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

– 40 jaar –
“ Steen legg ing b evo lking 13 d e c emb er 1975” , was d e teks t d ie
o p za terda g 13 d ec emb er 1975
b ij s tu kj es en br o kj es w erd sa m eng es teld en g em ets eld
teg en de muu r va n d e bezo eker s ing ang van D orp sh u is d e
Sc hu lp .
T eg en b eta ling v an 1 g u ld en p er c en tim ete r kond en
in v es teer ders
fina nc ieel
hun
“s teen tj e”
b ijd rag en.
B elon ing : eeu wig e r oem zo lan g h et g ebo uw b es taa t.
In midd els p ron kt dez e teks t a l 40 ja ar op de gev el.

De geschiedenis van dorpshuis De Schulp gaat feitelijk terug
naar 1971. Toen vonden de eerste besprekingen plaats tussen
de stichting en het gemeentebestuur van Egmond. Doel hiervan
was om te komen tot de realisatie van een magnifieke
sportaccommodatie samen met voet balvereniging St. Adelbert.
Doordat die plannen nog niet rond waren werd alvast gestart
met de oprichting van het Dorpshuis en Sporthalcomplex.
Ondanks de economische recessie kon men met ingebracht
geld door de inwoners van Egmond-Binnen en door subsidies
van de gemeente en bouwbedrijf Apeldoorn van start met de
bouw. Het toen zittende bestuur van de vereniging nam het
besluit om het dorpshuis ‘De Schulp’ te noemen. Deze naam
werd verkozen om de herinnering levendig te houden aan de
tijd toen vanuit Egmond-Binnen de schelpenvissers met hun
schulp-karren langs de Schulpweg trokken naar zee.
Het Dorpshuis werd medio 1976 officieel geopend met de
woorden van de voorzitter: “Alstublieft jeugd van Egmond
Binnen”. Vanaf dat moment trotseerde het door architect
Beemsterboer ontworpen multifunctionele gebouw aan de
Visweg als dorpshuis, sportzaal, evenementenhal, een plek voor
vergaderingen, maar bovenal een ontmoetingsplaats voor alle
inwoners van Egmond-Binnen.
Wie niet bekend is met Dorpshuis de Schulp, is geen echte
“Akkeloor”. Bijna geen kind dat hier niet heeft gegymd, bij
‘Actief’ -nu ‘Spirit’- of tijdens schoolgymnastiek. Of in het
dorpshuis heeft gevoetbald of deelnam aan een vereniging
zoals de Basket-balvereniging BC Egmond, Badmintonclub De
Hanebalken, Muziekvereniging Eensgezindheid, Schietvereniging De Binnen-schutters en Toneelvereniging Spiegel.
Of aan andere activiteiten deelnam zoals de bingoavond of een
EHBO-demonstratie. Ieder jaar een goed gevulde sporthal
tijdens het Sinterklaasfeest en het Oliebollen Voetbaltoernooi.
Creadoe- of informatiemarkten, Bloembollenshow, Kinderkledingbeurs en vele andere evenementen & festijnen.
Dorpshuis De Schulp is al 40 jaar de plek voor elke activiteit
voor jong & oud, een mijlpaal die gevierd mag worden!
Dorpshuis de Schulp viert in het weekend van 12 en 13
december haar jubileum met een feestelijk programma met
onder andere de bekende fakkeltocht door Egmond-Binnen.
Lees het volledig programma op bladzijde 2.
U bent van harte uitgenodigd!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PERSONEEL EN BESTUUR
Vol trots kunnen wij melden, dat het bestuur van De Schulp op
volle sterkte is. Met ingang van 15 oktober jl. heeft Jet Kuijmans
zich bij ons bestuur gevoegd.

Geplande activiteiten in De Schulp 2015:
22 november
12 december
12 en 13 dec.
2016:
januari
13 februari `
20 februari

Intocht Sinterklaas
Le Champion Midwinterloop
Jubileum De Schulp – 40 jaar
Nieuwjaarsborrel (info volgt)
Solistenfestival Eensgezindheid
Filmavond over Egmond, presentatie:
Cor de Bond, alias Cor Pies/Cor Zentveld

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 uur
dinsdag avond vanaf 19.30 uur
woensdag middag vanaf 14.00 uur
donderdag middag vanaf 13.30 uur
donderdag avond vanaf 19.30 uur
verder alle dagen van de week in overleg.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(bericht van de voorzitter)

De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) is ook
het tweede half jaar van 2015 actief geweest met tal van
activiteiten door onderstaande werkgroepen.
De belangrijkste hiervan zijn:
Werkgroep Openbare Buitenruimte
*Plan Mooy: dit is vernieuwing van het riool en inrichting van
de Huisweid en Samenweid. De VDEB vervult hierin een actieve
rol om ervoor te zorgen dat afgevaardigden van de bewoners
kunnen meepraten over de nieuwe inrichting. Ook heeft de gemeente hierover een voorlichting bijeenkomst georganiseerd.
*Nieuwe afslag A9 bij Heiloo
Het actiecomité in Heiloo heeft het bestuur gevraagd een
standpunt in te nemen namelijk voor of tegen de afslag. Het
bestuur van de VDEB neemt echter geen standpunt in dat moeten de leden zelf bepalen. Wel laat de VDEB haar stem horen
om ervoor te zorgen dat er geen massaal sluipverkeer door
Egmond-Binnen gaat rijden en is hierover in gesprek met de
gemeente.
*Herinrichting Luilaantje
De VDEB is zijdelings betrokken bij de herinrichting van het
Luilaantje. Namens het VDEB-bestuur hebben wij schriftelijk de
bewoners van het Luilaantje opgeroepen om naar de diverse
inloopavonden te gaan die door de gemeente Bergen waren
*Bezoek commissaris van de koning van de provincie NoordHolland
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De gemeente Bergen had het VDEB-bestuur gevraagd om een
presentatie te geven voor de commissaris van de koning over
enige belangrijke onderwerpen. Wij hebben dit aangegrepen
om te praten over een eerlijke verdeling van de vliegverkeerhinder en gesproken over het voorkomen van de mogelijke
negatieve gevolgen voor Egmond-Binnen betreffende de
nieuwe afslag A9 bij Heiloo.
Werkgroep wonen:
*Vliegverkeer hinder
De VDEB is hierover in gesprek met het college van B&W van de
gemeente Bergen om ook via de gemeente Bergen en het
samenwerkingsverband BUCH dit bij de diverse instanties aan
de orde te brengen. Ook heeft de VDEB hierover recent een
brief gezonden aan de Luchtverkeersleiding.
*Toekomstvisie Egmond-Binnen
De gemeente Bergen heeft de VDEB gevraagd of zij willen
meewerken aan een pilot “Toekomst Visie Egmond-Binnen”.
Dit in het kader van het nieuwe beleid: bewonersparticipatie.
Bij de voorbereiding (opstart) van deze toekomstvisie zijn alle
werkgroepen van de VDEB betrokken.
Met afgevaardigden van de besturen van verenigingen, stichtingen, ondernemers van Egmond-Binnen en de gemeente Bergen
is er een eerste bijeenkomst geweest. Doel was vooral om te
praten hoe het beste alle bewoners kunnen worden benaderd
met vragen om hieraan hun medewerking te verlenen. Ook is er
gediscussieerd over wat volgens de aanwezigen het belangrijkste punt voor de toekomst van Egmond-Binnen is. Hierin
kwam naar voren dat wij vooral onze jongeren moeten behouden in het dorp en dit betekent vooral betaalbare
woningbouw. De gemeente gaat dit met de raad bespreken en
wil vooral de vervolgdiscussie digitaal laten plaatsvinden via
een speciale website.
Werkgroep jongeren De werkgroep Jongeren probeert zoveel
mogelijk Stichting JOEB te ondersteunen om de geplande
nieuwbouw van het onderkomen voor jongeren in EgmondBinnen te kunnen realiseren. Ook is de werkgroep betrokken
geweest bij de buitenspeeldag.
Werkgroep ouderen In het kader van de snelle veranderingen
in de zorg onderzoekt de werkgroep ouderen de mogelijkheid
van het plaatsen van een wijkverpleegkundige in Egmond
Binnen.
Sinds 2003 is de huisartsenpraktijk zeer tegen de zin van de
patiënten uit Egmond-Binnen vertrokken en is verhuisd naar
Egmond aan de Hoef. De huisartsenpraktijk is niet met openbaar vervoer te bereiken en zo zijn ouderen en ouders met
jonge kinderen zonder auto zelfs voor de meest simpele
medische handelingen AFHANKELIJK van anderen! Door de
verdere vergrijzing wordt dit een steeds groter probleem. De
werkgroep ouderen streeft naar een centrale plaats in EgmondBinnen waar iedereen terecht kan voor eenvoudige medische
handelingen. Deze worden nu ook al niet meer door de
huisartsen verricht maar door een praktijkondersteuner zoals
het meten van: bloeddruk, diabetes, COPD. De zorg wordt op
deze manier dichter bij de patiënten geplaatst waardoor
mogelijk eerdere signalering plaatsvindt wat alleen maar
voordelen biedt. Er schijnt al een praktijkondersteuner voor
ouderen te zijn in de praktijk van Egmond aan de Hoef.
Ten slotte
De VDEB zoekt nog steeds een bestuurslid voor o.a. het
bijhouden van onze ledenadministratie. Gegadigden kunnen
zich melden bij de VDEB ( vdeb2000@live.nl)

Toneelgroep
Egmond-Binnen (bericht van de secretaris)
In de vorige nieuwsbrief hebben we onze plannen bekend gemaakt voor het komende seizoen. Een actieve vereniging als
toneelgroep Spiegel moet soms het programma bijstellen.
Steeds komen er weer nieuwe ideeën bovendrijven. Ons
optreden tijdens Egmond op zijn Kop trok weer vele kijkers. We
speelden Piggelmee en De Prins en de Erwt. Dit laatste sprookje
was een drastische bewerking door Silvester Stam van De
Prinses op de Erwt en werd zo een groot succes dat we het in
Alkmaar op het Brugtheaterfestival mochten opvoeren.
Daarnaast heeft Sancti Adalberti ons gevraagd in Heiloo
Lamoraal van Egmont weer te laten brengen. Voor onze
sponsor hebben we dit graag willen doen.
Ons grote stuk dit jaar is nog niet Reinaert de Vos, zoals in de
vorige nieuwsbrief stond vermeld, maar een geweldig boeiend,
humoristisch stuk geschreven door de beroemde Russische
toneelschrijver Gogolj : De Revisor. Een stuk waarin we kunnen
zien dat er in Rusland de laatste 200 jaar weinig veranderd is.
Een inspecteur bezoekt een provinciestad en laat grote paniek
ontstaan bij de corrupte notabelen in die plaats. Iedereen, de
burgemeester voorop, probeert de revisor te paaien om de
wandaden te verdoezelen. Het wordt er alleen maar erger
door....
Wij spelen het stuk van 30 maart tot en met 2 april 2016 in de
grote zaal van De Schulp. Ook dit jaar weer een grote bezetting
met enige nieuwe gezichten en onder leiding van een nieuwe
regisseur: Henk Hoeben die het stuk voor ons drastisch heeft
bewerkt. U zult een mooie avond tegemoet gaan zeker als u
ook gebruik gaat maken van de gelegenheid die onze enthousiaste kersverse beheerders van De Schulp, Jacqelien en
Ronald, een theaterdiner te gebruiken voorafgaande aan ons
stuk. SPIEGEL wenst u een prachtige avond toe in de mooiste
amateurtheaterzaal van Noord Holland: De Schulp.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Het bestuur van de VDEB wenst een ieder Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig en gezond 2016 toe.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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

