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Nieuwsbrief juli 2019 
Zomertijd 

 

De zomervakantie is begonnen, met alle gezellige drukte die dat met zich mee brengt in onze dorpen. Het 

sociale leven delen we met de toeristen die genieten van onze stranden, duinen, bossen 

en de unieke polders.   

Ons informatiepunt in het Oude Raadhuisje in Groet is tijdens de Groeter 

avondbraderieën gesloten.  Vanaf 3 september zijn we weer elke dinsdagmiddag open 

van 14:00 uur tot 17:00 uur.  

De uitgave van het eerste jaarboek is heel goed ontvangen en heeft onze vereniging een 

stimulans gegeven. Met enthousiasme is de redactie direct weer aan de slag gegaan met 

de voorbereidingen van de uitgave van 2019. De tekst van de artikelen is inmiddels 

binnen en de opmaak wordt na de zomer afgerond. In het najaar wordt het Jaarboek 

2019 uitgebracht.  

 

Excursie naar Eenigenburg zaterdag 10 augustus 
 

Het Museum, het Kerkje en de resten van het kasteel ’t Huys te Nuwendore 

 

In Museum Eenigenburg wijst een levensgroot kompas naar markante zaken in het landschap. Naar de 

terpen, de Westfriese Omringdijk, de resten van het kasteel ‘t Huys te Nuwendore, het daglonershuisje en 

het verkavelde landschap waar ooit eilanden waren. In het museum kun je zelf, op je eigen manier, in 

eigen tempo en gericht op wat je zelf wilt weten, een vleugje historie opdoen. Een beetje beleven hoe onze 

voorouders hebben gestreden tegen het water, de armoede, de graaf die belasting kwam eisen en tegen de 

kerk die een bepaald geloof wilde afdwingen. Het is allemaal te zien en te beleven in Eenigenburg. 

 

Het museum Eenigenburg biedt de tentoonstelling Het Tijdskompas Eenigenburg, de interessante 

geschiedenis van de grote oversteek van de familie Eenigenburg naar Amerika en het daglonershuisje van 

Van Schoneveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kasteel 't Huys te Nuwendore was een door Floris V gebouwde dwangburcht om de opstandige West-

Friezen in toom te houden. Het kasteel is in de 13e eeuw gebouwd, tegelijk met de burchten in 

Medemblik, Wijdenes en Oudorp. Aan het einde van de 14e eeuw is het kasteel verwoest, waarschijnlijk 

ten gevolge van een dijkbreuk. De fundamenten zijn door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 

1960 geconserveerd en er is een pad naartoe gemaakt. De ruïne ligt in een bocht van de Westfriese Zeedijk 

tussen Eenigenburg en Krabbendam aan de Burchtweg.  
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Het adres van het museum is Kerkweg 5, 1744 JD Eenigenburg. (Sint Maarten) 

 

De rondleiding start om 14:00 uur. Entree € 5,00 p.p. inclusief koffie of thee en de gids. Bij 

aankomst te voldoen aan de kassa.  

 

Na het museum gaan we met de gids naar het kerkje. Daarvoor wordt geen entree gevraagd maar wel een 

vrijwillige bijdrage voor de kerk. Vervolgens kunnen we, voor hen die dat willen naar de ruïne en de toren 

van ’t Huys te Nuwendore. We krijgen de sleutel mee om op eigen gelegenheid daar rond te kijken en de 

toren te beklimmen.  

 

Opgeven voor deelname voor 4 augustus via de site www.infoscoronlo.nl of bij het secretariaat 

a.de.rijk2@kpnplanet.nl   Vermeld daarbij het aantal deelnemers en je telefoonnummer.  

De inschrijving sluit bij 20 deelnemers. 

 

 

Lezingen / workshop  

 

Voor de tweede helft van 2019 zijn er twee lezingen gepland en kunt u deelnemen aan een  

workshop. Alle activiteiten zijn in de Blinkerd, aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. 

 

10 september: Vermaak in het kader van de Open Monumentendag 2019, georganiseerd 

door de Bibliotheek. 

 

30 oktober:  Het Noord-Hollands Kanaal door Henk Stapel, georganiseerd door 

Scoronlo. 

 

31 oktober:  Workshop Genealogie door Harry de Raad archivaris van het Regionaal 

Archief Alkmaar Locatie de Blinkerd (Hargerzaal). Aanvang 10:00 uur. 
 

Samen met het Regionaal Archief organiseert Bibliotheek Kennemerwaard een workshop 

genealogie. De workshop is bestemd voor mensen die meer willen weten over de geschiedenis 

van hun familie. Wie waren uw voorouders, hoe heetten ze? Waar woonden ze en waren ze arm 

of rijk? Welke beroepen hadden ze en wat was hun sociale status? Het is spannend om uit te 

zoeken en lang niet meer zo ingewikkeld als vroeger.  

 

Het bestuur wenst u een fijne, zonnige zomer. 

 
 

vanaf de toren heb je fraai uitzicht over de omgeving en de Omringdijk 

http://www.infoscoronlo.nl/
mailto:a.de.rijk2@kpnplanet.nl

