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Geacht lid,
IN MEMORIAM ROB BOER

5 maart 1946 - 10 januari 2017

Rob trad in 1999 samen met Carrie Krom-Laan in de toen nieuw gevormde redactiecommissie. Hij heeft
sindsdien vele artikelen voor de periodieken geschreven. De samenwerking met andere redactieleden, en
met name met Wil Janssen, was goed. Alle artikelen werden grondig voorbereid en voor publicatie met
elkaar uitgewisseld ter controle op juistheid van de informatie, taalfouten en correcte bronvermelding.
Wij gedenken hem als een goed mens en zullen zijn inbreng missen.

REDACTIECOMMISSIE
Door het plotseling overlijden van Rob Boer en de ziekte van Henk Boekel bestaat de redactiecommissie
alleen nog uit Wil Janssen. In een gesprek met hem heeft hij te kennen gegeven nu ook te stoppen. We
vinden dat ontzettend jammer maar respecteren zijn beslissing. Wil Janssen is als historicus voor heel
Schoorl, Groet en Camperduin -en met name voor onze vereniging- van grote waarde. Gelukkig heeft hij
aangegeven dat wij altijd een beroep op hem mogen doen.
De realiteit is echter wel, dat er op dit moment voor ons blad “Scoronlo” geen redactiecommissie meer
bestaat. Het bestuur gaat er alles aan doen om zo snel als mogelijk is een nieuwe redactiecommissie in het
leven te roepen maar is natuurlijk afhankelijk van de leden. Als u er iets voor voelt horen wij dat graag van u
en gaan we met u in gesprek daarover. Totdat we weer een blad kunnen uitbrengen gaan wij u met
nieuwsbrieven informeren over het wel en wee van onze vereniging. Dit is de eerste nieuwsbrief die u
ontvangt.
NIEUWTJE
Van museum Sterkenhuis in Bergen (Kranenburgh) kregen we 4 documenten aangeboden. Het betreft

*Een ingelijst borduurwerk met het wapen van Hadleigh en van de gemeente Schoorl (foto).
*Een oorkonde gedateerd 28 mei 1981 (ingelijst).
*Een overeenkomst tot Jumelage gedateerd 25 september 1981 (ingelijst).
*Een plattegrond met daarop de gemeente Hadleigh en de gemeente Schoorl (ingelijst).
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SAMENWERKING MET DE BIBLIOTHEEK SCHOORL
In de bibliotheek Schoorl is een HIP of wel een Historisch Informatie Punt. Deze plek wordt door Scoronlo
ingericht en er staat ook een kleine collectie boeken van de vereniging, allemaal over de omgeving en
thema’s die spelen. Op dit moment is de vitrine in het HIP ingericht met materiaal uit de collectie van het
Sterkenhuis. Te zien zijn voedselbonnen en diverse andere bonnen voor kleding, schoeisel of brandstof. Ze
zijn allen overblijfselen van WOII. De samenwerking bestaat verder uit het gezamenlijk organiseren van
lezingen met als voordeel dat we de kosten voor de zaalhuur en sprekers kunnen delen.
OPROEP VOOR FOTO’S
In de bibliotheek Bergen staat sinds kort een multitouch tafel. Het is als het ware een enorm tablet waar je
door middel van swipen (vegen over het scherm) door de foto’s kan bladeren. Op dit moment is er een
fotoreportage te zien van fotograaf Bonda, hij maakte deze foto’s tussen 1914 en 1922, dus ruim een eeuw
geleden. De foto’s zijn digitaal en kunnen tot in de kleinste details vergroot worden en dat maakt het extra
leuk. Te zien zijn de straten in Bergen en de duinen. Het lijkt ons ook erg leuk om oude foto’s van Schoorl,
Groet en Camperduin te laten zien. Vandaar onze oproep voor historische foto’s. U kunt de foto’s inleveren
in de afgedrukte vorm, dan digitaliseren wij ze. Als u ze al digitaal heeft kunt u ze doorsturen. Uw materiaal
wordt door ons zorgvuldig behandeld en de ingeleverde afgedrukte foto’s krijgt u weer terug. Natuurlijk
willen wij ook weten wat er op de foto te zien is. Voor inleveren kunt u de volgende adressen gebruiken:
Digitale foto’s naar: info@scoronlo.nl of naar e.braak@bknw.nl Afgedrukte foto’s kunt u inleveren bij
Arian de Rijk, Heereweg 239 in Groet. Als u hem belt wil hij ze ook bij u ophalen. Zijn tel.nr. is 5091486.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 18 mei 2017 in de Blinkerd. Noteer die datum
alvast in uw agenda. De uitnodiging en de agenda voor die avond krijgt u via e-mail of in de brievenbus.
CONTRIBUTIE 2017
Uit onze administratie blijkt dat nog niet iedereen de contributie voor 2017 heeft voldaan. Wij verzoeken u
vriendelijk het vastgestelde bedrag van minimaal € 13,00 aan ons over te maken op rekeningnummer
NL 37 RABO 0146910060 t.n.v. Scoronlo onder vermelding van contributie 2017.
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