NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 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)

Zoals wij u in onze vorige nieuwsbrief al
meldden, hebben zich enkele wijzigingen
in het bestuur van Dorpshuis de Schulp
voorgedaan. Op dit moment bestaat het
bestuur uit:
o Maarten Gozeling – voorzitter (interim)
o Piet Bakker – penningmeester
o Lia Lentz – secretaris (interim)
o Monic Swart-Zentveld – algemeen
bestuurslid
Hugo Snabilie blijft als adviseur aan het bestuur
verbonden.

Nieuwbouw J O E B
Het is mede door de zomerperiode enige
tijd stil geweest rond de nieuwbouw voor
JOEB. Hoog tijd dus voor wat nieuws. De
stichtingskosten, d.w.z. bouw plus
alle bijkomende kosten, zijn langzaam
dusdanig opgelopen, dat er nog een keer
kritisch èn creatief naar de nieuwbouw
wordt gekeken. Dat is de moeite waard;
er is door veel betrokkenen al heel veel
tijd en energie gestoken in dit project.
Met elkaar moeten wij nu ook deze laatste
hindernis kunnen nemen en de nieuwbouw
realiseren.
-x–x–x–

Korenfestival
Dorpshuis de SCHULP op zondag
30 november 2014

-x–x–x–

KERMIS
Deun-Zaalvoetbal-Toernooi
Op 6 oktober a.s. is er vanaf 8 uur ’s-morgens
in Dorpshuis de Schulp een mogelijkheid om
vóór het DEUNEN een stevig ontbijt te
nuttigen. Daarvóór zal eerst een partijtje
VOETBAL in de zaal moeten worden gespeeld.
Het is de bedoeling dat teams van 4 spelers
tegen elkaar spelen.
Denkt u nu: “een goed idee” en u kunt een
team samenstellen, meldt u zich dan
uiterlijk 29 september aan via email:
beheerder@deschulp.nl of telefonisch via
mobiel nummer +31 6 20 301278.
Deelname: € 15,- per persoon (incl. ontbijt).
- x –x – x –

Geplande activiteiten 2014
6 oktober
25 oktober
23 november
30 november
6 december

Deun-zaalvoetbal-toernooi
Najaarconcert Fanfare
Intocht Sinterklaas
Korenfestival
Champion

Achter de schermen wordt al enige tijd
gewerkt om ook dit jaar weer een leuk en
gezellig Korenfestival neer te zetten.
Opnieuw zullen koren uit de regio Egmond
worden uitgenodigd. Het verheugt ons U
reeds te kunnen melden dat de volgende
koren zich inmiddels hebben aangemeld:
*
New Voice
*
De Zâalnêelden
*
Noord-Hollands Dagblad Koor
*
Rebounce
*
Eerste Schoorls Gemengd
Mannenkoor
*
Erato
*
Eensgezindheid
(ondervoorbehoud)
In de (wissel-)pauzes en na afloop van het
festival zullen de Mallote Matrozen uit
Egmond aan Zee optreden.
Tussendoor kunt U natuurlijk een drankje
of een hapje nuttigen aan de bar.
NOTEERT U DE DATUM EVEN IN UW
AGENDA!!
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Toneelgroep
Een nieuw seizoen, een nieuwe dirigent.
Het nieuwe seizoen van muziekvereniging
Eensgezindheid is sinds donderdagavond
14 augustus weer van start gegaan. Het nieuwe
seizoen zijn we gestart met een nieuwe
dirigent voor het fanfare-orkest. Nadat de
samenwerking met dirigent Jeroen Drenth
afgelopen februari, na goed overleg, is beëindigd, is Elivera van Sloten tot de zomervakantie de interim-dirigent geweest. Voor
de zomervakantie heeft er een sollicitatieprocedure plaatsgevonden waaruit Marije
Koopmans naar voren is gekomen als nieuwe
dirigent.
Naast een nieuwe dirigent heeft er het afgelopen jaar ook binnen het bestuur een grote
verandering plaatsgevonden. Na 37 jaar als
voorzitter heeft Herman Admiraal afgelopen
maart het voorzitterschap overgedragen aan
Vincent Pepping.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de
volgende bestuursleden:
o Vincent Pepping - voorzitter
o Piet Apeldoorn - secretaris
o Piet Zonneveld - penningmeester
o Jan Pepping - algemeen bestuurslid
o Ilse Jansen-Pepping - algemeen
bestuurslid
o Maartje Brink - algemeen bestuurslid
Het eerstvolgende concert van Muziekvereniging Eensgezindheid is het Najaarsconcert en vindt plaats op 25 oktober 2014
om 20.00 uur in Dorpshuis de Schulp.
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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

Egmond-Binnen
www.toneelgroepspiegel.nl
Op dit moment is het te vroeg voor definitieve
informatie over het programma voor volgend
seizoen.
SPIEGEL kijkt met heel veel plezier terug op
een aantal vertelvoorstellingen, gegeven in de
grote tent tegenover Het Wapen van EgmondBinnen, tijdens Egmond-op-zijn-kop.
De sprookjes Hans en Grietje en De nieuwe
kleren van de keizer waren een groot succes.

“ 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.
Voor verdere informatie: beheerder@deschulp.nl

INBRAAK
In de nacht van 4 op 5 september jl. heeft het
dorpshuis ongewenst bezoek gehad. Het
bestuur is dol op bezoek, maar niet op deze
manier! Veel schade is het gevolg. Heeft u iets
gezien of gehoord? Laat het ons weten.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Dorpshuis de Schulp,
Visweg 45, 1935 EB EGMOND-Binnen / tel. 072 – 5063523
www.deschulp.nl

