
 

 

 

Nieuwsbrief september 2020 
Het eerste wat u zal opvallen aan deze nieuwsbrief is de nieuwe huisstijl. Vanaf nu zal alle 
correspondentie hiervan worden voorzien. Voor het dagelijks bestuur hebben we ook 
visitekaartjes laten maken. 

 

RABO clubsupport  

Financiële ondersteuning voor verenigingen door de Rabobank. 
Alle leden van de Rabobank van 18 jaar en ouder ontvangen binnenkort 
bericht van de Rabobank met een link daarin om te stemmen. Alleen leden 
van de bank krijgen bericht. Dus bent u wel klant maar geen lid dan krijgt u 
geen bericht. 

Met de toegestuurde link kunt u tussen 5 oktober en 31 oktober 2020 stemmen op 5 
organisaties/verenigingen. U mag per lid maximaal 2 stemmen op 1 vereniging uitbrengen. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u als lid van Scoronlo uw twee stemmen op Cultuur 
Historische Vereniging Scoronlo zou willen uitbrengen. Het kost u niets en wij zijn er zeer blij 
mee. Mogen wij op uw stem(men) rekenen? 

Mocht u wel klant zijn maar geen lid van de Rabobank kunt u zich gratis opgeven als lid via 
https://www.raboledenexclusief.nl/lid-worden. Het kost u niets. 

 

Excursie naar Fort Spijkerboor 

         

 

https://www.raboledenexclusief.nl/lid-worden


 

Door het corona virus zijn heel veel gepande activiteiten uitgesteld of afgelast. De lezing en 
de jaarlijkse ledenvergadering gaan niet door. 

De excursie naar het Fort Spijkerboor kan wel doorgaan, die staat gepland voor woensdag 21 
oktober. Aanvang 14:00 uur. De deelname staat open voor een groep van maximaal 12 
personen. De kosten bedragen € 7.50 p.p., contant te voldoen bij de entree. Ieder reist op 
eigen gelegenheid. Met elkaar meerijden wordt aanbevolen. Er is parkeer gelegenheid bij 
het fort.  

Het adres is: Westdijk 46, 1464 PC Westbeemster. 
Wees er snel bij de inschrijving sluit bij 12 deelnemers.  
Inschrijving per mail: a.de.rijk2@kpnplanet.nl 
 

Afsluiting inventarisatie van de algemene begraafplaats aan de Molenweg in 
Schoorl 

Een werkgroep van Scoronlo, onder leiding van Anita van Breugel heeft met veel 
enthousiasme aan dit project gewerkt. Zaterdag 19 september is het afgesloten met de 
overhandiging van het rapport aan wethouder Arend Jan van den Beld van cultuur en 
monumenten en de onthulling van de gerestaureerde graftrommel. In het rapport staat een 
aanbeveling om het oudste gedeelte van de begraafplaats tot gemeentelijk monument te 
verklaren, zodat de historische graftekens beschermd zijn tegen ruiming. Het rapport kunt u 
inzien op de website www scoronlo.nl onder de knop “geschiedenis”. 

                                   
Overhandiging van het rapport                               Onthulling van de graftrommel 
 

Jaarboek 2020 

Het 3de jaarboek is gereed en ligt nu bij de drukker. Het boek bevat 92 pagina’s verdeeld over 
13 rijk geïllustreerde interessante onderwerpen. Medio november wordt het gratis bezorgd 
bij onze leden. Voor alle andere geïnteresseerden is het te koop o.a. bij Bruna Schoorl en in 
het raadhuisje in Groet dat elke dinsdagmiddag is geopend van 14:00 tot 16:30 uur. 
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