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Cultuur Historische Vereniging Scoronlo 

 
Jaarverslag van het verenigingsjaar 2018/2019 

 
Dit verslag omvat de periode vanaf de algemene ledenvergadering gehouden op 23 mei 2018 tot de algemene 

ledenvergadering op 15 mei 2019. 

 

Het eerste jaar waarin we het oude Raadhuisje van Groet als ons onderkomen gebruiken is succesvol 

verlopen. Elke dinsdagmiddag zijn er bestuursleden aanwezig om gasten te ontvangen en werkzaamheden te 

verrichten. De boekenkasten zijn gevuld met onze historische boeken en in twee vitrinekasten zijn leuke 

spullen en curiosa opgesteld. De samenwerking met het kerkbestuur verloopt goed. 

 

Jaarboek 2018. 

De redactiecommissie heeft veel werk verricht om het eerste Jaarboek te laten verschijnen. Aanvankelijk 

startten zij met een commissie van zes leden. Na een aantal vergaderingen bleek dat niet goed werkbaar te 

zijn. Besloten werd met z'n drieën verder te gaan: Alphons Leysen, (eindredacteur) Henk Stapel en Martien 

Mol. Diverse auteurs leverden artikelen aan. Op 3 november 2018 heeft Monique Klaver van de gemeente 

Bergen het eerste Jaarboek in ontvangst genomen. Het Jaarboek is uitgebracht in een oplage van 300 stuks en 

gratis verstrekt aan de leden. In enkele boekwinkels zijn ze te koop aangeboden. Al snel bleek dat we een 

nabestelling moesten doen.  

 

Lezingen en excursies. 

De samenwerking met de Bibliotheek Schoorl verliep niet goed. Er zijn gesprekken gevoerd om te komen tot 

verbeteringen en nieuwe duidelijke afspraken. Deze hebben gelukkig geleid tot een voortzetting van de 

samenwerking.  

Er zijn 3 lezingen gehouden: 

 2 oktober 201  Momenten uit de Industriële Revolutie door Hans Walrecht. 

 28 februari 2019 Het ontstaan van de Schoorlse Duinen door Pim Weeda. 

 24 april 2019  Cartografisch erfgoed van Schoorl en omgeving door Harry Raad.  

Ook waren er twee excursies: 

 25 oktober 2018 Naar het Museum In ’t Houten Huis in de Rijp. 

 11 april 2019  Naar het Zijper Museum in Schagerbrug. 

 

Bestuursvergaderingen. 

Het bestuur kwam 5 keer in vergadering bijeen. Het dagelijks bestuur diverse keren voor overleg over de 

lopende zaken.  

 

Nieuwsbrieven. 

Om onze leden op de hoogte te houden van de activiteiten die we organiseren brengen we Nieuwsbrieven uit. 

Zij verschenen in september en december 2018 en in maart 2019. 

 

Schenkingen. 

Sinds wij beschikken over een eigen ruimte komen er veel schenkingen binnen. Helaas kan niet alles worden 

opgehangen of in de vitrinekasten worden getoond, maar alles wordt geregistreerd en zorgvuldig bewaard. 

 Oude menukaarten van de voormalige snackbar ,,De Campernol” Heereweg 260 in Camperduin, 

geschonken door de eigenaar Hans Harmsen.  

 Het originele huisnummer van het oude Raadhuisje in Schoorl (Duinweg C73) geschonken door 

Henk Snip. 
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 Oude ansichtkaarten van Schoorl, Schoorldam, Groet en Camperduin uitgegeven door de voormalige 

Drukkerij Oldenburg uit Schoorl, geschonken door de fam. Leegwater. 

 Vlaggetje van Schoorl, gedragen naast zijn rugnummer bij deelname aan de Elfstedentocht in 1985, 

geschonken door Cees Stoop.  

 Een zelfbouw radio-ontvanger uit de oorlog waarmee naar Radio Oranje kon worden geluisterd. 

Geschonken door de familie Meedendorp. 

 Vijf dozen met boeken en kaarten over Noord-Holland geschonken door Mevrouw Geesje Hack. 

 Schoolfoto’s uit 1947 van de 3 klassen van de Groeter School. Geschonken door Mevrouw Riet 

Breed. 

 Enkele VVV-gidsjes over Schoorl, plattegronden en pensions. Geschonken door Henk Snip 

 Fotoalbums over het afscheid van Meester Bant van de Groeter school en diverse schoolfoto’s. 

Geschonken door Klaas Bant (zoon van). 

 Stempels, lakbrander en lak uit het voormalige postkantoor in Schoorl (Duinweg 11-13). 

Geschonken door Henk Snip. 

 Het boek ,,Oude woonsteden in Schoorl” van Joop en Tini Muelink. Geschonken door Joop en Tini 

Muelink. 

 Het boek ,,Menslievend en zelfstandig” Het reddingwezen voor de fusie tot KNRM (1750-1991) van 

Henk Stapel. Geschonken door Henk Stapel. 

 Vier boeken van de Burgerlijke stand van Schoorl van de jaren 1811 / 1832, 1833 / 1852, 1853 / 

1862, 1863 / 1892. Geschonken door Henk Min. 

 Een album ,,Oude Prenten van Schoorl”, drie boeken met de titel ,,Ontdek de Duinen”, een boek 

,,Ontdek het Mergelland”, een boek ,, Klinkend langs de duinen” en een boek ,, De Schoorlse 

duinen” geschonken door Louis Smak. 

 Vijf boeken en elf Bergense Kronieken geschonken door Henk Min. De vijf boeken zijn: Kerken in 

de heerlijkheid", "De eeuw van de Middenstanders", "Het vliegveld Bergen N.H. 1938-1945", 

"Remembrance and Friendship Bergen", "Straatnamen in Bergen door de eeuwen heen". 

 Gids over de Schoorlse schilder Thijs Sterk over zijn werk, geschonken door zijn dochter Hanneke 

Sterk. 

Platform Cultureel Erfgoed Bergen. 

Dit is een overkoepeling van verschillende instanties en organisaties waaronder de drie Historische 

Verenigingen in Bergen en afgevaardigden van het Gemeentebestuur. Een aantal keren per jaar komen zij bij 

elkaar om activiteiten uit te wisselen, waaronder de Nationale Open Monumentendag(en). 

 

Project Algemene Begraafplaats Schoorl. 

In maart is een aantal vrijwilligers, onder leiding van Anita van Breugel, beleidsmedewerkster 

Cultuurhistorie, gestart met het inventariseren van oude graven. Het betreft de oudste graven die in verval 

zijn geraakt en bedreigd worden met ruiming. De werkgroep brengt deze in kaart en vat dit samen in een 

rapport dat aan het college zal worden aangeboden.  

Voor de werkgroep hebben de volgende personen zich gemeld. Louis Smak, Arie Louter, Ad Eekhout, Wil 

Janssen, Harger en Ineke Peeck en Arian de Rijk. 

 

Project straatnamen in het buitengebied van Schoorl en Groet. 
Er zijn diverse straatnamen in omloop die niet officieel bekrachtigd zijn in het BAG-register. De Gemeente 

heeft Scoronlo gevraagd daar een onderzoek naar te doen. Een werkgroep bestaande uit Henk Snip, Henk 

Stapel, Pim Weeda en Arian de Rijk heeft hier een rapport over uitgebracht. 

 

Ledenlijst. 

Door een betere samenwerking tussen de nieuwe penningmeester en de ledenadministratie is de ledenlijst 

weer op orde. Mede door het verschijnen van het Jaarboek is er een flink aantal nieuwe leden bijgekomen. 

Het zijn er in april 2019 ruim 230. 

 

Arian de Rijk (secretaris)  


