
 
 Heereweg 239  1873 GA Groet info@scoronlo.nl www.scoronlo.nl 

 

  

 

 

 

        

Nieuwsbrief maart 2018  
 

Aan de leden van Scoronlo, 
 

 
De stolpboerderij wordt wel de ‘piramide van het Noorden’ genoemd en hoort onlosmakelijk bij het 
Noord-Hollandse landschap. Maar het gaat niet goed met de stolp. Het provinciale landschap was 70 
jaar geleden maar liefst 10.000 stolpboerderijen rijk, ondertussen is dit aantal gehalveerd. Per jaar 
verdwijnen er tientallen stolpen. Erfgoedvereniging Bond Heemschut trekt samen met de 
Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de stolp’ en het West-Fries Genootschap aan de 
bel. Deze sloop moet stoppen!  Als u deze actie wilt ondersteunen kunt u de petitie tekenen. Ga dan 
naar  https://petities.nl/petitions/red-de-stolp  
 
Schenking van Nico de Vries. 
Nico was de bode in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Schoorl. In zijn kamer hing een 
oorkonde over Groet uit 1817. Bij zijn pensionering en het sluiten van het gemeentehuis door de fusie 
kreeg hij het ingelijste document als cadeau aangeboden. Hij heeft het zorgvuldig bewaard en vond de 
tijd nu rijp om het aan Scoronlo aan te bieden. Het heeft nu een mooi plekje en hangt in het 
raadhuisje. 
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Excursie naar het Museum Betje Wolff in Middenbeemster Middenweg 178, 1462HL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de voormalige pastorie van de NH Kerk in Middenbeemster zetelt sedert 1950 het Betje Wolff Museum. De 
naam van dit museum is ontleend aan de bekende 18de-eeuwse schrijfster Elizabeth Wolff, geboren Bekker, die 
gedurende haar huwelijk (1759-1777) met dominee Adrianus Wolff in de pastorie heeft gewoond. 
De datum van de excursie is vrijdag 23 maart. We zijn welkom vanaf 11:00 uur en krijgen een rondleiding door 
het museum. De entree is € 3,50 p.p. (met MJK gratis), te betalen bij de kassa. Er kunnen maximaal 30 
personen deelnemen, bij meer dan 15 deelnemers wordt de groep gesplitst. De vergoeding voor de gids(en) 
bedraagt €20 per groep van 15 personen en wordt verdeeld over het aantal deelnemers. Het exacte bedrag 
wordt vermeld op de deelnemerslijst die u na de inschrijvingsdatum krijgt toegezonden.  
Inschrijven kan via de mail info@scoronlo.nl of telefonisch bij Arian de Rijk telefoon 5091486  
De inschrijving sluit op maandag 19 maart of eerder als het maximale aantal deelnemers is bereikt. 
Carpoolen wordt aanbevolen. Bij uw aanmelding kunt vermelden dat u meerdere passagiers wilt meenemen. 
 
Toponiemen. 
Het Kadaster heeft onze vereniging uitgenodigd mee te helpen de 'toponiemen' (namen) in de topografische 
kaarten en bestanden van ons werkgebied (voormalige gemeente Schoorl) te controleren en aan te vullen. 
Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat uit de topografische kaarten en 
bestanden van Nederland op schaal 1:10.000 tot 1:1.000.000. Meer informatie is te vinden op onze website. 
Op de speciale site www.topotijdreis.nl kunt u aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door 
de tijd maken. In de kaarten en bestanden zijn namen van topografische objecten te vinden: namen van 
plaatsen, wateren, gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een cultuurhistorische 
waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het betreffende gebied of door navraag bij omwonenden. Zij 
willen nu onderzoeken of zij deze namen kunnen verzamelen en bijhouden in samenwerking met historische 
verenigingen en organisaties. Daarom hebben wij een speciale toponiemenkaart van het werkgebied 
ontvangen om daarop de aanwezige namen te controleren en eventueel te corrigeren of aan te vullen. Het is 
de bedoeling dat wij uiterlijk 24 mei de gegevens terug sturen naar het Kadaster. 
Mocht u belangstelling hebben om hieraan mee te werken, kunt u contact opnemen met: 
Pim Weeda:  06 10179347 of  pim@hargergat.nl 
 
Oproep 
Heeft u foto’s, boeken, documenten of voorwerpen die over Schoorl, Groet of Camperduin gaan die u wel aan 
Scoronlo wilt schenken, dan houden wij ons aanbevolen. In het raadhuisje wordt nu alles keurig genoteerd en 
bewaard. Voorlopig zijn wij daar elke dinsdagmiddag met een aantal mensen aanwezig.  
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