MEI 2014
Voor U ligt de nieuwsbrief van Dorpshuis De
Schulp. In deze nieuwsbrief leest u alles over
het laatste nieuws en de ontwikkelingen in
en rond De Schulp.

Mutaties Bestuur
(mededeling van het bestuur)

Door het aanvaarden van een functie binnen de
gemeenteraad Bergen heeft Hugo Snabilie het
voorzitterschap moeten beëindigen.
De secretaris Piet Beemster heeft eveneens
besloten zijn functie na 7 jaar neer te leggen.
Dit mede in verband met gewijzigde werkomstandigheden binnen zijn dienstverband.
Beide functies zijn voorlopig ingevuld:
Maarten Gozeling zal dit jaar de voorzittershamer hanteren en Ger Baltus zal zich bezig
houden met het secretariaat. Overigens Piet
Bakker blijft, totdat er een goede vervanger is
gevonden, de financiële zaken behartigen.
-x–x–x–

VERENIGING DORPSBELANGEN Egmond-Binnen
(bericht van de ex-voorzitter)
De Vergadering van de Vereniging Dorpsbelangen
Egmond-Binnen(VDEB) op 1 april jl. was een groot
succes, gezien de grote opkomst van ongeveer 50
mensen. Kwam het door het grote formaat van de
prachtig gecomponeerde ansichtkaart, of door de
onderwerpen die aan de orde kwamen, of gewoon
door de interesse van de Egmond-Binders in hun
eigen dorp?
Als ex-voorzitter(sinds 1 april) denk ik het laatste.
Aangezien er veel sprekers waren, liep na de presentaties onverbiddelijk de kookwekker af en werd
de spreker gevraagd om af te ronden. Zo was de
vergadering, niet gehinderd door notulen en andere
verplichte nummers, keurig om 21.45 uur afgelopen.

Natuurlijk zijn er wel wat vragen blijven liggen, wij
hopen dat die als nog op papier gesteld worden en
op Herenweg 45A-3 in de bus gedaan worden.
Want zoals ik al op de vergadering zei, zonder
ideeën en ondersteuning vanuit de bevolking zijn
wij nergens, dan bloedt de VDEB net als in Egmond
aan de Hoef dood. Een greep uit de onderwerpen
waarover is gesproken:
-Afslag A9 : wat betekent dat voor de
toename van het verkeer dwars door ons dorp?
Hier werkt de VDEB al jaren aan, zie de versmalling
van de Vennewatersweg en de vernieuwde
Herenweg en de Adelbertusweg, allebei 30 km
wegen, om zodoende de verkeersstroom te
ontmoedigen. Ook de Bergense politiek heeft
de vinger aan de pols.
-Hinder vliegverkeer, kunnen wij (de
Gemeente Bergen) ons aansluiten bij de groep die
een vinger in de pap heeft bij het overleg met
Schiphol; nu stopt dit overleg bij de gemeente
Castricum. Niet meepraten, betekent geen invloed.
-Een mooie presentatie werd gegeven door
de “zieke” Arthur van Leeuwen over de nieuwbouw
van JOEB (jongerencentrum Egmond-Binnen). Het
gebouw komt gedeeltelijk vast aan de zuidkant
van De Schulp en wordt uitstekend geisoleerd, zodat
omwonenden geen geluidsoverlast zullen krijgen.
Ook de omgeving wordt veranderd, bv. het
verplaatsen van de voetbalkooi. Er is onvoldoende
geld en er moet nog heel wat actie gevoerd worden
om het ontbrekende geld bij elkaar te krijgen.
-De politie hield een praatje en liet doorschemeren dat Egmond-Binnen het goed doet.
Ook de jeugd, met af en toe een uitschieter staat er
goed op bij de politie.
-Het Sociale Wijkteam
heeft zich gepresenteerd, het lijkt een team te zijn
dat dicht bij de mensen wil staan, goed bereikbaar
is op tel. 8880000 en desnoods bij u thuis komt.
Zij komen helpen om ons door de wirwar van
diensten heen te helpen.
-Kopje suiker is gepresenteerd,
burenhulp via internet. Het woord burenhulp kwam
de Egmond-Binders bekend voor, dit wordt al op
grote schaal gedaan. Zoals gezegd een vruchtbare
vergadering, allicht ben ik wat vergeten, maar dit is
een impressie.

Sport Aktief
Onderlinge Wedstrijden GV Spirit
Op zondag 12 april jl. heeft GV Spirit de jaarlijkse
Onderlinge Wedstrijden gehouden in Dorpshuis
de Schulp in Egmond-Binnen. Als eerste mochten
de peuters en kleuters van start. Zij lieten een
demonstratie zien van o.a. lopen over de balk,
koprol op de lange mat en een sprong op de minitrampoline. Voor hen was er na afloop een warm
applaus en een gouden medaille voor allemaal.
Hierna was de echte wedstrijd op de onderdelen:
brug, balk,
lange mat
en sprong.
De kinderen
uit schoolgroep 3 en
4 namen
het tegen
elkaar op.
Zij deden
hun uiterste best om zo goed mogelijk
de oefeningen te doen. Bij ieder onderdeel werd een
beoordeling gegeven door een jurylid. Alle kinderen
ontvingen een gouden, zilveren of bronzen medaille.
De meisjes uit school-groep 6 en hoger sloten de
wedstrijd af, samen met de jongensgroep.
Voor de jongensgroep was het onderdeel balk
vervangen door het onderdeel ringen en ook de
oefening op de brug was afgestemd op jongens-gym.
Ook deze groepen eindigden met gouden, zilveren
en bronzen medailles. Het was een geslaagde dag
met mooie resultaten en een enthousiast publiek.
Meer info: www.spiritgym.nl
-x–x–x-

Toneelgroep

Egmond-Binnen
www.toneelgroepspiegel.nl
Toneelgroep SPIEGEL kijkt tevreden terug op de
bijzondere voorstelling “Wuivend Graan” van Wim T.
Schippers waar veel complimenten over uitgesproken zijn. Het zomerseizoen wordt gebruikt voor het
lezen van een aantal toneelstukken om te bepalen
welk stuk SPIEGEL volgend seizoen zal gaan spelen.
Tijdens “Egmond op Z’n Kop” zullen op de vrijdag
weer, gewoontegetrouw, in een grote tent, één of
twee kindersprookjes worden opgevoerd.

is een kleine sportvereniging in Egmond-Binnen die
al ruim 40 jaar bestaat. Voorheen waren wij een
vereniging met ook jeugdleden, maar na de reorganisatie zijn wij een club voor volwassenen.
Wij beginnen met een half uur volleybal (voor wie
wil) en daarna komt onze trainster in actie met
oefeningen op muziek en tot slot grondoefeningen,
zodat alle spieren aandacht krijgen. Ook met beperkingen kan je meedoen, er is altijd de mogelijkheid om de oefeningen wat aan te passen aan
wat je kunt.
Op dinsdagavond zijn de leden vanaf 19.30 uur in
Sporthal de Schulp in beweging. Mannen en
vrouwen tussen de 20 en 70 jaar proberen zo in
vorm te blijven. Interesse? Bel na 18.00 uur
Gerard Kool, 072 – 5063886 of
Arjen de Waard, 072 – 5065593
Je kunt ook vrijblijvend een keer komen kijken.
-x–x–x-

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 bar van de Schulp is in ieder geval geopend op:
Maandag
09.00- 15.00 uur en 20.00-24.00 uur
Dinsdag
13.00 - 17.00 uur en 20.00-24.00 uur
Donderdag
13.00 - 18.00 uur en 20.00-24.00 uur
-x–x–x-

Geplande activiteiten 2014:
22 mei
29 juni
7-10 juli
25 oktober
23 november
30 november
6 december

Europese verkiezingen
Turnwedstijd van GTH
Timmerdorp
Najaarconcert Fanfare
Intocht Sinterklaas
Korenfestival
Champion
-x–x–x-

“ Trouwen op het strand of in een tuin
in de gemeente Bergen
Goed nieuws voor iedereen die romantisch op het
strand of in een mooie tuin wil trouwen. ”
(Bron: persbericht Gemeente Bergen, mei 2013)
of in . . . .Dorpshuis de Schulp.
Ook Dorpshuis de Schulp leent zich uitstekend voor
het voltrekken van uw huwelijk. En . . . . . voor het
vieren van een feestje!
Voor verdere informatie: beheerder@deschulp.nl

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

