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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… 



 

In memoriam Anouk Bijl 

 

Op de ochtend van donderdag 6 oktober jl. zijn we met veel Ewijcksluizers aanwezig 

geweest bij de uitvaart van Anouk Bijl in het crematorium te Schagen. 

Anouk is overleden op de zaterdagochtend daarvoor bij de eerste zonnestralen van 

een prachtige herfstdag, in de liefdevolle omgeving van haar familie. Op een leeftijd 

van 18 jaar en dat is veel, veel, veel te vroeg. Dit doet ons allen veel verdriet, een 

schok ging door ons dorp. Het was nog maar een week daarvoor dat bij haar een 

hersentumor was ontdekt, en dat dit zo snel zou leiden tot haar overlijden is een 

enorme klap voor iedereen die het gezin Bijl kent.  

 

Vijf jaar geleden zijn Arjan, Sylvia, Anouk en Anne Jet vanuit Den Helder in Van 

Ewijcksluis komen wonen in hun woning aan de Sluisweg. Voor Anouk die veel van de 

ruimte en de natuur hield was dit een verademing waar ze veel van genoot. Haar 

liefde voor de paarden en de paardensport kon ze goed kwijt in deze nieuwe 

omgeving. 

 

Anouk was een meid die niet alles en iedereen gelijk heel dichtbij liet komen, maar 

degenen die tot haar hart mochten doordringen had ze veel te bieden. Haar 

creativiteit, die ze op verschillende manieren toonde, haar liefde voor de natuur en 

haar oog voor de details waren zaken die door velen genoemd en geroemd werden. 

 

Wij kennen Anouk als een enthousiaste deelnemer aan evenementen in ons dorp, met 

als hoogtepunt voor haar de aanwezigheid op de talentenmarkt, waar ze samen met 

haar zus zoveel mooie zelfgemaakte tassen en andere spullen heeft kunnen laten 

zien aan de mensen. Verder kennen we haar natuurlijk in de nabijheid van haar paard, 

waarmee ze zo vaak door het dorp is gegaan, op weg naar de manege of weer naar 

huis. 

 

 



 

Het laatste jaar was voor Anouk een moeilijk jaar vanwege problemen met haar voet. 

Haar  mobiliteit had hier ernstig onder te lijden en Anouk heeft zich soms onbegrepen 

gevoeld ten opzicht van de medici die haar behandelden. Dat was voor haar best 

moeilijk, maar toch heeft ze nimmer de moed verloren om daar weer bovenop te 

komen. Niet iedereen zal weten dat dit veel van haar en haar omgeving heeft gevergd. 

Bewonderenswaardig is de wijze waarop zij daarmee is omgegaan, en zo op haar 

eigen manier. Nog meer bewondering heeft Anouk geoogst door haar doortastendheid 

in de laatste dagen van haar leven, waarin ze van haar dierbaren afscheid nam. 

 

Het afscheid in Schagen was waardevol, de woorden van haar ouders, van Marga en 

van anderen leerden ons Anouk zelfs beter kennen, daar zijn we dankbaar voor. 

 

Voor haar zus Anne Jet en voor haar ouders Arjan en Sylvia is hiermee een moeilijke 

periode aangebroken, waarin ze met het verlies van hun geliefde dochter om zullen 

moeten leren te gaan. Dit is een zware opdracht, waarin we ze niet alleen willen laten 

staan. 

 

Wij hopen dat we met z’n allen een beetje steun kunnen bieden, een helpende hand, 

een vriendelijk woord, een blijk van begrip, het samen doorgaan met het leven. 

 

Wij wensen hen alle kracht en wijsheid toe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evenementen  van de Dorpsvereniging 

Keuvelkeuring op 11 november in Eetcafé De Brug 

 

Uiteraard gaan we weer een deskundige jury neerzetten om de keuvels van alle 

kinderen aan een deskundige blik te onderwerpen. Iedereen mag binnenlopen tussen 

17.30 uur en 18.30 uur. De keuvels worden per leeftijdsgroep gejureerd, dus iedereen 

kan een mooie prijs winnen, die zal worden uitgereikt door Sinterklaas bij de intocht. 

Doe dus allemaal flink je best en maak je mooiste keuvel ooit.  

We zijn benieuwd, dus tot 11  november. 

 

 

 

 

Kijk zo zag dat er vroeger uit. Is dit dan van vroeger uit Van Ewijcksluis? Ik denk van 

niet, maar wie iemand herkend mag het zeggen. 

 

 



 

 

Sinterklaasintocht op zondag 13 november 

En dan twee dagen later de intocht van Sinterklaas in Van Ewijcksluis. Altijd een 

geweldige happening om bij te zijn. De verwachting is dat Sinterklaas en zijn Pieten 

rond 14.30 uur door de sluis komen varen, als er tenminste geen oponthoud is dit jaar. 

We hebben geregeld dat het muziekkorps van Concordia weer komt spelen, dus dat is 

erg gezellig. Als we nog rekening moeten houden met andere optredens dan hoort het 

bestuur dat graag. Als Sinterklaas eenmaal voet aan land heeft gezet, dan zal hij zich 

rustig richting de serre van De Brug gaan begeven om daar samen met alle kinderen 

even bij te praten. Sinterklaas weet natuurlijk heel veel maar nooit alles. Dus ouders 

als je hem nog wat wilt influisteren, lever dat dan  in bij André van het bestuur, liefst in 

een groot lettertype. Het mag ook per mail naar andre-annemieke@quicknet.nl 

 

Tenslotte vindt Sinterklaas het altijd leuk om kleurplaten te ontvangen, en ingekleurd 

uiteraard. Deze zijn te vinden op de site van de dorpsvereniging, 

www.vanewijcksluis.nl, en kunnen ingeleverd worden bij één van de bestuursleden 

van de Dorpsvereniging. Ook zullen we hem vragen om de prijzen van de 

keuvelkeuring uit te reiken, altijd spannend natuurlijk. 

 

We hopen dat alle kinderen er weer bij zijn om Sinterklaas welkom te heten, dat zal hij 

zeer waarderen, dus zorg dat je op tijd op de hoge sluis staat. 

Wij hebben er ook zin, dus allemaal tot 13 november! Zie ginds kom de stoomboot….. 

 



 

 

Nieuwjaarsdag in Van Ewijcksluis 

Nieuwjaarsdag valt volgend jaar op zondag 1 januari. Dat is een mooie dag om in  

Van Ewijcksluis te zijn en te blijven. 

 

Om 13.00 uur is daar de nieuwjaarsduik bij het kleine strandje. Vorig jaar kon die niet 

doorgaan vanwege de ijsvorming, dus de deelnemers hebben dan twee jaar moeten 

wachten en staan dus te trappelen. 

 

Het bestuur zorgt samen met Fred en Mirjam voor warme chocolade voor de dappere 

deelnemers. Ook als u het te koud vindt om te duiken dan toch zeker komen voor de 

sfeer en de aanmoedigingen lijkt ons. 

 

Kijk zo ziet dat eruit, prachtig toch? 

 



 

En dan natuurlijk de nieuwjaarsreceptie met…..De Manta’s 

Uiteraard komen we zelf allemaal om 15.00 uur in een opperbeste stemming naar  

De Brug voor het beste begin van het nieuwe jaar. 

Een lekker borreltje, een dansje, leuke mensen om je heen, dat wordt weer gezellig. 

 

Als bestuur nodigen wij u allen van harte uit om erbij te zijn, dus tot 1 januari op de 

nieuwjaarsreceptie in Van Ewijcksluis 

 

Tip 1: neem 2 januari vrij… 

Tip 2: glaasje op laat je rijden 

 

 

CURSUS REANIMATIE/AED 

Op woensdag 18-01-2012, hebben we weer een herhalingscursus reanimeren/AED. 

Om uw certificaat geldig te laten blijven is het van belang om aan deze avond deel te 

nemen! Wij verzoeken u daarom u aan te melden bij: 

Ria Vader  0223 53 22 33 

 

Ook kunnen bijvoorbeeld BHV-ers, gastouders en ieder die in het bezit is van een 

geldig certificaat zich aanmelden voor het AED alert. Dit kan alleen wanneer u binnen 

een straal van 1 km van onze AED woont. (Café De Brug) 

In dat geval kunt u dat ook melden op bovenstaand telefoon nummer. 

Ook nieuwe cursisten zijn deze avond welkom, gewoon even bellen! 

Zoals gewoonlijk neemt de Dorpsvereniging de helft van de kosten voor haar rekening 

dus voor € 12,50 bent u weer paraat voor uw medemens. 

 

De avond wordt gehouden in café  De Brug. Aanvang 19:30 uur. 

Graag allemaal tot dan.  



 

De gemeente wil contact met ons dorp. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om met de 

bewoners van ons dorp van gedachten te wisselen. Ons is gevraagd of er behoefte 

aan zou bestaan en hoe dat dan zou moeten worden vormgegeven. Wij hebben 

positief hierop gereageerd en stellen voor een avond in Café De Brug. De gemeente 

heeft nu aangegeven om een avond te organiseren waarop de inwoners van ons dorp 

in de gelegenheid gesteld worden om met het college in gesprek te gaan. Indien wij 

op de hoogte gesteld worden van de datum zullen wij u hierover informeren. 

Het bestuur. 

Agenda 

 

Keuvelkeuring 

Vrijdag 11 november Keuvelkeuring  

Eetcafé de Brug. Vanaf 17:30 uur t/m 

18:30 uur 

Sinterklaasintocht 

Zondag 13 november is het weer zover, 

dan komt Sinterklaas ons dorp 

binnenvaren. Hij wordt zoals gebruikelijk 

om 14.30 uur verwacht 

Brugverlichting 

Zaterdag 3 december 

De brug in het centrum van het dorp 

wordt weer prachtig verlicht 

Nieuwjaarsduik 

Zondag 1 januari  

Brrrrr, de Nieuwjaarsduik. Om 13:00 vind 

weer de traditionele duik plaats. Succes! 

Nieuwjaarreceptie 

Zondag 1 januari  

De Nieuwjaarreceptie! Knal het nieuwe 

jaar in, zoals nooit eerder. Met muzikale 

begeleiding van de Manta’s.  

Vanaf 15:00 uur. 

 


