NIEUWSBRIEF JUNI 2015
Voor U ligt de nieuwsbrief van Dorpshuis
de Schulp. In deze nieuwsbrief leest u het laatste
nieuws en de ontwikkelingen in en rond De Schulp.

opvoeding van obs De Windhoek samen met de dames
van Gymvereniging SPIRIT bekeken. Zij koppelen hun
bevindingen terug.
Het is de bedoeling om voortaan elk jaar met de “Raad
van Aangeslotenen” een bijeenkomst te beleggen.
*******

PERSONEEL EN BESTUUR
Vol trots kunnen wij U melden, dat het bestuur van De
Schulp bijna op sterkte is. Bij het personeel hebben de
volgende mutaties plaatsgevonden. Sinds 9 februari 2015
is mevrouw Ans Kool met pensioen. De heer Piet Bakker,
heeft zijn functie als penningmeester neergelegd, nadat
er ook naar zijn mening een prima opvolger is gevonden.
Gelukkig blijft Piet als adviseur aan het bestuur verbonden.
Per 23 juni is ook de beheerder Vito d’Ambrosio met
pensioen gegaan.
Half april jl. is het bestuur gestart met de zoektocht naar
een nieuwe beheerder. In de afgelopen maanden is met
veel overtuiging en energie gewerkt aan het lezen en
selecteren van de ruim 60 sollicitatiebrieven. Maar. . . .
We zijn eruit! Wij kunnen u melden dat wij een nieuwe
beheerder hebben gevonden. Niet één maar twee
beheerders. Jacquelien Verschoor en Ronald Zentveld
zullen gezamenlijk het beheer van ons mooie Dorpshuis
de Schulp op zich nemen.

Het bestuur van Dorpshuis de Schulp
bestaat uit:
Maarten Gozeling:
Cor Baltus:
Lia Lentz:
Monic Swart-Zentveld:
Gerard Apeldoorn:
Margriet Baart
Hugo Snabilie:
Piet Bakker:
Beheerders:

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid
adviseur
adviseur
Jacquelien Verschoor
Ronald Zentveld (per 1-8-2015)
*******

Raad van Aangeslotenen
Op 22 april jl. heeft er een vergadering van de gebruikers,
de z.g. Raad van Aangeslotenen, plaatsgevonden.
Deze bijeenkomst is tot stand gekomen op initiatief van
het bestuur van De Schulp en op verzoek van een aantal
gebruikers. Een mooie gelegenheid om met elkaar kennis
te maken en te inventariseren of er zaken zijn die beter
kunnen worden georganiseerd.
Aan de orde kwamen o.a. de veiligheid tijdens evenementen met daaraan gekoppeld de vluchtroute, de staat
van de gymtoestellen en de opslag van toneelattributen
en muziekinstrumenten. Allemaal zaken die nog eens
goed onder de loep moeten worden genomen. De vragen
met betrekking tot het wel of niet deugdelijk zijn van de
gymtoestellen worden door de vakleerkracht lichamelijke

(bericht van de voorzitter)

Op 8 april 2015 heeft de VDEB haar jaarvergadering in de
Schulp gehouden die ook toegankelijk was voor niet-leden.
In de pers (Dorpsgenoten en Contact met de Egmonden)
en op de site van de VDEB is hierover een uitgebreid
verslag gepubliceerd. Ook in 2015 zijn de diverse werkgroepen actief geweest met meerdere projecten zoals:
Werkgroep Openbare Buitenruimte:
De VDEB zou graag het haventje “Het Stet” gerealiseerd
zien door de gemeente om zo de nieuwe kanoroutes naar
Egmond aan den Hoef en Alkmaar meer inhoud te geven
voor Egmond-Binnen. Op 15 april 2015 is samen met de
gemeente en de betreffende wethouder een wijkschouw
gehouden in Egmond-Binnen die een aantal verbeterpunten heeft opgeleverd. De VDEB hoopt dat deze verbeterpunten in de komende tijd worden omgezet in daadwerkelijke activiteiten door de gemeente Bergen.
De werkgroep heeft de gemeente laten weten dat zij bij
plan Mooy (riolering en herinrichting Huisweid en Samenweid) een bijdrage willen leveren en ook bij de herinrichting van het Luilaantje. Samen met belangengroepen in
Heiloo probeert de VDEB de eventuele nadelige effecten
van een nieuwe afslag van de A9, zoals bijvoorbeeld
sluipverkeer door Egmond-Binnen, te voorkomen.
De gemeente heeft een eerste aanzet gegeven via
Facebook waarin zij de bewoners van Egmond-Binnen
uitnodigt om met ideeën te komen voor herinrichting van
“Het Brinkie” aan de Adelbertusweg en ook aan de VDEB
gevraagd om mee te denken over dit project.
Werkgroep Wonen:
De gemeente Bergen komt medio dit jaar met een algehele
woonvisie die ter inzage zal worden gelegd. De bedoeling
is dat deze woonvisie in het 4e kwartaal aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt aangeboden. Er is zoals
bekend veel energie door de VDEB gestoken om lid te
kunnen worden van de Omgevingsraad Schiphol om zo
te kunnen meepraten over een eerlijke verdeling van de
vliegroutes die hinder voor de bevolking opleveren. Dit is
afgewezen en het bestuur van de VDEB beraadt zich nog
op vervolgstappen.
De VDEB probeert nu in goed overleg met het college van
B&W van Bergen in gesprek te komen met de luchtverkeersleiding, zeker nu ook een toename van de nachtvluchten is aangekondigd. Castricum heeft dit gesprek al
gehad maar helaas waren wij hierbij niet uitgenodigd en
vernamen dit via de media (Alkmaarsche Courant).
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Werkgroep Jongeren:
Deze werkgroep heeft waar mogelijk de Stichting JOEB
ondersteunt om de nieuwbouw van het JOEB te kunnen
realiseren. De laatste berichten geven nu duidelijk aan dat
dit project doorgaat. De VDEB heeft ook een financiële
bijdrage geleverd voor de afwerking en inrichting van het
toekomstige gebouw. Ook heeft de VDEB een financiële
bijdrage gegeven voor het educatieve weekend met
jongeren uit Egmond-Binnen.
Werkgroep ouderen:
Op de jaarvergadering heeft Els Geugies na vele jaren van
succesvolle activiteiten afscheid genomen als voorzitter
van De VDEB. Gelukkig blijft Els nog wel actief met de
werkgroep ouderen.
Het buurtbusproject dat Els samen met andere vrijwilligers
uit de Egmonden en Heiloo heeft opgezet is een absoluut
succes.
Tenslotte heeft de gemeente gevraagd aan de VDEB om
samen met andere verenigingen en de inwoners van
Egmond-Binnen te komen met een gebiedsvisie gericht op
de toekomst voor Egmond-Binnen waarbij inwoner
participatie absoluut noodzakelijk is. Het bestuur praat
hier komende tijd verder over met de gemeente om vast
te stellen wat de VDEB hierin kan betekenen.
Het bestuur van de VDEB wenst een ieder een prettige
zomervakantie toe.
*******

Volleybalvereniging De Schulp
(Bericht van de voorzitter)
Het damesteam van volleybalvereniging De Schulp heeft
er weer een mooi en succesvol seizoen opzitten. Wij zijn
keurig geëindigd in de middenmoot van de 1e klasse.
Traditioneel hebben wij het seizoen afgesloten met een
minstens zo succesvol en gezellig weekendje weg. Om
komend seizoen weer net zo succesvol te maken, zijn wij
op zoek naar nieuwe speelsters voor ons team. Dus ken jij
of ben jij die dame die zin heeft om vanaf eind augustus
(dan beginnen de trainingen weer) aan te sluiten bij ons
sportieve en gezellige team? Neem dan contact op via
volleybalverenigingdeschulp@gmail.com
Wij trainen wekelijks op woensdagavond in de sportzaal
van Dorpshuis De Schulp en spelen onze thuiswedstrijden
op dinsdagavond in het Vennewater in Heiloo.
*******

Toneelgroep

de Vos. Al lang hebben we het plan dit verhaal te bewerken en in Egmond Binnen op de planken te brengen.
Nu hebben we een regisseur gevonden, Henk Hoeben, die
bereid is gevonden om samen met ons aan de slag te gaan
en dus zelf een stuk te maken. Een oeroud verhaal in een
modern jasje. Wij hebben er ontzettend veel zin.
We spelen van 30 maart tot en met 2 april 2016. Daarvoor
laten we ons natuurlijk weer zien in een tent tijdens de
rommelmarkt van Egmond op z’n kop op 31 juli. Wij
hebben altijd samen met de kinderen veel plezier in ons
Voorleestheater waarin we nu al jarenlang klassieke
sprookjes spelen. Dit jaar spelen we De prinses op de Erwt
en Repelsteeltje (Het Vrouwtje en de Vis).
Wij zouden in onze vereniging graag jonge, enthousiaste
spelers een kans geven om mee te spelen bij onze groep.
Iedereen is welkom. Neem maar contact op met Peter
Petiet, houtweg5@gmail.com of kom kijken op een
maandagse repetitieavond in september.

*******
Eettafel en huiskamer Egmond-Binnen gaan
verhuizen naar Dorpshuis De Schulp
Omdat Heegemunde verbouwd gaat worden, zal vanaf
donderdag 20 augustus a.s. elke donderdag de Huiskamer
open staan voor de spelletjesmiddag en op de 1ste en 3de
donderdag van de maand zullen voorafgaand aan de
spelletjesmiddag vanaf 12.30-14.00 uur zo’n 30 EgmondBinders aanschuiven om gezamenlijk te eten.
In het kader van “het ontmoeten” (zo spreek je nog es
een dorpsgenoot) geniet men van wat de koks van de
Zorgcirkel hen voorschotelen.

*******
Openingstijden Dorpshuis de Schulp
De sporthal is 7 dagen per week ‘s morgens,
’s middags en ’s avonds geopend voor sport en
alles wat men in een sporthal kan verwachten.
de vaste openingstijden
maandag avond vanaf 19.30
dinsdag avond vanaf 19.30
woensdag middag vanaf 14.00
donderdag middag vanaf 13.30
donderdag avond vanaf 19.30
verder alle dagen van de week in overleg.
In de vakantieperiode zijn we gesloten van
maandag 6 juli tot en met zondag 9 augustus.

Geplande activiteiten 2015:
Egmond-Binnen
www.toneelgroepspiegel.nl
(bericht van de secretaris)

Toneelgroep Spiegel maakt al jarenlang gebruik van De
Schulp om daarin voor een groot publiek uit de wijde
omgeving toneelstukken te brengen. Wij oefenen vanaf
september wekelijks in de bovenzaal en in maart bouwt
een groep enthousiaste mensen de sporthal om tot een
theaterzaal met een fantastische tribune waarop we
800 toeschouwers verdeeld over vier avonden een stuk op
niveau presenteren. Vorig jaar speelden we bijvoorbeeld
Een Ingebeelde Zieke. Het komende jaar zijn we bezig met
een uniek project. Iedereen kent het verhaal van Reinaert

27 juni
10 of 17 oktober
24 oktober
22 november
13 december

Blues voor Nepal /JOEB
Volleybal-clinic met Ron Zwerver
Najaarsconcert Eensgezindheid
Intocht Sinterklaas
Le Champion Midwinterloop

KBO
Vanaf woensdagmiddag 2 september start de KBO (om de
week) kienen en klaverjassen vanaf 14.00 uur.
Het bestuur en het personeel van Dorpshuis de Schulp
wenst een ieder een zonnige zomer toe.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Dorphuis de Schulp,
Visweg 45, 1935 EB EGMOND-Binnen / tel: 072-5063523
www.deschulp.nl

