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Aan alle leden.
Allereerst wensen wij u allen een gezond en succesvol 2018.

Het raadhuisje in Groet
Voor Scoronlo kan het jaar niet mooier beginnen. Het kleinste en oudste raadhuisje (anno 1639) van
Nederland wordt het onderkomen van Scoronlo. Het historische gebouw is een Rijksmonument in
bezit van de gemeente Bergen. De geschiedenis van raadhuisje is nauw verbonden met de
geschiedenis van Groet. Groet is een korte periode een zelfstandige gemeente geweest, in 1834 ging
de gemeente Groet op in de gemeente Schoorl. Sindsdien gebruikt de Protestantse gemeente
Schoorl-Groet-Camp de ruimte. Na wat noodzakelijke aanpassingen, met namen wat betreft de
verlichting en het inrichten, zal later in het jaar het raadhuisje op bepaalde tijden geopend zijn voor
het publiek.

Ela heeft de sleutel in ontvangst genomen.

In de eerstvolgende periodiek die wordt uitgebracht zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de
historie van dit bijzondere pandje. (Zie nieuwe redactie)

Nieuwe redactie voor blad Scoronlo
Het zal zijn opgevallen dat al lange tijd geen blad meer is verschenen. De redenen daarvoor
waren ziekte, leeftijd of overlijden van de toenmalige redactieleden. Daar komt nu
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verandering in. Recentelijk is een nieuwe redactie gevormd die bestaat uit: Jan Hopman
(voormalig journalist, schrijver), Alphons Leysen (voormalig leraar, uitgever), Martien Mol
(voormalig handelaar in oude bouwmaterialen), Arian de Rijk (voormalig ondernemer) en
Henk Stapel (voormalig marineofficier, historicus). En er is een tweede journalist die wil
toetreden tot de redactie. Ook anderen zijn nog steeds welkom om de redactie te
versterken. We zijn al een paar keer bijeen geweest en hebben ideeën over de inhoud en
vormgeving van het komend nummer 40 dat na de zomer zal verschijnen. Dat duurt nog
even, maar de redactie wil graag een kwalitatief mooi blad uitgeven.

Financiële ondersteuning
Voor het inrichten en geschikt maken voor gebruik van het raadhuisje hebben we een
bedrag van circa € 2000,- nodig. Wij hebben de Rabobank gevraagd of zij wilde sponsoren.
De bank wees ons op de Rabo Clubkas actie.
Hoe werkt dat. Alle leden van de Rabobank van 18 jaar en ouder ontvangen begin april
2018 een stemkaart. Met een unieke code kunnen zij vervolgens online stemmen op 3
organisaties. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de Rabo
Clubkas. De totale hoogte van de Rabo Clubkas is voor 2018 vastgesteld op € 65.000,-Extra: originaliteitsprijs € 500,- Dit jaar reikt de Rabobank een extra prijs t.w.v. € 500,- uit
aan de club met, in de ogen van de bank, de meest originele promotiecampagne voor Rabo
Clubkas. De winnaar wordt tijdens de finaleavond op dinsdag 15 mei 2018 bekend gemaakt.
Steun ons door op Scoronlo te stemmen, vraag familie, vrienden en kennissen dat ook te
doen!

Voorlopig jaarprogramma 2018 (concept)
21 februari

Presentatie/lezing over archeologie.

28 februari

Excursie naar Het Huis Van Hilde Castricum.

23 maart

Excursie naar Museum Betje Wolf Midden – Beemster.

19 april

Presentatie / lezing over de papiermolen van Brechtdorp.

16 mei

Algemene leden vergadering.

11 juni

Jaarlijkse herdenking Kamp Schoorl.

2 oktober

Presentatie / lezing over monumenten uit de industriële revolutie.

Meer informatie over deze activiteiten ontvangt u, zoals u dat van ons gewend bent, per
mail of op papier in de brievenbus.

