NIEUWSBRIEF MEI 2016
In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws en de
ontwikkelingen in en rond De Schulp.

Komst Repair Café Egmond-Binnen
Dorpshuis De Schulp zoekt vrijwilligers
Eind september start Dorpshuis de Schulp met een Repair Café.
Daarvoor zijn we op zoek naar handige mensen met verschillende
vaardigheden, die tijdens de Repair Café-dagen aanwezig zijn als
reparatiedeskundigen. Wij kunnen alle mogelijk denkbare
materialen om reparaties uit te voeren heel goed gebruiken.
Gezocht wordt naar mensen die handig zijn met het repareren
van: kleding/textiel, elektrische apparaten, fietsen, meubels/houten voorwerpen. Kortom mensen die het leuk vinden om hun
kennis te delen met hun dorpsgenoten. Ook zijn wij op zoek
naar vrijwilligers die tijdens de bijeenkomsten de functie van
gastvrouw/-heer willen vervullen. U verwelkomt de bezoekers,
begeleidt de bezoekers en fungeert als aanspreekpunt.
Aanmelden als vrijwilliger? Mail naar beheerder@deschulp.nl
of bel naar 0725063523. Meer informatie over Repair Café kunt
u vinden op www.repaircafe.nl .

Heeft u een oude telefoon of een lege cartridge?
In de hal van de Schulp staat een inzamel box voor lege cartridges
en oude mobiele telefoons. De opbrengst is voor Stichting
Hulphond Nederland; een initiatief van Edelgard Henke.

Gezond Natuur Wandelen in Egmond-Binnen
Op 15 mei jl. is de werkgroep Gezond Natuur Wandelen gestart
met een wekelijks te organiseren aantrekkelijke, laagdrempelige
en door vrijwilligers begeleide wandeling van een uur langs
verschillende groene routes. Vertrek vrijdagochtend om 10.00 uur
vanaf Dorpshuis de Schulp. Aan deze wandeling zijn geen kosten
verbonden. Het kopje koffie na afloop is wel voor eigen rekening.
De wandelingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die
meer willen bewegen, maar iedereen die wandelen met een groep
leuk vindt, is van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden.
Na de wandeling is er gelegenheid om in het Dorpshuis van een
kopje koffie/thee te genieten.
In de werkgroep Gezond Natuur Wandelen werken mensen van
Welzijn Bergen, de Thuiskamer, dorpsvereniging VDEB, Buurtsportcoach Bergen en dorpshuis De Schulp samen met stichting
Gezond Natuur Wandelen.
De organisatie is op zoek naar
vrijwilligers die zo nu en dan de
groep willen begeleiden.
Lijkt u dat leuk, bel dan even naar
dhr. Jan Kuiper 0651422185
*****

Klaverjassen en Kienen / Senioren Vereniging Egmond
Het nieuwe seizoen 2016/2017 klaverjassen en kienen start op
7 september met een klaverjasmiddag. Op 14 september de
eerste kienmiddag. Beide middagen starten wij om 14.00 uur.
De kosten voor het klaverjassen zijn € 2,50 per persoon, voor
het kienen € 3,00 per plank; twee planken voor € 5,00.
Iedereen is weer van harte welkom op de woensdagmiddag
in Dorpshuis de Schulp. Tot dan!!
Met vriendelijke groet Bärbel en Rina
Heeft u nog vragen kunt u contact opnemen met
Rina Admiraal 0725064115 of Bärbel Ladage 0725072343

Boekenruilkast
Naast de boekenruilkast in de Thuiskamer, staat er nu ook een
ruilkast in het Dorpshuis. Het is mogelijk om tijdens de openingstijden van De Schulp bij ons in het dorpshuis een boek te lezen,
wellicht onder het genot van een kopje koffie of thee. Natuurlijk
mag u ook een boek mee naar huis nemen of oude boeken in de
kast plaatsen.

Sluiting Dorpshuis de Schulp tijdens zomervakantie
De zomervakantie is dit jaar van 18 juli t/m 28 augustus. Tijdens
deze periode is Dorpshuis de Schulp gesloten voor activiteiten in
de sporthal en andere zalen.
Wel kunt u gedurende deze periode terecht voor het bloedprikken
(door Starlet).
Het huiskamerproject van Stichting Welzijn Bergen gaat ook
gewoon door gedurende de zomervakantie.

*****

Muziekvereniging EENSGEZINDHEID
(bericht van de voorzitter)

De voorbereidingen voor de 46ste grote rommelmarkt van
Muziekvereniging Eensgezindheid, die op 4 juni a.s. plaatsvindt op
het Kerkplein, zijn in volle gang.
De eerste twee grote inzamelacties hebben inmiddels plaatsgevonden en op zaterdag 28 mei is de laatste ophaaldag. Deze
dagen kunnen inwoners van de gemeente Bergen en Heiloo hun
spullen die bij ons een tweede kans kunnen krijgen beschikbaar
stellen aan de ophaaldienst van de vereniging. Alles wat nog
bruikbaar is, is welkom: meubilair, potten en pannen, fietsen,
glas en aardewerk, boeken, speelgoed, gereedschap, ijzerwaren,
lampen, koel- vrieskasten, computerapparatuur, radio’s, tv’s,
kunst en antiek, tuingereedschap, fotoapparatuur, etc. etc.
Ook draagbare (gebruikte) kleding en schoenen zijn welkom.
Een telefoontje of e-mail naar één van de adressen, die hieronder
vermeld staan, is genoeg om er voor te zorgen dat de spullen
worden opgehaald. Tillen en sjouwen doen de medewerkers van
de rommelmarkt. De rommelmarkt is bestemd om de kosten van
de muziekopleiding te kunnen bekostigen en de instrumenten en
uniformen te kunnen vernieuwen.
Het aanbieden van spullen kan bij Piet Apeldoorn - 5061324,
Vincent Pepping – 5065601 of Piet Zonneveld - 5065517. Ook kunt
U een e-mail sturen naar info@eensgezindheidegmond.nl
*******

Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen
(bericht van de voorzitter)
De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) is
ook in het voorjaar van 2016 actief geweest met tal van
activiteiten door onderstaande werkgroepen.
De belangrijkste zijn:
Werkgroep Openbare Buitenruim
Plan Mooy:
Riolering en herinrichting Huisweid en Samenweid. De werkgroep
Openbare Buitenruimte heeft samen met een bewonerswerkgroep en de gemeente Bergen uiteindelijk een balans kunnen
vinden tussen wegen, parkeren en openbaar groen. De bedoeling
is dat medio oktober 2016 wordt begonnen met de werkzaamheden.
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Ruiterpaden:
De werkgroep is al lange tijd voorstander van een nieuw aan te
leggen noordelijke en zuidelijke paardenroute zodat de paarden
niet meer direct door de dorpskern hoeven te gaan en de “paarden-poep overlast” tot het verleden behoort. Helaas heeft de
gemeente Bergen nog steeds geen budget hiervoor vastgelegd.
Fietsbeleidsplan:
De werkgroep overlegt met de gemeente Bergen om het fietspad
aan de Vennewatersweg te verbreden. Ook op de Adelbertusweg
en Oude Schulpweg (toegangswegen tot duinen en strand) moet
er dringend iets gebeuren voor de fietsers. Er ontstaan nu regelmatig gevaarlijke situaties.
Nieuwe afslag A9 bij Heiloo:
De werkgroep heeft deelgenomen aan de diverse besprekingen
hierover om de overheden (provincie en gemeente Heiloo)
duidelijk te maken dat deze nieuwe A9 afslag niet moet leiden
tot meer sluipverkeer door de kern van Egmond-Binnen.
Werkgroep wonen
Hinder vliegverkeer:
Het initiatief van de werkgroep wonen om het college van de
gemeente Bergen te vragen een vergadering te beleggen met de
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is door de gemeente
Bergen voortvarend ter hand genomen. Op 21 januari jl. heeft er
in De Beeck in Bergen een vergadering plaatsgevonden met de
Luchtverkeersleiding Nederland waarbij behalve de gemeenteraad ook het bestuur van de VDEB was uitgenodigd. In deze
vergadering zijn zowel de nacht- als dag invliegroutes (landen)
besproken. Wij hebben dringend aan de LVNL gevraagd om een
eerlijke spreiding van het luchtverkeer in onze regio. Ondanks
dat de antwoorden niet geheel bevredigend zijn geweest, hebben
wij toch goede hoop dat met onze klachten nu meer rekening
wordt gehouden door de LVNL.
Thuiskamer:
Zoals u uit diverse publicaties heeft kunnen lezen, heeft de
gemeente op 30 januari 2016 “De Thuiskamer” geopend naast
het kinderdagverblijf aan de Herenweg in Egmond-Binnen. U kunt
daar op werkdagen even binnenlopen en met de gemeente in
gesprek gaan over de toekomst van Egmond-Binnen en mogelijk
initiatieven hiervoor aandragen.
De VDEB en zeker de werkgroep wonen ondersteunt binnen haar
mogelijkheden van harte dit project.
Nieuwe website:
VDEB heeft een nieuwe website:
www.dorpsbelangenegmondbinnen.nl
Deze site is gepresenteerd op de jaarvergadering van 20 april jl. en
de reacties waren positief. Naast algemene informatie over de
vereniging worden alle werkgroepen duidelijk in beeld gebracht.
Daarnaast zijn er ook diverse links naar bijvoorbeeld MOR
(gemeente Bergen) en de Thuiskamer.
Werkgroep Jongeren JOEB:
De werkgroep Jongeren heeft het realiseren van een nieuw
gebouw steeds binnen haar mogelijkheden ook financieel
ondersteund. Wij zijn dan ook heel erg verheugd dat nu met de
bouw hiervan is begonnen. Deze werkgroep is ook betrokken bij
de voorbereidingen van diverse activiteiten zoals de buitenspeeldag etc. samen met stichting JOEB en Welzijn Bergen.
Woensdag 13 en vrijdag 22 april kwam de burgermeester naar
JOEB om in gesprek te gaan met de jongeren van 13 tot 25 jaar
over sport & spel en leef/woonomgeving.
Werkgroep Ouderen:
De werkgroep ouderen is voortdurend bezig met het bewaken van
het toegankelijk houden van de gezondheidszorg. Een ieder die
zorg nodig heeft en dat zijn wij tenslotte allemaal, heeft baat bij
het verkleinen van de afstand tot de gezondheidszorg.

Werkgroep verenigingen
Deze werkgroep neemt o.a. regelmatig deel aan de vergaderingen
van de Jonge Ondernemers en pleegt overleg met andere
verenigingen als er gelijk luidende belangen in het spel zijn.
Jaarvergadering VDEB
Woensdag 20 april jl. vond de jaarvergadering plaats in Dorpshuis
De Schulp. De opkomst was groot. Op deze jaarvergadering zijn de
belangrijkste zaken voor het dorp Egmond-Binnen gepresenteerd
en besproken, zoals:
• Informatie van het Gemeentebestuur
• Nieuwe afslag A9 bij Heiloo
• Hinder vliegverkeer
• Nieuwbouw Jongeren Organisatie Egmond-Binnen (JOEB)
• Informatie van de Politie & Brandweer
• En nog vele andere zaken
Wilt u het verslag nalezen? Kijk dan op de website:
www.dorpsbelangenegmondbinnen.nl.
*******

Toneelgroep Egmond-Binnen
(bericht van de secretaris)

Dit jaar hebben we op maandagavond met veel plezier in de
bovenzaal van De Schulp gewerkt aan ons toneelstuk De Revisor.
Aan het stuk deden veel spelers mee, zodat we na afloop heel
gezellig aan de bar konden napraten met een hapje en een
drankje. Beheerders waren altijd bereid om ons te ondersteunen
als er problemen waren. Ronald kwam zelfs met nieuwe ideeën.
Zo konden de toeschouwers dit jaar voor onze uitvoeringen op
vrijdag en zaterdag een werkelijk fantastisch diner bestellen.
Een initiatief dat navolging verdient.
Wij speelden op 30 maart, 31 maart, 1 april en 2 april.
Totaal zagen 600 toeschouwers ons spelen in de sporthal.
Het is fantastisch dat we deze zaal met zijn comfortabele tribune,
prachtige gordijnen en grote speelvloer mogen gebruiken voor
onze stukken. Wij gaan nu weer werken aan het stuk voor 2017.
Wij houden u op de hoogte.
*******

Geplande activiteiten in De Schulp
14 september 2016:

Raad van Aangeslotenen

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 zijn
maandagavond vanaf 19.30
dinsdagavond vanaf 19.30
woensdagmiddag vanaf 14.00
donderdagmiddag vanaf 13.30
donderdagavond vanaf 19.30
verder alle dagen van de week in overleg.

Beheerders Dorpshuis de Schulp
Jacquelien Verschoor & Ronald Zentveld

Het bestuur van Dorpshuis de Schulp
Maarten Gozeling (voorzitter)
Cor Baltus (penningmeester)
Lia Lentz (secretaris)
Gerard Apeldoorn (lid)
Margriet Baart (lid)
Jet Kuijmans (lid)
Monic Swart-Zentveld (lid)

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Dorphuis de Schulp,
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