
Het zoutste winkeltje van 
Egmond aan Zee 
In verreweg de mooiste kustplaats van ons land, op 
Ankerstraat nr. 13 ligt ‘Gejut’.  Dit winkelpandje ademt 

zee; alle gejutte spullen liggen 
daar verzameld in grote viskisten.   

In de nacht zoeken hout,   
touw en plastic elkaar op en vormen zich in 
fantasieën tot zilte cadeautjes. Hieruit maken 
ze bij Gejut sieraden, lijstwerken, beelden, 
een windgong, een tas of zelfs een kaars uit 
zelf gejutte paraffine. 
Ook voor andere 
originele zee-cadeaus 

en brocante kun je er 
terecht. Alles in de 

winkel (zelfs de kassa) is 
te koop en niets verlaat het 

pand zonder een gejut voorwerp!  

Kom jutten bij Gejut! 
Lopen langs het 

strand, schatten 
zoeken en van 
alles wat je vindt 
iets blijvends 
maken. Kom het 

zelf ervaren; leen 
een jutterstas en 

ga op pad. 
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Zoeken naar schatten op het strand! 
Breng een bezoek aan Gejut en je loopt vanaf dat moment anders over het strand! 

Kom binnen, leen een 
jutterstas en  

ga op pad!  
Maak bij Gejut van al 
je gevonden schatten 
een uniek werkstuk 
(souvenir).  

 

Incl. houten lijstje, 
Jutterskoek, 

koffie/thee/limo en een klein zilt 
cadeautje bij het afscheid.  

Alleen, met z’n tweeën of met de hele familie.  
Tot max. 20 personen: prijs 15,00 p.p.  

Kom binnen of reserveer: 0650805796 -  
info@gejut.nl - www.gejut.nl  

Jutters Gesucht! (Strandpiraten) 
Komm zu Gejut, leihe dir einen Strandpiratensack 

und suche den Strand ab.  

Bastele bei Gejut aus den 
gefundenen Schätzen ein 
einzigartiges Andenken! 
Inklusive: 
Holzrahmen/Material/Arbeitsgeschirr, 
Jutterkuchen/Kaffee/Tee/Limo,  
ein kleines Salziges Geschenk.  

Allein, mit zwei oder mit der ganzen Familie.  
Bis zu 20 Personen: Preis: 15,00 p.p.  
 
Komm herein oder reservier: (0031)650805796 – 
info@gejut.nl - www.gejut.nl  
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Meer Juttersmogelijkheden 
Naast de standaardworkshops is het natuurlijk mogelijk om ook langer aan een 
werkstuk te werken of grotere werkstukken/lijsten te maken. Misschien wel onder het 
genot van een Juttersborrel of een zilte lunch. Hieronder jut u alle mogelijkheden. 

Grote Jutters 
Bij elke workshop is een kleine lijst 
inbegrepen (15 x 15 cm). Groter werken kan 
natuurlijk ook! Tegen een kleine meerprijs 
is het mogelijk om op grotere lijsten uw 
werkstuk te maken: 

30 x 30 cm – ! 12,50   

40 x 40 cm – ! 18,50   

50 x 50 cm – ! 23,50   

70 x 70 cm – ! 30,50   

(Schelpen)basiskransen: 

30 x 30 cm – ! 10,00  - 50 x 50 cm – ! 20,00 

Rozige Jutters!  
Bij onze workshop is standaard Limonade/koffie/thee en een jutterskoek inbegrepen. 
Voor de dorstige en hongerige Jutters bieden we tegen een kleine meerprijs graag 
een natje en een droogje. 

 

Juttertje: Gem. 2 Glazen, zilte nootjes/jutterschips  - !   7,50 p.p. 

Jutter:  Gem. 4 Glazen, uitgebreid Juttersgarnituur  - ! 15,00 p.p. 

Jutterslunch: Juttersbrood, koud beleg, Jutterssoep, zilte hap - ! 15,00 p.p.

Meerdaagse Jutters 
Bent u de Jutter of Juttersvriendenkring die verspreid over 1 of meer dagen onder 
deskundige begeleiding een Jutterswerk wil maken?  Wij komen graag met een mooi 
zilt voorstel. Neem contact met ons op! info@gejut.nl of bel met: 0650805796 


