Scoronlo

Cultuur Historische Vereniging

Jaarverslag van het verenigingsjaar 2016 / 2017
Dit verslag omvat de periode vanaf de algemene ledenvergadering gehouden op 19 mei 2016 tot de
algemene ledenvergadering die wordt gehouden op 18 mei 2017.
Kamer van Koophandel.
In januari 2017 hebben we de inschrijving bij de K.v.K van Scoronlo op orde gebracht. De voorzitter,
de secretaris en de penningmeester staan nu ingeschreven. Alle andere personen die vermeld
stonden zijn uitgeschreven.
Platform Cultureel Erfgoed Bergen.
In dit platform worden overkoepelende activiteiten in de gemeente Bergen gecoördineerd o.a.
De Open Monumentendag. Martien Mol en Arian de Rijk bezoeken de vergaderingen.
In memoriam.
Op 10 januari werden we opgeschrikt door het droevige bericht dat Rob Boer plotseling is overleden.
Rob was sinds 1999 actief voor onze vereniging in de redactiecommissie. Samen met Wil Janssen en
Henk Boekel hebben ze vele Periodieken uitgebracht. Het is een enorm gemis zijn kennis en
gedrevenheid nu te ontberen.
Redactiecommissie.
Na het wegvallen van Rob Boer en het niet meer kunnen functioneren van Henk Boekel door zijn
ziekte heeft Wil Janssen ons laten weten zich dan ook terug te trekken uit de commissie. Het bestuur
heeft begrip voor deze keuze. Gelukkig blijft hij ons wel ondersteunen met zijn kennis voor onze
vereniging en mogen wij altijd een beroep op hem doen.
Feit is dat er thans geen commissie meer is die de volgende periodiek (nummer 40) kan uitbrengen.
Het bestuur zal zo snel als mogelijk is een oplossing voor dit probleem zoeken. Met nieuwsbrieven
zullen we voorlopig dit gemis proberen op te vangen. De eerste nieuwsbrief is in maart 2017
uitgebracht.
Lezingen en activiteiten.
Er zijn twee lezingen geweest. Een op 13 oktober 2016 door mevrouw Cunera Vergeer van de
Vereniging Hendrick de Keyser en een op 21 februari 2017 over de Beemster Werelderfgoed door de
heer Han Hefting. Verder was er op 9 juni 2016 een plechtige herdenking bij het monument Kamp
Schoorl aan de Oorsprongweg in Schoorl.
Samenwerking met de Bibliotheek.
De samenwerking met de Bibliotheek Schoorl bestond al, maar met name over “wie doet wat” en de
kosten van de lezingen waren onduidelijkheden. Daarover zijn in een bespreking in januari 2017
afspraken gemaakt. De kosten van de lezingen die we samen houden worden gedeeld, ieder betaalt
de helft van de totale kosten.

Compliment voor een Oorlogsmonument.
Wij hebben deelgenomen aan de actie Compliment voor een Oorlogsmonument van de Provincie
Noord-Holland en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. We hebben het monument “Kamp Schoorl” aan
de Oorsprongweg in Schoorl daarvoor ingeschreven. Het doel van de prijs is om het beheer en
behoud van oorlogsmonumenten te stimuleren en de verschrikkingen van de oorlog levend te
houden. Helaas zit onze inzending niet bij de vijf genomineerden.
Schenkingen.
 In juli 2016 hebben wij een VVV-boekje uit de jaren dertig van de vorige eeuw aangekocht
van de heer Witt uit Odijk.
 In november 2016 heeft Jan Wittebrood ons 3 kleine beeldjes in bewaring gegeven.
Bij gemeentewerken lagen deze beeldjes als onderdeel van een maquette, bestaande uit het
Oude Raadhuisje van Schoorl in gips met het pleintje ervoor, waarop nu het beeld staat van
Jan van Scorel.Deze beeldjes waren onderdeel van die maquette. Wij proberen te
achterhalen wie de maker is geweest van de beeldjes.
 In december 2016 heeft de heer L. Quant ons diverse documenten geschonken die mogelijk
verwerkt kunnen worden tot een artikel in een Periodiek. Het betreft " herinneringen aan de
bezettings jaren" door C.J. Schouten, destijds woonachtig aan de Postweg, alsook een 3
pagina's groot verslag "De tragedie van Zijpersluis" en een set bulletins van het illegale blad
"Vrije Nieuwscentrale" over de periode 31 oktober 1944 tot 5mei 1945; het blad verscheen
toen vrijwel dagelijks.
 In december 2016 kwamen per e-mail 114 zwart-wit foto’s binnen over Schooldam, Groet en
Camperduin van personen en huizen, beschikbaar gesteld door Jos en Renee Rose uit
Koedijk. Ook de negatieven zijn inmiddels in ons bezit. Wil Janssen en Abe IJssels proberen te
achterhalen wie en wat er op die foto’s is te zien.
 In februari 2017 kregen we een viertal stukken geschonken uit Het Sterkenhuis in Bergen.
Het betreft stukken die te maken hebben met de in 1981 gesloten overeenkomst tot
jumelage (samenwerking) tussen de gemeente Schoorl en de gemeente Hadleigh (Engeland).
Eigen home.
Het is een grote wens van het bestuur om te kunnen beschikken over een locatie waar wij de
boeken, documenten en voorwerpen kunnen bewaren en ordentelijk kunnen beheren. Er zijn reeds
verschillende mogelijkheden onderzocht maar tot nog toe zonder resultaat. Inmiddels hebben we de
gemeente ingeschakeld. Mevrouw Monique Klaver, gebiedsregisseur voor Schoorl, gaat voor ons ook
hiermee aan de slag.
Tenslotte.
De vereniging telt momenteel 187 leden.
Het bestuur kwam 5x in vergadering bijeen.
Wij namen deel aan 3 bijeenkomsten van het Cultureel Platform Bergen.
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