Nieuwsbrief december 2020
Van de bestuurstafel
Bijna alle geplande programmapunten van het afgelopen verenigingsjaar zijn door het coronavirus en
de daar uitvloeiende maatregelen niet doorgegaan. Het bestuur is wel, met inachtneming van de
coronamaatregelen, een aantal keren bijeengekomen om te vergaderen met het doel zo goed
mogelijk in contact te blijven met de leden en voorbereid te zijn als alles weer vrijgegeven zou
worden. De nieuwsbrieven zijn daarbij een goed middel.
Zonder alle vervelende gevolgen uit het oog te verliezen en de empathie voor mensen die het in deze
periode zwaar hebben, mag ik toch, wat het reilen en zeilen in de historische vereniging aangaat,
positieve punten melden: een heel informatief, mooi uitgevoerd Jaarboek 2020, de toename van het
aantal leden en positieve gesprekken per telefoon en via de e-mail waaruit blijkt dat er steeds meer
belangstelling komt voor de geschiedenis van ons dorp. De jaarlijkse algemene ledenvergadering is
eerst uitgesteld en later geheel afgezegd. De kascontrole is wel uitgevoerd. Het verslag daarvan is in
de nieuwsbrief van juni 2020 bijgevoegd.
Ela Hulshoff, voorzitter

Terugtreden van Henk Snip
Henk heeft het bestuur laten weten dat hij terugtreedt uit
het bestuur. Hij is kort na de oprichting toegetreden in het
bestuur. Hij heeft zich sindsdien ingezet voor het welzijn
van de vereniging. Voor die verdienste is hij in de
ledenvergadering van vorig jaar benoemd tot erelid.
Gelukkig mogen we nog altijd een beroep doen op zijn
kennis over de geschiedenis van onze dorpen.

Fotoboek Albert Heijn
Warmenhuizen
Albert Heijn-vestiging Warmenhuizen brengt in
samenwerking met de Historische Vereniging
Harenkarspel en de Cultuur-historische
Vereniging Scoronlo een plaatjes boek uit met
boeiende verhalen en karakteristieke plekjes in
de dorpen. Vanaf 11 januari start de spaaractie
voor de fraaie foto’s die u in het album kunt
plakken.

Internetaankopen via Sponsorkliks
Door een aankoop te doen bij een aangesloten webshop ontvangt een vereniging een bonus.
Scoronlo heeft zich aangemeld voor deze actie.
Hoe werkt dat?
U plaats uw bestelling bij de webshop die meedoet aan deze actie door onderstaande link aan te
klikken. De webshops die daaraan meedoen vindt u ook op die site. U betaalt de vermelde prijs voor
het product dat besteld wordt. De webshop betaald, na afronding van de transactie, een provisie van
uw aankoop aan Scoronlo. Het is een kleine moeite en wij zijn er blij mee.
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11623
Alvast bedankt voor uw medewerking en ondersteuning.

RABO-clubsupport actie
Aan de oproep in de vorige nieuwsbrief om voor de RABO Clubactie op ons te stemmen, is goed
gehoor aangegeven. Wij hebben dankzij uw stem(en) een bedrag van €674,90 mogen ontvangen.
Nogmaals hartelijk bedankt.

Afronding project Alg. Begraafplaats Schoorl
Boven de vitrinekast met de graftrommel hebben we, in overleg met de gemeente, nog een kap van
glashelder polycarbonaat geplaatst die de vitrine beter beschermt tegen regen, bladeren en stof. De
vitrinekast blijft zodoende langer schoon.

Archief Nicolaas Witsen naar Regionaal Archief
Tekeningen en documenten over honderden schepen
ALKMAAR – Nautisch Centrum Nicolaas
Witsen heeft het complete
bedrijfsarchief geschonken aan het
Regionaal Archief in Alkmaar. De
scheepswerf is een begrip in Alkmaar en
omstreken. Het archief toont de rijke
historie van de werf. Het telt dertig
meter aan tekeningen en documentatie
over de bouw van de honderden schepen
die er in zo’n anderhalve eeuw van de
helling gleden.

Scheepswerf Nicolaas Witsen in 1951

Het bestuur wenst u gezellige Kerstdagen, gezondheid en voorspoed in het nieuwe jaar.

