Cultuur Historische Vereniging

Scoronlo
Nieuwsbrief september 2018

Aan de leden,
Na de de lange warme zomer is het weer tijd de verenigingsactiviteiten op gang te brengen. Met
deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en van wat er te doen is
bij Scoronlo.
Raadhuisje in Groet.
Met een paar enthousiaste leden hebben we hard gewerkt om ons onderkomen gereed te
maken voor de opening die op 18 mei heeft plaatsgevonden. Burgemeester Hafkamp heeft
daarbij een oude grenspaal onthuld die heeft gestaan waar de Schoorlse Zeedijk de West-Friese
Omringdijk ontmoet (bij Krabbendam). In de maanden juli en augustus konden we niet optimaal
gebruikmaken van het Raadhuisje omdat, conform de afspraak, de Protestantse gemeente de
ruimte dan ook gebruikt voor het opslaan van spullen die zij op de Groeter braderie verkopen.
Nu de braderieën weer voorbij zijn kunnen we verder met het inrichten van de Raadskamer en
het archiveren van de boeken, dossiers en foto’s. Iedere dinsdagmiddag zijn we geopend voor
iedereen die eens een kijkje wil komen nemen of op zoek is naar informatie over het verleden
van onze dorpen. U ben welkom van 14:00 tot 17:00 uur.
Schenkingen.
Van Willem Leegwater hebben twee kratten met oude ansichtkaarten gekregen. De
prentbriefkaarten zijn afkomstig van de drukkerij/uitgeverij van Cor Oldenburg aan de Laanweg
in Schoorl waar ook De Duinstreek werd gedrukt. Piet Volkers en Siem Leegwater hebben de
drukkerij overgenomen in 1962 en naderhand de werkzaamheden verplaatst naar de nieuwe
drukkerij aan de Damweg. De prentbriefkaarten zijn toen achtergebleven op een vliering in de
oude drukkerij en later meeverhuisd. Na het overlijden van moeder (Gerie Paarlberg) dit jaar
kwamen zij de kaarten weer tegen. Het zijn in totaal 47 verschillende afbeeldingen uit Schoorl,
Groet, Camperduin en Schoorldam. Voor de exacte datering van de kaarten is nader onderzoek
nodig maar Willem Leegwater vermoedt dat ze zijn gemaakt en gedrukt tussen 1925 en 1940.

Kerk van Catrijp gebouwd in 1873 gesloopt in 1971.
U kijkt vanaf de hoek Koningsweg-Oorsprongweg
onder aan het Klimduin aldaar richting Groet.
Via Hetty en Cees Jan Keessen zijn we in bezit
gekomen van een drietal filmpjes. Ze zijn opgenomen in 1956. Het zijn zwart-wit filmpjes en de
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lengte is totaal 50 minuten. Er is gefilmd vanaf Schoorldam, via Aagtdorp, Schoorl, Groet naar
Camperduin. Helaas hebben we geen informatie over de persoon die het heeft gefilmd. Het is
heel leuk om zoveel mensen hierop te zien, maar het zal nog een enorme klus zijn om de namen
te achterhalen!
Bestuursmutaties
Op de ALV van 23 mei hebben we afscheid genomen van de penningmeester Abe IJssels. Hij
was reglementair aftredend en heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. De nieuw penningmeester
stelt zich hierbij aan u voor:
Mijn naam is Rien van Regteren, de nieuwe penningmeester van Cultuur-Historische Vereniging
Scoronlo. Ik woon in Schoorl en ben al jaren lid. Ik wil graag de financiële administratie
moderniseren en daarbij het innen van de contributie laten verlopen via een automatische
incasso. Dat is voor u en voor mij eenvoudiger. Het bedrag blijft, zoals op de ALV vastgesteld,
minimaal €15,00 per jaar (meer mag altijd). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Ik hoop
op uw medewerking te mogen rekenen. Uiteraard zullen uw gegevens vertrouwelijk worden
behandeld en opgeslagen conform de nieuwe wet (AVG) op de privacy.
Met vriendelijke groet, Rien van Regteren.
Het bestuur is bovendien versterkt met een nieuw bestuurslid, Pim Weeda uit Groet. Hij zal in de
toekomst onze webmaster Hans Teijgeler opvolgen en zich, samen met de voorzitter,
bezighouden met het organiseren van de lezingen. Pim is al actief betrokken bij het inrichten van
het Raadhuisje.
Jaarboek 2018
Aan het jaarboek wordt nog druk gewerkt. Zoals het er nu voorstaat kan het eind oktober 2018
aan de leden gratis worden aangeboden. Daarna zal het op een aantal plaatsen worden verkocht
voor € 19,50 per boek. De periodieken behoren dan tot het verleden.
Lezingen / excursies
De volgende lezing, met als titel “Momenten uit de Industriële Revolutie”, is gepland op dinsdag
2 oktober. We volgen stap voor stap de belangrijkste ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw en
daarna de Industriële Revolutie in Nederland die opvallend afweek van het Engelse voorbeeld.
De lezing wordt gehouden door Hans Walrecht uit Alkmaar. De lezing is in de Blinkerd,
aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis voor de leden van Scoronlo.
We willen dit jaar ook nog een excursie houden. Na het succes van het bezoek aan het museum
van Betje Wolf in Middenbeemster kunnen we nu op bezoek naar Museum t’ Houtenhuis in de
Rijp.
Bij voldoende deelname (max. 20 deelnemers) gaan we dat doen op donderdag 25 oktober.
Entree is € 3,00 p.p. met M.J.K. gratis. Verdere condities als bij eerdere excursies. Ieder reist op
eigen gelegenheid waarbij carpooling wordt aanbevolen. Hiervoor ontvangt u binnenkort meer
informatie.

Scoronlo heeft samen met de Dorpsvereniging Groet een
nieuwe ansichtkaart laten maken van het mooiste plekje
van Groet. Te koop in het Raadhuisje en bij Commer-in
op de Kerkbrink 6
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