
                     Ewijcksnieuws 

Bestuurswisseling

Op 1 april  2021, tjdens de jaarvergadering, is het vorige bestuur afgetreden. Wij danken voorziter 

en alleskunner Sylvia van Laar hartelijk voor haar tomeloze inzet.  Monique en Maurice bedankt voor 

alle hand- en spandiensten. Thomas van Essen bedankt voor het feit dat je de rol van 

penningmeester nog een jaar op je hebt genomen. Theo Berbee is als enig bestuurslid aangebleven. 

Fijn dat je blijf.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: 

Voorziter: Jeroen de Nooijer

Secretaris: Annemarie Koopmans-De Jong 

Penningmeester: Carla Maij-van Duin

Algemeen lid: Marga van der Meer 

Algemeen lid: Theo Berbee

Algemeen lid: Marianne Booij

Belangenbehartging

Tijdens de vergadering hebben de kandidaten, inmiddels de bestuursleden, duidelijk gemaakt dat zij 

zich verkiesbaar hebben gesteld, omdat het duidelijk is dat een dorp als Van Ewijcksluis niet zonder 

een belangenvereniging kan. Overheden en projectontwikkelaars hebben het nog al eens op ons 

dorp en de naaste omgeving voorzien en dan is het hebben van inspraak van het grootste belang. 

Anderszins zijn er ook ideeën van dorpsbewoners zelf die door een belangenvereniging hogerop 

kunnen worden gebracht. 

Actviteiten / werkgroepen

Het standpunt van het nieuwe bestuur ten aanzien van actviteiten is dat deze zeker moeten blijven, 

maar niet persé door de bestuursleden zelf worden georganiseerd of geïniteerd. Daarvoor in de 

plaats komen er werkgroepen die de organisate en uitvoering op zich nemen. De werkgroepen 

verdelen zelf de taken en communiceren via een appgroep. 

Het bestuur vaardigt per actviteit een bestuurslid af die deelneemt aan het werkgroepoverleg (en 

eventueel de uitvoering). Zo blijven de lijntjes kort en blijf voortgang van actviteiten geborgd. 

Voor onderstaande actviteiten zoeken we dorpsbewoners die in een werkgroep willen stappen.  

Enkele voortrekkers zijn al gevonden. Aanmelden kan direct bij één van de bestuursleden of per e-

mail info@vanewijcksluis.nl. 

Werkgroepen:

Sinterklaas                            Kim Vermue, Daphne van Hulzen, Jan Beets, (nog 3 pers.) Annemarie          

                                                Koopmans-De Jong.

Brugverlichtng                     Steef, Niels en Mark Vader, Maurice, Gerrie, Theo Berbee.
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Pasen (jeugd)                        Kim Vermue, Daphne van Hulzen, (nog 2 pers. gevraagd) Marianne Booij.

Bloemendagen                     Theo Berbee, Marga van der Meer (nog 3 pers. gevraagd).

Zomerkermis / Volleybal    André Tielens, Fred Fasse, Fred Johannes, Mario, Steef, Niels,  Theo 

                                                Berbee.

Dauwtrappen                       (nog 2 pers gevraagd) Marga van der Meer

Keuvelen 11 november      Danique Fasse, Sabrina Wolthuizen, Carla Maij

Pubquiz                                 Thomas van Essen, Simon Pakes, Angelique

Foto-puzzeltocht      Sabrina en Marga van der Meer

De nieuwjaarsrecepte nemen we uiteraard voor eigen rekening.

Overige actviteiten

Het is altjd leuk als iemand met een nieuw idee komt en dit via de dorpsvereniging kenbaar wil 

maken en/of hiermee de kas wil spekken. Dit kan variëren van een GPS-wandeling tot klootschieten, 

van een garagesale tot een bingo en van een potluck-party tot een tafeltennis- en of 

tafelvoetbaltoernooi. Dergelijke actviteiten hebben in het verleden ook plaatsgevonden. Wij juichen 

initateven toe die bijdragen aan het versterken van verbinding. Nieuwe ideeën kunt u aandragen bij 

de bestuursleden en/of de penningmeester. De eerste gegadigden voor het organiseren van een 

viswedstrijd hebben zich al aangemeld.

Actualiseren website 

Onze prioriteit ligt op dit moment bij het beter vindbaar maken van wat er in ons dorp en in de 

directe omgeving speelt (of gaat spelen). Dit is van belang voor leden, aspirant-leden en 

geïnteresseerden. Daarom zal de website worden vernieuwd en geactualiseerd. Via de website is het 

voortaan mogelijk beleidsdocumenten in te zien (denk aan vaarweg baggeren, herstel vogeleilanden, 

verbeteren verkeersveiligheid, enz) . Omdat we ook foto’s willen plaatsen zullen we binnenkort 

hiervoor uw toestemming vragen. 

Nieuwsbrief

De verspreiding van nieuwsbrieven zal worden voortgezet. Bij deze willen we Mark Vader hartelijk 

bedanken voor het feit dat hij zoveel jaren de huidige website heef gevuld en de nieuwsbrieven 

heef verstuurd. 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 13 mei. 


