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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:  

notulen jaarvergadering, 

aankondiging diverse 

evenementen, verslagen,  

de agenda en nog veel meer… 



 

 

Laatste papieren krant 

In zekere zin heeft u thans een uniek exemplaar in uw handen. Dit is namelijk de 

laatste papieren dorpskrant die wij in deze oplage uitbrengen. 

 

Wij gaan zoals eerder aangekondigd over naar een digitale dorpskrant. De digitale 

dorpskrant is een onderdeel van onze website, die dit voorjaar volledig opnieuw is 

opgezet en gepresenteerd op de afgelopen jaarvergadering. 

 

Onze website is te vinden als:  www.vanewijcksluis.nl 

 

De bedoeling is dat u zich aanmeldt voor de digitale dorpskrant. Als u dat heeft 

gedaan krijgt u per email een bericht van ons steeds als er een nieuwe krant op de 

site is geplaatst. 

 

Hoe kunt u zich aanmelden voor de digitale dorpskrant? 

Het is heel eenvoudig: 

U gaat naar de site en klikt het kopje “De dorpskrant” aan. Als u op deze pagina bent, 

kunt u zich onderaan aanmelden voor zowel de digitale dorpskrant als voor de digitale 

nieuwsbrief want die brengen we ook periodiek uit. 

 

Wij roepen u allen op om u aan te melden via de site. Dit bespaart ons veel tijd geld 

en grondstoffen, ook goed voor het milieu dus! 

 

Wij kunnen ons echter voorstellen dat er mensen zijn voor wie het niet mogelijk is om 

zich aan te melden voor de digitale dorpskrant. Voor leden van onze vereniging die in 

ons verenigingsgebied wonen kunnen wij op verzoek een witdruk van de krant 

bezorgen. 

 



 

Als u dus toch graag een papieren krant wilt blijven ontvangen, dan verzoeken wij u 

om dit kenbaar te maken door de onderstaande antwoordstrook in te vullen, en deze 

in te leveren bij een van de bestuursleden. 

 

Het bestuur  

___________________________________________________________________ 

Ik meld mij niet aan voor de digitale nieuwsbrief en wil de dorpskrant graag op papier 

blijven ontvangen. 

 

Naam : 

Adres : 

 

Handtekening: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Attentie! Dit is een oproep!!! 

Via deze weg willen wij als bestuur u vragen om met ideeën te komen voor leuke en 

gezellige evenementen. Zoals voorgelegd op de afgelopen jaarvergadering is de 

belangstelling voor de georganiseerde evenementen de laatste jaren behoorlijk 

afgenomen. Dit met uitzondering van de vaste evenementen zoals de 

Sinterklaasintocht, paasmiddag en het spijkerbroekhangen en volleybaltoernooi rond 

het kermisweekend. Voor evenementen zoals bijvoorbeeld barbecue, feestavond, 

bingo, spelletjes avond, tafelvoetbal, tafeltennis, enzovoort is nauwelijks nog 

belangstelling. Wellicht komt dat door de drukke agenda’s van tegenwoordig en 

misschien ook wel door het soort evenementen. Daarom willen wij jullie oproepen om 

met leuke nieuwe verfrissende ideeën te komen! Als u nog wat tijd en energie over 

heeft, zou het leuk zijn om uw idee samen met ons te organiseren. 

Suggesties kunt u met een van onze bestuursleden bespreken, een e-mail sturen of 

even een bericht achter laten op de website. 

Wij hopen van u te horen!!! 



 

Park du Nord   (2) 

Beste en lieve mededorpsbewoners en andere belangstellenden. 

Verleden jaar mei zijn wij voorzichtig begonnen om het v. Ewijcksveld (door ons Park 

du Nord genaamd) een fraaier aanzicht te geven middels de aanleg van borders langs 

de taluds aan het water. De (weers)omstandigheden zaten zeker niet mee de eerste 

maanden, veel droogte en een moeilijke tot zeer moeilijke grond. Voeg daarbij het 

graszaad wat al gedeeltelijk ingezaaid was en dat waren nog maar de aanloop 

problemen. Gelukkig had ik via mijn eigen organisatie Groei & Bloei veel mensen 

bereid gevonden om e.e.a. op te stekken en uit te dunnen. Dat leverde in ieder geval 

al de nodige planten op, daarnaast heb ik zelf bij diverse mensen het nodige uit de 

diverse tuinen mogen spitten. De start was in ieder geval gemaakt. Over de 

medewerking van de dorpsbewoners was in het begin ook geen klagen, met als 

toppertje de (jeugd)plantdag in het najaar. Via Marius en Karel Kesteloo had ik veel 

bollen gekregen en die mochten de kinderen van v.Ewijcksluis in allerlei motieven en 

figuren planten, u hebt ongetwijfeld het fleurige resultaat gezien in het voorjaar, voeg 

daarbij nog de hyacinten van onze eigen Rene en het plaatje was compleet. 

In het voorjaar heb ik nog kruiwagens vol met planten gekregen van Jane L.  

Kneeskade aan het Oude Veer, (die is zelf ook bezig met de aanleg van een 

gigantische tuin) en moest bepaalde planten uitdunnen. Na een koude winter en 

voorjaar zijn we in april begonnen met de eerste onderhoudswerkzaamheden van dit 

jaar. Inmiddels hebben we er al een viertal opzitten. Ook dit voorjaar is weer zeer 

droog verlopen en verschillende planten hebben het daar best moeilijk mee gehad. 

Gelukkig hebben we de laatste weken van juni weer wat water gehad en dat is nu wel 

weer te zien ook, echter het onkruid profiteert ook dapper mee van de 

omstandigheden en groeit anarchistisch mee. Dit brengt mij weer op het punt van de 

medewerking van het dorp om e.e.a. te onderhouden en daar schort het m.i. een 

beetje aan, Jur Span probeert gelukkig iedere keer weer wat mensen van v. 

Ewijcksluis Noord te mobiliseren, maar makkelijk gaat dat niet. Het lijkt mij toch niet 

zo’n moeilijke opgave om iedere eerste zaterdag van maand van 10.00 tot 12.00 even 

te helpen met de benodigde werkzaamheden. (Ook al vinden sommige personen het 

op taakstraf lijken). Het is niet de bedoeling dat ik iedere keer weer de mensen 



 

persoonlijk moet uitnodigen om voldoende krachten op de been te krijgen, een beetje 

eigen initiatief moet er ook zijn. Van de Gemeente hoeven we op dit vlak helemaal 

niets meer te verwachten, geen budget en overal moet op bezuinigd worden. 

Persoonlijk zou ik veel meer met het Park willen doen, maar als ik het (bijna) alleen 

moet doen blijft er een bordertje over en wordt de rest weer gras en riet. Wij kunnen 

met elkaar toch laten zien dat een klein dorpje heel groot kan zijn en proberen te 

genieten van hetgeen de natuur ons geeft. Het kost met elkaar niet zo veel moeite en 

we krijgen er iets unieks voor terug. Ik hoop dat er na het lezen van dit stukje er weer 

spontaan mensen komen helpen en wij ze op de zaterdagmorgen met plezier kunnen 

ontvangen. Namens de mensen die zich wel willen inzetten voor een mooi stukje  

van Ewijcksluis. 

 

Simon Kranenburg 

 

 

Sponsortocht 2011 

Dit jaar reden de meiden voor de Rabobank Sponsortocht, Van Ewijcksluis kwam met 

het heldenteam bestaande uit Roselin, Björk, Lonneke, Annika en ik (Noa). Het 

waaide te hard die dag, vonden we zelf, maar tocht zijn we gegaan en om half 11 

stonden we bij Breedzand in –wie had anders gedacht- Breezand. Gelukkig en 

gezegend waren we toen we hoorden dat de toch was ingekort door de harde wind en 

grote kans op regen. We mochten op ons eigen houtje naar Julianadorp rijden en daar 

gingen we! Na veel gelachen, regen, kauwgom en routekaarten, zijn we via vele 

omwegen na 2 uur aangekomen bij de camping waar we moesten zijn.  

De terugweg ging iets soepeler, totdat mijn ketting eraf viel en ik (helaas) bij het 

pontje op werd gehaald…Maar de meiden zijn doorgegaan tot het startpunt en zo 

hebben we het toch maar mooi gedaan. Stempels gehaald, bijgekletst, weg 

kwijtgeraakt en het beloofde geld binnengehaald, ik zeg missie geslaagd, wat zal de 

penningmeester blij zijn! 



 

  
 

 

Notulen jaarvergadering 10 maart 2011 

Aanwezig:  

Bestuur:   R. Vader, A. Tielens,  A. Groot, S. Vader en J.V. Beets 

 

Verder aanwezig de leden: 

T( Thomas) van Essen, S. Kranenburg, D. Visser, M. Visser, A. Bijl, J. de Nooijer,  

N. Aaldring, A. Blom en M. Vader 

Halverwege de vergadering aangeschoven: Connie de Nooijer , Marga v/d Meer en 

Fred Johannes. 

 

Afbericht:   

Fam. v. Balen Blanken, Sylvia Bijl, Fay Vader, Fred Fasse en Jur Span 



 

 

Opening 

Voorzitter André Tielens heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij merkt op dat de 

opkomst deze vergadering niet erg groot is. Mogelijk ligt dit aan het feit dat er op het 

moment geen heikele zaken spelen in het dorp. Gezien de agenda en opkomst wordt 

voorgesteld om de pauze maar over te slaan. André opent na het doen van enkele 

huishoudelijke mededelingen om 20.30 uur de vergadering. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Ingekomen: 

Fietssponsortocht RABO bank 

Polderse gemeenschap 

Diverse Gemeente Anna Paulowna ( o.a. wijziging subsidie beleid ) 

Diverse rekeningen 

Diverse post “Primo” 

Diverse post “Vereniging Kleine Kernen”. 

Dorpenkrant. 

RAP Blaadjes 

Kerstkaarten 

Dorpsbelang Wieringerwaard. 

 

Mededelingen:  

De gemeente wil voetbaldoeltjes op het zeehondenveldje plaatsen. Het probleem is 

echter dat de gemeente er geen geld voor over heeft. Wij hebben een verzoek voor 

doeltjes bij de Lions neergelegd. Over eventuele toekenning van financiën is op dit 

moment nog niets bekend. Het veldje gaat door de gemeente gedraineerd worden. 

 

Ondanks enkele bezwaren heeft de Z.A.P. vergunning gekregen voor het bouwen van 

een nieuw kantoor. Op het moment is het rustig in het driehoeksoverleg waarin het 

bestuur van de ZAP samen met een project ontwikkelaar en de gemeente wil kijken 

wat er mogelijk is op het gebied van toch nog een mogelijke verplaatsing van de ZAP. 

Indien er weer wat beweging in de zaak komt, dan worden wij als dorpsvereniging er 



 

ook bij betrokken. Het Van Ewijckveld is thans aardig opgeknapt. Simon Kranenburg 

zal hier later op de vergadering iets over vertellen. De AED die wij als dorpsvereniging 

aangeboden hebben gekregen van de RABO-ton hangt nu aan de gevel van “café De 

Brug”. Er is tevens een lijst bekend gemaakt van Ewijcksluizers die in geval van nood 

de AED kunnen bedienen. 

 

Notulen jaarvergadering 11 maart 2010 

De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris 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.  

Jeroen de Nooijer merkt op dat er wel meer geld op een spaarrekening gezet zou 

kunnen worden. Volgens Arnold zou dat inderdaad kunnen 

Er zijn verder 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 Arjan Bijl en Margreet Visser is de controle dit jaar uitgevoerd.  

Volgens beiden zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd waarna de 

penningmeester wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. 

 

De kascontrolecommissie voor de controle van 2011 zal bestaan uit: 

De heren A. Bijl en J. Bakker. 

Als reserve kascontrolecommissielid is gekozen D. Visser  

 

 

 



 

Bestuursverkiezing 

Van het huidige bestuur waren Arnold en Jan Beets volgens het rooster aftredend.  

De beide bestuursleden hadden echter aangegeven om zich weer herkiesbaar te 

stellen. Aangezien er geen nieuwe kandidaten zich bij het bestuur aangemeld hadden, 

zijn beide bestuurders bij acclamatie weer voor een nieuwe termijn gekozen.  

Er hebben echter al enkele bestuurders aangegeven om mogelijk volgend jaar af te 

treden. Er zou sprake zijn van slijtage. Gebaseerd op deze wetenschap hield de 

voorzitter een warm pleidooi onder de aanwezigen om na te denken over een functie 

in het bestuur. Er is bovendien sprake van een verminderde belangstelling voor 

sommige activiteiten. 

 

Thomas van Essen stelt voor om in de volgende dorpskrant mensen op te roepen om 

met ideeën te komen. Margreet Visser stelt voor om te kijken of het een idee is om 

mensen met een hobby een workshop te laten verzorgen. 

 

Evenementen/Activiteiten  

Het komend jaar zullen we weer de gebruikelijke evenementen organiseren.  

We denken aan bijvoorbeeld het spijkerbroek hangen en het volleybaltoernooi tijdens 

de kermis, maar ook aan het dauwtrappen. Met het organiseren van nieuwe 

activiteiten wachten we nog even. 

 

Simon Kranenburg  

Simon Kranenburg vertelt op zijn bekende manier over de werkzaamheden die zijn 

verricht in het “Parc du Nord”  Dit is de nieuwe naam geworden van het voormalige 

paardenweitje. De gemeente hanteert echter de naam “Van Ewijcksveld” . 

Via allerlei manieren zijn er planten verworven die geplant zijn door een grote groep 

vrijwilligers uit het dorp. Dit was hart verwarmend. Deze mensen worden door Simon 

allemaal hartelijk bedankt voor hun bijdrage. De 1e zaterdag van de maand zullen de 

vrijwilligers daar weer aan de gang gaan. Margreet Visser heeft gezien dat er mensen 

zijn die hun hond daar niet aangelijnd laten, en is bang voor poep op plaatsen waar 

ook de kinderen spelen.  



 

Simon stelt voor dat de hondenbezitters een schepje moeten meenemen. Na een 

gedachten wisseling over en weer wordt Simon bedankt voor zijn goede werk. 

 

Rondvraag 

De volgende leden melden zich voor de rondvraag: 

Margreet  Visser: 

Klaagt over vissers die kamperen langs het water rond het zeehondenveldje.  

Het geeft overlast en ze laten rotzooi achter. 

Sabrina Vader heeft al een keer de Politie getipt. 

 

Jeroen de Nooijer:  

Stelt voor om opnieuw de gevaarlijke situatie op de kruising van de    

N249/Van Ewijksvaart/Stoomweg bij de gemeente onder de aandacht te brengen.  

Hij wil zich er zelf voor gaan inzetten. 

 

10 Presentatie van de website. 

De dorpsvereniging heeft nu een eigen nieuwe website http://www.vanewijcksluis.nl 

Onze site is tot stand gekomen met behulp van Steef  en Mark Vader, met 

ondersteuning van een collega van Mark. Door André wordt de nieuwe site 

gepresenteerd. Het is een aanwinst voor de vereniging. Het is de bedoeling dat de 

leden de dorpskrant straks via de site binnen kunnen halen. De papieren versie zal 

ophouden te bestaan. Dit zal ook gelden voor de bekende flyers. De leden die nog 

een papieren versie willen ontvangen dienen dat schriftelijk kenbaar te maken bij het 

bestuur. Ieder lid zal hier nog schriftelijk over worden geïnformeerd. Na de presentatie 

werden de makers onder luid applaus hartelijk bedankt door de voorzitter. 

 

Sluiting 

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

wordt de vergadering om 21.40 uur gesloten. 

 

De Voorzitter:        De Secretaris: 

A. Tielens         J. Beets 



 

Zomerevenementen 2011 

 

Als bestuur van de dorpsvereniging willen wij u graag opwarmen voor een aantal 

onvervalste zomerse evenementen. We nemen ze graag even met u door: 

 

Vrijdag 22 juli spijkerbroekhangen 

Op deze vrijdagavond, bij het begin van de polderse kermis, organiseren wij zoals u 

gewend bent het spijkerbroekhangen. Deelnemers dienen te verzamelen om 19.00 uur 

bij het café, en jong en oud mogen meedoen. Van de jongste verwachten we wel dat 

ze een zwemdiploma hebben. Uiteraard hangen de deelnemers weer boven de lage 

sluis, en komen de niet-deelnemers hun favorieten aanmoedigen, zodat het een 

gezellig geheel wordt op en rond de sluizen. 

 

     

 

Zaterdag 23 juli is er het kermis beachvolleybaltoernooi 

Locatie is het plein voor het terras van De Brug. We gaan weer zorgen voor een paar 

beste bulten zand waarop we een prachtig volleybalveld kunnen uitzetten. Net als 

vorig jaar kunt u zich individueel melden als deelnemer, ter plaatse stellen we teams 

samen. We gaan uit van deelnemers van 16 jaar en ouder. Deelnemers moeten zich 

melden om 14.30 uur, dan maken we snel teams en kunnen we starten. Het is dus 

niet de bedoeling dat u met een compleet team aankomt. Het inschrijfgeld is € 2,= per 

deelnemer, dit geldt niet voor de jeugd. 

 



 

Voor de aanwezige jeugd wordt er in het programma ruimte gemaakt voor een 

onderlinge wedstrijd op het centre court. Kijken of we jonge talenten hebben.  

We zullen met Eetcafé De Brug overleggen over de mogelijkheden voor een lekker en 

betaalbaar kermishapje, en uiteraard gaan we samen met hen er een gezellig geheel 

van maken. Naast de deelnemers verwachten we veel toeschouwers die hier getuige 

van willen zijn. 

 

 

 

Einde vakantie Bingo op 3 september 

Op deze zaterdagavond spelen we drie ronden bingo voor supermooie prijzen, en nog 

een superronde waarmee u geld kan winnen. Zo tegen het einde van de 

schoolvakanties nog even een gezellige avond om naar uit te kijken. Jong en oud is 

uiteraard welkom, we beginnen om 20.30 uur. De bingokaarten kosten slechts 1 euro 

dus daar hoeft u het niet voor te laten. Kortom laat u nog eens meeslepen in dit 

wonderlijke, fascinerende, meeslepende spel, en wie weet heeft u geluk.  

Locatie is uiteraard café De Brug. 

 

 



 

Dauwtrappen op 11 september 

Ondanks het macabere imago van deze datum (10 jaar na “nine eleven”) willen wij in 

de vroege ochtend met u gaan dauwtrappen. De start is om 06.00 uur en u schrijft in 

in het café. Deze prachtige wandeltocht rond Lake Amstel, met een lengte van 

ongeveer 14 kilometer, moet u zeker meepakken. U hoeft geen inschrijvingskosten te 

betalen, en wij zorgen dat halverwege het één en ander gegeten en gedronken kan 

worden. Wij zien u graag in alle vroegte bij het ontwaken van de dag, met uw 

wandelschoenen aan.  

Tot dan. 

 



 

 

 

Agenda 

 

Spijkerbroekhangen 

Vrijdag 22 juli Spijkerbroekhangen 

tussen de Sluizen bij eetcafé de Brug. 

Aanvang 19:00 uur 

Beachvolleybaltoernooi 

Zaterdag 23 juli Beachvolleybaltoernooi 

op de parkeerplaats bij eetcafé de Brug. 

Aanvang 14:30 uur. 

Bingo 
Zaterdag 3 september Bingo 

Aanvang 20:30 uur in eetcafé de Brug 

Dauwtrappen 

Zondag 11 september Dauwtrappen 

Verzamelen in eetcafé de Brug. 

Aanvang 06:00 uur. 

 

 

 


