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dorpskrant. 

 

 

In deze krant o.a:  

notulen jaarvergadering, 

aankondiging diverse 

evenementen, verslagen,  

de agenda en nog veel meer… 



 

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Dorpsvereniging van 

Ewijcksluis e.o.  op donderdag  8 maart 2012 

 

Het bestuur nodigt hierbij alle leden en donateurs 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  

1.   Opening 
2.   Mededelingen en ingekomen stukken 
3.   Notulen jaarvergadering 10 maart 2011 
4.   Jaarverslag secretaris 
5.   Jaarverslag penningmeester. 
6.   Verslag kascontrole 
7.   Bestuursverkiezing* 
8.   Evenementen 2011 en 2012 
9.   Rondvraag 
10.  Sluiting 
 

 

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

 

 

 

Het Bestuur 

 

 

 

*   Van het huidige bestuur zijn aftredend Arnold Groot (eventueel herkiesbaar) en  

Steef Vader (niet 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 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 
 
Sluiting 

 

 

 

Jaarverslag van de secretaris over 2011 

 

Het bestuur heeft in 2011  10 maal vergaderd. Tevens is er de jaarlijkse 

ledenvergadering in café De Brug geweest. Helaas kon ons eerste geplande 

evenement in het nieuwe jaar, de nieuwjaarsduik, vanwege het ijs geen doorgang 

vinden. Gelukkig is onze nieuwjaarsreceptie minder afhankelijk van weersinvloeden. 

Met dit traditioneel gezellige evenement hebben we op 1 januari weer het nieuwe jaar 

ingeluid. De muzikale omlijsting was weer in handen van ons huisorkest “De Manta’s” 



 

In het begin van het jaar is onze AED opgehangen aan de voorzijde van café “De 

Brug”. Tijdens de jaarvergadering op 10 maart is onze nieuwe website aan de leden 

gepresenteerd. Tevens is bekend gemaakt dat onze dorpskrant nu digitaal is te 

krijgen. De gedrukte versie blijft voorlopig ook nog beschikbaar. 

Het jaar 2011 is met het oog op plannenmakers voor bouwkundige activiteiten een 

rustig jaar gebleken. In april heeft de Hartstichting op ons verzoek weer een 

reanimatiecursus gegeven in café De Brug. Onder leiding van Simon Kranenburg is 

door een groot aantal inwoners het paardenweitje, wat nu de naam “Parc du Nord” 

heeft, en door de gemeente “Van Ewijcksveld” wordt genoemd royaal beplant en 

onderhouden. Met de Pasen is er weer wat voor de kinderen georganiseerd en 

voorafgaand aan de kermis was er weer het gebruikelijke spijkerbroek hangen. 

Helaas kon vanwege de barre weersomstandigheden het volleybal toernooi dit jaar 

geen doorgang vinden. Op 11 september was er weer het dauwtrappen voor de 

vroege wandelaars, en op 22 oktober hebben we een muziek quiz georganiseerd in 

café “De Brug”. Onder grote publieke belangstelling was op 13 november de intocht 

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

dorp weer helder verlicht geweest. De redactie van de krant werd ook dit jaar gedaan 

door Steef Vader met ondersteuning van de overige bestuursleden.  

Het vormgeven en ontwikkelingen van onze website is gedaan door Mark Vader. 

 

Het bestuur bestond in 2011 uit: 

 

André Tielens Voorzitter    

Jan Beets  Secretaris    

Arnold Groot    Penningmeester   

Steef Vader    Bestuurslid 

Ria Vader   Bestuurslid 

 

 

Jan Beets 

 

 



 

 

REANIMATIE/AED NIEUWS 
 
Op 18 januari j.l. hebben  de vrijwilligers van AED allertkring deelgenomen aan de 

herhalingscursus. Onder de deskundige leiding van de Hartstichting hebben zij de 

bediening van de AED en  het reanimeren weer volledig onder de knie en zijn ze weer 

voor 1 jaar gecertificeerd. Er was 1 nieuwe deelnemer bij en er hebben zich  

4 bedrijfshulpverleners aangemeld. Zo hebben wij een stabiele, veilige kring binnen 

een straal van 1 km. Rondom onze AED, die bij de Brug hangt. 

De volgende hulpverleners krijgen een AED allert na een melding bij 112: 

 

F. Fasse 

R. Vader 

J.Bakker 

D. v.d. Bent 

G. Postma 

M. Vader 

S. Wolthuizen 

D. Visser 

J. Beets 

P. Koopmans 

S. Vader 

A. Tielens 

M. Vlaar 

  

Dankbaar zijn we natuurlijk voor deze groep mensen en trots dat we in ons kleine 

dorpje deze voorziening hebben! 

 

 

 

 



 

Paasmiddag 

Op Paaszaterdag houden we zoals gewoonlijk een kindermiddag. 

Voor deze gelegenheid hebben we clown Dombo bereid gevonden om voor jullie  

op te treden. Hij is heeeeel erg grappig, kan goochelen en maakt de mooiste dingen 

van ballonnen! Natuurlijk gaan we ook eieren zoeken! 

Jullie komen toch allemaal? 

De middag is van 15.00 tot 17.00 uur. 

Tot zaterdag 7 april 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agenda 

 

Jaarvergadering 

Donderdag 8 maart jaarvergadering in 

eetcafé de Brug. De vergadering begint 

om 20:30 

Paasmiddag 

Zaterdag 7 April wordt er een 

paasactiviteit georganiseerd.  

Met Clown Dombo in eetcafé de Brug. 

Aanvang 15:00 uur tot 17:00 uur. 

  

 

 

 


