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Nieuwsbrief maart 2019 
 
Inventarisatie van de Algemene Begraafplaats Schoorl. 
Ieder dorp heeft zijn eigen unieke begraafplaats die gekenmerkt wordt door de mensen die er 
woonden, die er werkten en die met elkaar een dorp een identiteit gaven. Deze identiteit komt 
tot uitdrukking in de begraafplaats. In navolging van wat in Egmond aan Zee en Bergen is 
gedaan, gaat Scoronlo nu ook met een aantal vrijwilligers oude graven op de Algemene 
Begraafplaats in Schoorl inventariseren. Dat doen we met een aantal vrijwilligers in opdracht 
van de gemeente Bergen o.l.v. Anita van Breugel, 
beleidsmedewerker Cultuurhistorie domein Ruimtelijke 
Ordening. Een aantal criteria die daarbij worden 
gehanteerd zijn:  de historische waarden, de 
ambachtelijke waarden, de symboliek en de 
natuurwaarden. Als u geïnteresseerd bent in dit 
interessante project en ons daarbij wilt helpen, stuur 
dan een mailtje naar info@scoronlo.nl  dan nemen wij 
contact met u op. 

 

Excursie naar het Zijper Museum.  

Het Zijper Museum is een museum, gevestigd in een pand naast het 
voormalig gemeentehuis van Zijpe in Schagerbrug. Het museum laat de 
geschiedenis zien van de Zijpe- en Hazepolder. Het is op 13 juni 1973 
begonnen als Oudheidkamer Zijpe in een pand aan de Grote Sloot. In 1984 is 
de Oudheidkamer ondergebracht in de oostvleugel van het Zijper 

gemeentehuis aan de Schagerweg. Na uitbreiding, professionalisering en een erkenning als 
geregistreerd museum in september 1998 is de naam gewijzigd in Zijper Museum. Bij het 
opgaan van de gemeente Zijpe in de fusiegemeente Schagen per 1 januari 2013, zorgt de 
Stichting Zijper Museum voor het beheer van de collecties. In 2016 is het museum verhuisd naar 
het huidige pand Schagerweg 97D in Burgerbrug. De collectie omvat diverse historische kaarten 
en documenten, kopergravures, schilderijen en archeologische vondsten.  
 
De datum: Donderdag 11 april. De rondleiding start om 14:15 uur. Aanwezig zijn om 

14:00 uur. 
Kosten: €8,00 all-in (entree, rondleiding, koffie/thee met iets lekkers na afloop). 
 Museum jaarkaart is niet geldig. 
Aantal deelnemers: Maximaal 20 personen. 
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Opgeven: Bij info@scoronlo.nl of rechtstreeks bij  Arian de Rijk 
a.de.rijk2@kpnplanet.nl  telefonisch 072-5091486. Vermeld daarbij Uw 
naam, e-mailadres, telefoonnummer en het aantal personen.  
De inschrijving sluit op 3 april of eerder als het max. aantal deelnemers is 
bereikt.  

Vervoer: Ieder reist op eigen gelegenheid. Met elkaar meerijden (carpoolen) wordt 
aanbevolen. Na sluiting van inschrijfdatum ontvangt u de deelnemerslijst. 

 
Het adres van het Zijper Museum is:  Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug.  

 

Algemene ledenvergadering 2019. 

De Algemene ledenvergadering van Scoronlo is gepland op woensdag 15 mei in de Blinkerd, 

aanvang 20:00 uur. Na het afwerken van de agenda worden, na de pauze, de oude 
filmfragmenten vertoond die bij het 25-jarig bestaan van het Schoorls Videojournaal (VJS) zijn 
gedraaid. De film toont beelden uit 1956 van mensen aan het werk in alle dorpen van de 
voormalige gemeente Schoorl: Bregtdorp, Aagtdorp, Schoorl-Centrum, Schoorldam, Catrijp, 
Groet, Camperduin - het komt allemaal voorbij.  

Noteer alvast die datum in uw agenda! De uitnodiging en agenda voor de vergadering worden u 
nog toegezonden. 

 

Rabobank Clubkasactie. 

Financiële ondersteuning voor verenigingen door de Rabobank. Hoe werkt dat? Alle leden van 
de Rabobank van 18 jaar en ouder ontvangen begin april 2019 een stemkaart. Met een unieke 
code kunnen zij vervolgens online stemmen op 5 organisaties. Hoe meer stemmen een 
vereniging krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de Rabo Clubkas. De totale hoogte van de Rabo 
Clubkas is voor 2019 vastgesteld op € 225.000,-- 

 
Let op!!  Alleen als u lid bent van de Rabobank kunt u een stem uitbrengen. Mocht u wel klant 

zijn van de Rabobank, maar nog geen lid, dan kunt u zich als lid gratis aanmelden tot 1 april 
2019. Vraag dit ook aan uw vrienden/kennissen/familie. Dat kan eenvoudig met 

onderstaande link: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ 

Op 23 april 2019 ontvangen de leden van de Rabobank een stembiljet waarmee ze per rekening 
5 stemmen mogen uitbrengen. Dus gaarne 1 x stemmen voor Cultuur Historische Vereniging 

Scoronlo. Het kost u niets en wij zijn blij met alle stemmen! 

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.  

 
Bedankt voor uw stem op Scoronlo! 
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