Cultuur Historische Vereniging

Scoronlo
Nieuwsbrief december 2018
Even terugkijkend op het jaar 2018 stellen we vast dat het een succesvol jaar voor de vereniging
was. Twee belangrijke doelstellingen zijn gerealiseerd.
Wij hebben het raadhuisje van Groet nu 1 jaar in gebruik. Elke dinsdagmiddag vanaf 14:00 tot
17:00 uur zijn daar bestuursleden en vrijwilligers bezig met het archiveren van het
verenigingsarchief en verwerken van historische foto’s, boeken en documenten. U bent van
harte welkom als u informatie wilt over de vereniging of iets wilt schenken waarvan u vindt dat
het historisch gezien niet verloren mag gaan. Maar wat wij ook heel leuk vinden is dat er steeds
vaker bezoekers komen om even binnen te kunnen kijken. De voordeur is immers jarenlang
gesloten gebleven voor publiek. Zo ontstaan er soms mooie verhalen over vroeger.
Het tweede doel dat is bereikt, is het uitbrengen van ons eerste jaarboek. Na de presentatie en
de overhandiging van het eerste exemplaar aan Monique Klaver van de Gemeente Bergen,
hebben alle leden het boek gratis ontvangen en is het in de verkoop gekomen. We ontvingen
lovende reacties over de inhoud en de uitvoering van het jaarboek. Een compliment voor de
leden van de redactiecommissie. Bij Bruna Schoorl, in het raadhuisje en in Commer-in zijn de
jaarboeken ook te koop.

Nieuwe leden.
Beide punten hebben ertoe bijgedragen dat wij een flink aantal nieuwe leden hebben kunnen
inschrijven. Daar zijn we heel blij mee. Maar we zijn er nog lang niet. In vergelijking met b.v. de
twee andere historische verenigingen in de Gemeente Bergen lopen we ver achter. Daarom
vragen wij uw medewerking. Wilt u proberen familie, vrienden en/of buren ook lid van Scoronlo
te maken? De rijke historie van onze dorpen en de unieke waarden van de polders en het
duingebied is het waard om te bestuderen en te bewaren. Daarvoor is een sterke en actieve
historische vereniging van belang. Scoronlo zet zich daar al 30 jaar actief voor in.
Inschrijfformulieren zijn af te halen in het raadhuisje van Groet of te downloaden via onze site
www.scoronl.nl

Incasso.
De penningmeester heeft u verzocht akkoord te gaan met het automatisch laten afschrijven van
de jaarlijkse contributie. Dat is voor u en voor ons veel gemakkelijker en bespaart tijd. Heeft u
dat nog niet gedaan dan vragen wij u vriendelijk dat alsnog in orde te maken. Neem even
contact op met de penningmeester Rien van Regteren: e-mail penningmeester@scoronlo.nl of
tel. 5093130. Wist u dat Scoronlo de ANBI-status heeft gekregen? Dat betekent dat schenkingen
aan de vereniging fiscaal aftrekbaar zijn en legaten vrij van erfrecht.
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Groeter School
Deze foto is omstreeks 1947 gemaakt van de 3 hoogste klassen. Het onderwijs werd toen
gegeven in een houten gebouw, een soort barak die stond in de duinen tussen Hargen en
Schoorl aan Zee.

Foto aangeleverd door Riet Breed

U ziet de volgende kinderen en leerkrachten:
Staande v.l.n.r.: Annie Kuyper, Jan Aartsen, Joop van de Willigen, Adriaan de Klerk, Henk (Cuup)
Mooy, Juffrouw Arpeau-Wester, Piet Manneveld, Ab Oosterbaan, meester Brakensiek, meester
W. Bant, Klaas Leeuwekamp, Jaap Hoogvorst, Jan Blom (Guilliot) Dirk Hoogvorst, Mart
Koopman.
Zittend, linkerrij banken v.l.n.r.: Trien Breed, Henny Vrieman, Nel Eriks, Anneke Volger, Klaas
Bant, Piet Volger, Henk Snip, Loek Snip, Jan van der Oort.
Zittend, rechterrij banken v.l.n.r.: Trijnie Breed (met vlecht), Trix Aatsen, Suze Ivangh, Maartje
Slot, Jaap Gutker, Ingeborg Oosterbaan, Riet Breed, Peter Vechter, Marius Wijnjeterp, Siem
Wezel, Klaas van Lienen (kijkt om een hoekje)
Lezingen in 2019:
Het is de bedoeling dat er voor de jaarvergadering in mei twee lezingen komen, waarvan één
over het ontstaan van de Schoorlse duinen. Verder zijn er tal van ideeën samen met de
bibliotheek, zoals Jan van Scorel, de verandering in het toerisme in ons dorp en in het najaar zal
Henk Stapel een lezing geven over het Noord-Hollandskanaal. Zodra er data bekend zijn zal dit
gemeld worden.

Het bestuur wenst u een in alle opzichten gelukkig 2019
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