
 

      

 

 

 

 

 

Van Ewijcksluis 

Uitgave van de Dorpsvereniging Van 

Ewijcksluis e.o. 



 

                Het Van Ewijcksnieuws 

Opgericht 29 november 1974 bankrek. Rabo10.90.04.442 juli 2010 jaargang 36 

 

 

 

Bestuur: 

 

Voorzitter:  

Andre Tielens 

Van Ewijckspad 24 

0223-534043 

 

Secretaris: 

Jan Beets 

Sluisweg 18 

0223-532038 

 

Penningmeester/ Ledenadministratie: 

Arnold Groot 

Van Ewijcksvaart 10b 

0223-533351 

 

Bestuursleden: 

Steef Vader 

Ria Vader 

 

 

Redactie krant: 

Steef Vader 

Van Ewijcksvaart 24 

 

 

 

 

Als u donateur/ lid wilt worden of 

u wil het dorpskrantje ontvangen 

dan kunt u dat aan de redactie 

doorgeven, ook als u wilt 

reageren op de inhoud van deze 

dorpskrant. 

 

 

In deze krant o.a: aankondiging 

diverse evenementen, verslagen, 

puzzels, de agenda en nog veel 

meer… 



 

Spijkerbroekhangen. 

 

Traditie getrouw begint het kermisweekend met spijkerbroekhangen. En zo ook dit 

jaar. Aan deelnemers dit jaar geen gebrek. Maar liefst 42 deelnemers bonden de strijd 

met elkaar aan. Waar enkele jaren geleden de deelnemers nog met bootjes naar de 

spijkerbroeken werden gevaren tussen de hoge sluizen, wordt nu vakkundig een hele 

steiger gebouwd in het water. Inmiddels is dit evenement voor de negende keer 

georganiseerd en zoals ieder jaar met zeer veel toeschouwers. Niels had dit jaar weer 

de eer om het geheel vakkundig aan elkaar te zwetsen. Hij wist te vertellen wat 

iedereen met eigen ogen kon zien. En dat namelijk de onderstaand uitslag: 

Categorie Jeugd t/m 16 jaar 

1e plaats Edo Krijger    2 min en 47 sec. 

2e plaats Dennis Beets   1 min en 54 sec. 

3e plaats Björk Johannes   1 min en 43 sec. 

Categorie Volwassenen t/m 96 jaar 

1e plaats Fred “de uitbater” Fasse  1 min en 56 sec. 

2e plaats Rene Kraai    1 min en 52 sec. 

3e plaats Bas van Essen   1 min en 43 sec. 

Naar verluid waren er een hoop toeschouwers teleurgesteld dat hun held van verleden 

jaar, dit jaar schitterde door afwezigheid. De organisatie heeft vernomen dat de 

persoon in kwestie niet tijdig aan de start kon verschijnen doordat hij zijn kleine 

teennagel had ingescheurd. Wij hopen dat de ster ‘Jan Bakker’ volgend jaar weer zijn 

rentree maakt.  

  



 

 

Dauwtrappen. 

 

Op zondag 5 september 2010 konden de wandelaars onder ons, weer hun hart 

ophalen tijdens het jaarlijkse dauwtrappen in van Ewijcksluis. 

Nu is de route ieder jaar vrij voorspelbaar, namelijk een rondje om het Amstelmeer 

lopen. De enige verrassing ligt in het feit dat nooit van te voren bekend is of we het 

Amstelmeer nu rechts dan wel linksom nemen. Dit is ter bepaling door de voorzitter, 

die deze afweging meestal maakt op het tijdstip van vertrek. Hiermee wordt 

voorkomen dat zwartlopers al eerder zouden kunnen starten. Dit jaar was er echter 

een prominent loopster woonachtig aan de Amsteldijk, de naam is bij de redactie 

bekend, die de route in tegengestelde richting heeft afgelegd. Ze startte nadat de 

groep reeds uit het zicht verdwenen was, en wist dus niet wat deze maal de 

looprichting was. Er liepen dit jaar een kleine 40 personen (jong en oud) mee, dit was 

wel wat minder als verleden jaar toen we een toppertje hadden met over de 50 

deelnemers. Het was wederom prachtig wandelweer en de lopers konden richting 

Wieringen genieten van de werkelijk prachtig opkomende zon. Op zo,n moment snap 

je meteen de bedoeling van het (voor sommige) vroege startuur. 

Wij (jan B. en Simon K.) waren nog maar net gearriveerd aan de pleisterpost  

“De Haukes”, of de eerste eenzame loper kwam al aangesneld (hij was wel erg op tijd 

vertrokken), de man in kwestie vond het een prachtige loop en vond dit echt 

dauwtrappen. Na deze eenzame loper volgden alras de groep Kousenbroek/Vergouwe 

(altijd van de partij en ook een van de snellere lopers). De koffie en broodjes van  

Fred F. gingen er lekker in en weldra druppelden de meeste groepen binnen.  

De ietwat jongeren lieten het ruim voorhanden snoepgoed en pakjes drinken zeker 

niet ongemoeid, terwijl de ouderen het bij de koffie en een enkel bakje thee met een 

broodje hielden. Ondertussen was onze dwarsloopster (als laatste) gearriveerd aan 

De Haukes, maar zij had wel samen met de hond de grootste afstand het eerst gehad 

en kon nog net een bakkie koffie scoren. 

 

 



 

 

 

Daarna was het voor ons weer opbreken en snel terug naar De Brug met de restant 

aan broodjes en drinken. Daar aangekomen bleek onze snelle man al gearriveerd en 

had het  herinneringsvaantje van de daar aanwezige Isabel de G. meegekregen. 

De tweede groep die binnenkwam was de Kousenband combinatie en vrijwel direct 

daarna onze andersomloopster, die was dus ook erg snel. Langzaam druppelde de 

lopers binnen en gingen nog wat bakkies en broodjes door de kelen. Intussen was het 

zulk mooi weer geworden dat vrijwel de hele groep buiten op het terras in een grote 

kring zat na te praten over de wederom prachtige wandeling. 

Toen de laatste (jeugdige) dauwtrappers binnen waren konden wij met een tevreden 

gevoel afsluiten met een klein glaasje “Jagermeister” en daar lieten we het ook bij. 

 

Jan en Simon 

 

 



 

Beachvolleybal 24 juli 2010. 

 

Daags na het spijkerbroekhangen was het weer zover, we maakten ons op voor het 

derde Beachvolleybal spektakel. Net als vorig jaar werden we getrakteerd op prachtig 

weer en dat kunnen we met zo’n evenement goed gebruiken. ’s Ochtends vroeg 

arriveerde de eerste trekkers met zand. Dit jaar gesponsord door Sjaak van Dijk. 

Gelukkig was Martijn weer bereid om met zijn kraan de bulten zand om te toveren in 

een prachtig volleybalveld. (wat een vakman) Jan maakt met de kisten van de ZAP 

een ware muur en Fred Johannes was in staat echte volleybalpalen en een 

wedstrijdnet te regelen. De palen kregen we zo maar goed de grond in, dat ging 

deksels. Zo stond er dus weer een prachtig veld te wachten op de vele deelnemers. 

Uiteraard dank aan deze mannen.  

 

 

 

 



 

Uiteindelijk hadden we 53 deelnemers die we hebben verdeeld over 8 teams. 

De acht teams werden verdeeld in twee poules en zo gingen we van start. Er werd 

zeer driftig gestreden voor iedere bal. Een hoop gezeur richting de scheidsrechters 

was er ook, die kunnen het natuurlijk nooit goed doen. Maar ja, hoge bomen vangen 

veel wind, en de scheidsrechters dus ook. Prachtige wedstrijden zaten erbij, en vooral 

ook veel spanning bij spelers en toeschouwers. Uiteindelijk hadden we alle 

poulewedstrijden gehad en konden we ons gaan opmaken voor de finalewedstrijden. 

De nummers 1 van de poules speelden uiteraard de echte finale tegen elkaar. 

Deze finalisten waren team 1, dat in zijn geheel bestond uit hotelgasten, zegmaar 

vissers, die ook nog wel een aardig balletje konden slaan, en team 6.  

Team 6 bestond uit Michael, Jan, Marieke, Simon, Arjan, Judith en Marjan. 

Zeker met topper Simon P. in de gelederen, die overigens meerdere keren man of the 

match werd, begon team 6 als favoriet. Winnaar van de strijd zou worden onthaald 

door een gratis BBQ, aangeboden door Fred en Miriam, dus daar wilde men wel voor 

strijden. Uiteindelijk trokken de vissers aan het langste eind en wonnen het toernooi. 

Het was ze zeer gegund. Als blijk van waardering gunde men de gratis BBQ aan de 

tegenstander, want ze hadden toch al vol pensioen bij het hotel. Een aardig gebaar 

van deze kerels. In een heerlijk zonnetje genoten alle deelnemers van de keurig 

verzorgde BBQ inclusief een heerlijk buffet, klaargezet door de medewerkers van 

Eetcafé De Brug. Het bleef nog tot in de kleine uurtjes erg gezellig, en ook na het eten 

werd er nog volop gespeeld op het beachvolleybalveld. Volgend jaar maar weer. 

     
 

 



 

Het verliep allemaal erg  ‘vlotjes’ 

In de vorige editie van deze krant hebben wij een oproep gedaan voor een nieuw vlot. 

Hans Pathuis heeft een paar jaar geleden een prachtig vlot in elkaar gebouwd. 

Het vlot heeft jaren lang als speeltoestel in het water gelegen bij de sluizen.  

De jeugd heeft er zomers lang ontzettend veel plezier van gehad maar helaas is dat 

vlot helemaal uit elkaar gevallen en niet meer te repareren.  

 

Gelukkig heeft de oproep in de krant tot resultaat geleid. Mart, woonachtig bij het 

oude tankstation, had nog een prachtig en zeer degelijk vlot leggen in Den Helder.  

Het betreffende vlot wou hij graag ter beschikking stellen als zijnde speeltoestel. 

Echter moest het gevaarte nog wel even uit Den Helder opgehaald worden en in van 

Ewijcksluis weer in het water worden gelegd. Tja, dat is een goeie. Mart klom in de 

telefoon en belde een kennis die werkt bij bergingsbedrijf Haulo. Aangezien zij 

gespecialiseerd zijn in transporten van voertuigen bij ongevallen, moest een vlot ook 

geen probleem zijn. En dat was ook zo! Op dezelfde mooie dag van het 

beachvolleybal werd het vlot gebracht met de bergingswagen van Haulo. 

 



 

Vol belangstelling werd de nieuwe aanwinst te water gelaten. Mart klom als trotse 

eigenaar op zijn eigen vlot. Terwijl de bergingswagen zijn oplegger liet vieren begon 

het vlot te schuiven. Met Mart als kapitein zagen wij onze kans schoon. Het vlot werd 

los gekoppeld en …. duwen maar. Met een noodgang schoof het gevaarte te water. 

Mart kon ter nauwe nood zijn evenwicht bewaren. Maar goed, anders lag hij ook te 

water. Wijzend met zijn vinger sprak hij ons gekscherend toe ‘stelletje hufters’ 

Al met al weer een komisch moment. 

  

Het vlot werd met grote stalen palen verankerd en het onkruid werd er met man en 

macht vanaf geschoffeld. Inmiddels heeft de zomer al weer plaats gemaakt voor de 

herfst en kunnen wij een ieder vertellen dat het vlot nu al een groot succes is. 

 

Als dorpsvereniging willen wij Mart bedanken voor het vlot en Haulo bedanken voor 

het transport wat zij ook nog eens gesponsord hebben. Super! 

 

 

 



 

Evenementen van de Dorpsvereniging. 

 

Keuvelkeuring op 11 november 

De keuvelkeuring is in De Brug van 17.30 tot 18.30 uur. Een zeer deskundige jury zal 

de keuvels bekijken en de mooiste per leeftijdscategorie belonen met een prijs.  

Die prijzen worden dan uitgereikt door niemand minder dan Sinterklaas want die komt 

in Van Ewijcksluis aan op 14 november. 

 

Sinterklaasintocht zondag 14 november 

Om 14.30 uur komt de boot als het goed is aan vanaf het Amstelmeer. Sinterklaas zal 

dan van de boot stappen en de kinderen in Van Ewijcksluis begroeten. Aansluitend zal 

hij in de serre van De Brug met de kinderen een viering hebben. Dit wil natuurlijk geen 

kind missen, en we hebben vernomen dat…….de piet-mobiel er ook weer bij zal zijn. 

Sinterklaas heeft via ons laten weten dat als ouders nog leuke dingen willen 

vermelden voor de viering in de serre, dat ze dit dan kunnen aanleveren via de 

dorpsvereniging. Dat mag schriftelijk op Ewijckspad 24, of via een e-mail naar  

andre-annemieke@quicknet.nl. Ook leuke vragen aan of voor Sinterklaas kunnen 

gesteld worden. Tevens weten we dat Sinterklaas het altijd erg leuk vindt als kinderen 

de kleurplaat uit de krant mooi inkleuren voor hem, en ook die mogen naar  

Ewijckspad 24. Hier zijn ook nog eens mooie prijzen mee te verdienen. 

 

Nieuwjaarsduik en nieuwjaarsreceptie  

1 januari 2011 is natuurlijk nog wel een eindje weg, maar voor je het weet is het 

zover, dus toch maar alvast even aangekondigd zodat u er rekening mee kunt 

houden. Om 13:00 uur kunnen de deelnemers het ijskoude water in snellen om er 

vervolgens weer nog sneller uit te hollen. Dit spektakel vindt plaats achter de dijk op 

het strandje van het Amstelmeer. Vanaf 15:00 is een ieder van harte welkom in  

café de Brug. Zoals alle jaren zijn de Manta’s weer gecontracteerd voor het  

muzikale optreden. 

 

 



 

 



 

“Park du Nord”   (van Ewijcksveld) 

 

Heel leuk zo,n dubbele benaming, vanuit de Gemeente kwam de vraag of we zelf als 

dorp een naam wilden bedenken voor de (ex) paardenwei in van Ewijcksluis Noord. 

Er zijn wel wat suggesties binnen gekomen, “Pannekoek” , zo schijnt het landje in een 

ver verleden benoemd te zijn, volgens enkele oudheidkundige op dit gebied (Gerrit 

Landman en Bram Vergouwe) Pannekoek werd in de lokale tapperij al gauw 

omgebogen in “Paddehoek”, er zaten vroeger veel kikkers en padden in het 

moerasgedeelte. De rest van de aldaar bedachte namen laat ik maar achterwege, 

want de meeste waren niet geschikt voor publicatie. 

Paardenweiweg, ook genoemd, zal ook wel met het verleden te maken hebben. 

Maar Cynthia Garbaran kwam met het idee van “Park du Nord”, dit vrij naar het 

gedeelte van van Ewijcksluis over de brug (Noord), vanuit van Ewijcksluis Zuid 

gezien. Zo zie je maar weer eens waar een klein dorp groot in kan zijn. Het kan ook 

een knipoog zijn naar “Gard du Nord”, een meer dan voortreffelijke muziekgroep met 

een toch wel eigen stijl en een prachtige zangeres met dito stem. 

Echter toen ik de betreffende ambtenaar van de Gemeente hierover vertelde en dat 

we dat toch wel een prima naam vonden, vertelde hij ernstig dat de gemeente al 

naambordjes liet maken met de naam van Ewijcksveld (had hij zelf bedacht). 

Daarom heeft het parkje voor ons nu twee namen en is het de bedoeling dat ik zelf 

nog een viertal bordjes ga schilderen met de door het dorp bedachte naam. 

Inmiddels beginnen de beplante borders een beetje body te krijgen, het duurt wel 

even voordat het e.e.a. aanslaat, dit heeft direct te maken met de kwaliteit van de 

grond, die is niet al te best. Er worden momenteel ook grondmonsters getest op 

verzoek van Jur Span, het resultaat is op dit moment mij nog niet bekend. 

Bijna de helft van de borders zijn echter ook nogal dik bezaaid met het grasmengsel, 

waar het op het vlakke bijna niet wil groeien, groeit het op de taluds door de 

bewerkingen prima, maar daar is het net niet de bedoeling. Gelukkig heb ik de overige 

stukken kunnen redden van de (overdreven) grasgift. November wordt de laatste 

onderhoudsdag voor dit jaar, maar volgend jaar gaan we medio maart weer starten. 

Het is de bedoeling dat we in principe iedere eerste zaterdagochtend (10 – tot 12 uur) 



 

met een groepje mensen onderhoud geven aan het park en de borders in het 

bijzonder. Tot nu toe valt de bereidheid om wat te doen een beetje tegen, maar als 

straks de resultaten een beetje meer zichtbaar worden en men ziet hoe leuk het kan 

worden, wordt het animo vanzelf wel beter. Ook hierin kunnen we laten zien hoe een 

klein dorpje groot kan zijn. Om een ieder (indien noodzakelijk) directer te kunnen 

bereiken, wil ik graag van de vrijwilligers hun email adres hebben, opdat ik een ieder 

beter op de hoogte kan houden. Stuur je mail naar mijn adres 

sgp.kranenburg@gmail.com dan komt het helemaal in orde en hoef ik niet bij alle 

potentiële vrijwilligers langs met een briefje o.i.d.. Als er mensen zijn die nog wat 

grote sterke planten over hebben, welke eventueel uitgedund moeten worden en ze 

zijn geschikt om in “Park du Nord” aangeplant te worden,  dan hou ik mij graag 

aanbevolen en kijk ik of ze een plaatsje kunnen krijgen. Wel rekening houden met de 

plantdagen, die staan in principe gewoon vast. Het is de bedoeling dat Ik u op de 

hoogte houd van de verdere ontwikkelingen , bewegingen en bijzonderheden omtrent 

het Park. Met de Gemeente ambtenaar heb ik afgesproken dat we het in het voorjaar 

van 2011, officieel gaan openen, dit met meerdere bestuurders van de Polder en 

daarna een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 

 

Simon Kranenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hartstikke goed nieuws! 

 

Als dorpsvereniging hebben wij u hartstikke goed nieuws te melden. 

In April werd de jaarlijkse reanimatiecursus gegeven in samenwerking met de 

Nederlandse hartstichting. Deze reanimatiecursus vind ieder jaar plaats in de serre 

van Café de Brug. Alle 9 dorpsbewoners zijn geslaagd. In de vorige editie van deze 

krant heeft u kunnen lezen dat wij bezig zijn om een AED [automatische externe 

defibrillator] aan te schaffen. Wij hebben vorige week vernomen van de Rabobank dat 

zij de AED aan de dorpsvereniging willen sponsoren. Dit is natuurlijk echt fantastisch. 

Wij willen mogelijk dit jaar nog voor de 9 cursisten een extra cursus organiseren om 

de AED te kunnen gebruiken. De Rabobank zal op de avond van de cursus de AED 

officieel uitreiken. Wij houden u op de hoogte waar en wanneer de AED wordt 

opgehangen en wie de 9 kundige personen zijn. Bij de AED zal een telefoonlijst 

komen te hangen met de desbetreffende namen. Deze personen worden automatisch 

gealarmeerd door 112 wanneer er een melding vanuit het dorp is naar 112. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Agenda 

Keuvelkeuring Donderdag 11 november  

keuvelkeuring in eetcafé de Brug.  

Van 17:30 t/m 18:30 uur. 

Sinterklaasintocht 

Zondag 14 november 

is het weer zover, dan komt Sinterklaas 

ons dorp binnenvaren. Hij wordt zoals 

gebruikelijk om 14.30 uur verwacht 

Brugverlichting 

Zaterdag 4 december.  

De brug in het centrum van het dorp 

wordt weer prachtig verlicht 

Nieuwjaarsduik  

Zaterdag 1 januari  

Brrrrr, de Nieuwjaarsduik. Om 13:00 vind 

weer de traditionele duik plaats. Succes! 

Nieuwjaarreceptie 

 

Zaterdag 1 januari  

De Nieuwjaarreceptie! Knal het nieuwe 

jaar in, zoals nooit eerder. Met muzikale 

begeleiding van de Manta’s.  

 

 

 

 

 


