

"Tja, dat denk ik ook," zuchtte Jan nog harder. 

"Maar hoe kom je van zo'n beest af?" 

"Gewoon," antwoordde Henk. 

"Hier laten staan en dan hard wegrennen." 

 

Jantje zit op de schouders van zijn vader te schreeuwen: "Buitenspel!" "Vrije trap!" 

"Penalty!" Andere toeschouwers zijn stomverbaasd dat zo'n kleine jongen zoveel 

verstand van voetbal heeft. Plotseling tilt de vader Jantje ruw van zijn schouders en 

geeft hem een klap voor zijn broek. Verontwaardigd merkt zijn buurman op: 

"Wat moet dat? Waarom slaat u dat kind?" "Alle voetbaltermen kan hij zeggen," is het 

boze antwoord, "maar niet gewoon 'ik moet plassen'!" 

 



 

Er komt een collectant aan de deur bij een oude man. 

"Goedenmiddag", zegt de collectant, "heeft u nog wat over voor de fanfare?" 

"Wat voor de sigaren?" vraagt de man. "Heeft u nog wat over voor de fanfare?"  

vraagt de collectant wat luider. "Ja, de sigaren," zegt de man. 

De collectant zegt op luide toon: "Nee meneer, de fanfare!" 

"Ja ja", zegt de man, "de sigaren." De collectant verliest zijn geduld en zegt: 

"Ach man, krijg de hik met je sigaren." 

"Ja", zegt de oude man, "en jij met je fanfare." 

 

Een man is samen met zijn vrouw boodschappen aan het doen. Op een gegeven 

moment is hij zijn vrouw kwijt en hij rijdt dus alleen met het karretje door de winkel, op 

zoek naar zijn vrouw. Plots botst hij met zijn karretje tegen het karretje van een 

andere man aan. "Oh, mijn excuses meneer," zegt de man. "Ik lette even niet op, het 

is namelijk zo dat ik mijn vrouw kwijt ben en die ben ik aan het zoeken." 

"Nou, dat is toevallig," zegt die andere man. "Ik ben ook mijn vriendin kwijt en zoek 

haar ook." "Dat is inderdaad toevallig," zegt de andere man en vraagt hoe zijn vriendin 

eruit ziet. "Nou," zegt de man, "ze is lang, slank, lang blond haar, mooie grote 

borsten, lange benen, zwarte laarzen, en een kort rokje. En hoe ziet die van jou 

eruit?" "Wat kan mij dat verrotten," zegt de andere man, "we gaan die van jou 

zoeken!!" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AED Nieuws: 

Daar hangt hij dan, onze geweldige aanwinst! onze "hoop in bange situaties" 

aan de gevel van "De Brug", Binnenhaven 2 in van. Ewijcksluis 

De AED, een royaal geschenk van de Raboton, waar we reuze dankbaar voor zijn. 

Wanneer er bij 112 een melding binnenkomt van een geval van hartfalen, krijgen de 

volgende mensen een SMS alert: 

  

F. Fasse   J. Bakker   M. de Haan 

G. Postma   M. Vader   S. Vader-Wolthuizen 

D. Visser   J. Beets   R. Vader 

Binnenkort versterkt door M. Visser-Schoemaker en P. Koopmans. 

Deze gecertificeerde vrijwilligers zijn allen in het bezit van een sleutel en wonen 

binnen een straal van 1 kilometer van de AED. Ook is het apparaat te gebruiken 

d.m.v. een noodsleutel. Natuurlijk hopen we hem nooit te hoeven gebruiken maar 

wanneer elke seconde telt, zijn de eerste 6 minuten van levensbelang! 

 



 

Onderstaand artikel is ingezonden door Jan Beets,   ‘Bron: de Polderbode' 

 



 

 

Agenda 

 

Jaarvergadering 

Donderdag 10 maart jaarvergadering in 

eetcafé de Brug. De vergadering begint 

om 20:30 

Pasen 

Zaterdag 23 April wordt er een 

paasactiviteit georganiseerd. Details 

volgen nog. 

  

 

 

 


