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Wow, wat een activiteit. Als bestuur hebben we veel
werk verzet om de ledenlijst up to date te maken,
sponsoren te werven en contacten met het netwerk te
versterken. Ondertussen zijn er nieuwe aanmeldingen
voor werkgroepen, een eerste activiteit van de
wandelwerkgroep is achter de rug en de werkgroep
zomerkermis zal hieronder het plan ontvouwen. We
zijn dankbaar voor zoveel spontane en serieuze
medewerking.  

Zet in je agenda 
De werkgroep Zomerkermis heeft het draaiboek rond. Op
zaterdag 24 juli, 15.00 uur, zal het succesvolle
Volleybaltoernooi weer plaats vinden op het parkeerterrein bij
Eetcafé De Brug. Uiteraard op zand. Het spreekt voor zich dat
we rekening moeten houden met enkele restricties vanwege
Corona. Tijdens en na afloop is De Brug geopend en ook dan
kunnen we uitgaan van het vaste recept. U wel bekend. 

Wandelen op Wieringen
De eerste wandeling van de werkgroep Dauwtrappen vond
plaats op vrijdagavond 25 juni. Zo'n twintig liefhebbers
verzamelden bij het Lutjestrand. Na kennismaking liepen we
over het zuidelijke deel van het voormalige eiland en
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Archiefstukken boven water
Onze secretaris Annemarie heeft zich ingespannen om alle archiefstukken van de
dorpsvereniging boven water te krijgen. Met dank aan Jan Beets die een goede
bewaarder is gebleken. Ook Ria Vader en Bram Vergouwen hebben het nodige
aangedragen. Dit varieert van statuten, notulen, fotoboeken, verslagen van ledenuitjes
tot persberichten en zelfs instructies voor Sinterklaas. De oude dozen zijn inmiddels
vervangen door eigentijdse curvers en regelmatig zullen we hieruit een stuk opdiepen.
We kunnen u wel vertellen dat het nu al veel inspiratie geeft. In het verleden zijn
namelijk ontzettend veel activiteiten georganiseerd om de leefbaarheid te verbeteren.
Hulde voor onze voorgangers.   
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eindigden we bij de Waddenzee. Helaas dit keer geen
midzomeravond-zonsondergang, maar dat mocht de pret niet
drukken. Deelnemers reageerden enthousiast en vonden het
initiatef voor herhaling vatbaar. Dank aan Annemieke en Eva.

AED-kastje
U kent het misschien wel,
het AED-kastje aan de gevel
van De Brug. Ooit is deze op
initiatief van de Dorpsvere-
niging geïnstalleerd, gefinan-
cierd uit de RABO-ton.
Tegenwoordig is de gemeen-
te eigenaar en beheerder.
Maar hoe werkt het nu? Uit
betrouwbare bron, Ria Vader,
vernemen we dat men
burgerhulpverlener moet zijn
voor bediening van een
AED. Via www.hartslagnu.nl
melden mensen zich
hiervoor aan. Zij krijgen dan
ook een cursus
hartmassage. Overigens zijn
ook BHV-ers bevoegd. Ook
al hebben we er als bestuur
niets meer mee te maken,
zouden we toch graag
vernemen wie van de 'oude
club' nog steeds
geregistreerd staat en wie
eventueel deze club wil
versterken.  
 
 
 

Ingekomen
Als nieuwe
werkgroepleden hebben
zich aangemeld Eva van
Anrooij voor de werkgroep
Sinterklaas en Bas van
Anrooij voor de werkgroep
Pasen. Zij willen hiermee
een steentje bijdragen en
meer dorpsbewoners
leren kennen. Harstikke
mooi. Het totale overzicht
van werkgroepen en leden
is te vinden op de website.
Heeft u ook interesse,
meld dit via
info@vanewijcksluis.nl  

Lichtplan
Onderzocht wordt of een
permanente
brugverlichting, mogelijk
led-licht, tot de
mogelijkheden behoort.
Bent u specialist op dit
gebied, of kent u iemand,
meld u dan a.u.b. Met een
goed plan, maken we
kans op
investeringsubsidie. 

Spam
Mocht u deze nieuwsbrief
niet hebben ontvangen
dan zit deze waarschijnlijk
in uw Spambox.

Gespot
Al vanaf oktober zijn er
drie tot vier keer per week
koudwaterzwemmers
gesignaleerd bij het
strandje bij Camping 't
Loze Vissertje. Deze
dappere dodo's hebben
zelfs de winter getrotseerd
en leggen zich nu toe op
het afstandzwemmen. Het
doel voor deze zomer
(eind augustus) is het
behalen van de overkant
van het Amstelmeer. In
zwembroek of badpak,
want zwemsuits daar doen
ze niet aan. Dorpsbe-
woners kunnen t.z.t.
aanhaken. Koudwater
zwemmen is goed voor uw
weerbaarheid en uw
humeur. :-) 

Overig
Het bestuur heeft de petitie
ondertekend om ervoor te
zorgen dat de afstand van
woningen tot windmolens
minimaal 600 meter moet
blijven. 

Zie ook onze website
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Website Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan margavdmeer@live.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u info@vanewijcksluis.nl toe aan uw adresboek.
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