Nieuwsbrief mei 2021
In deze nieuwsbrief hebben we helaas weinig nieuws te melden. Corona heeft het dagelijkse leven
een jaar lang voor iedereen ontregeld. Maar nu het einde in zicht lijkt te komen, wil het bestuur in
ieder geval de planning voor na de zomer met jullie delen. Wat als eerste moet gebeuren is het
uitschrijven van een algemene ledenvergadering. Dat is niet alleen nodig, maar volgens de statuten
ook vereist voor de verdere ontwikkeling van onze vereniging.
Voor de nieuwkomers een kort overzicht van onze activiteiten. Wie weet zit er iets bij dat inspireert
tot hand - en spandiensten?
De vereniging is opgericht in 1988 en heeft zelf al een hele geschiedenis achter zich. Dat blijkt wel uit
de archieven van de vereniging die bijeen zijn gebracht in het raadhuisje van Groet. Dat bijzondere
onderkomen mochten wij in 2017 in gebruik nemen.
We zijn actief op vele fronten. We werken samen met de Gemeente en de zusterverenigingen uit de
gemeente, dat zijn de Historische Verenging Bergen en de Stichting Historisch Egmond. We zijn
vertegenwoordigd in het Erfgoedplatvorm BES en stellen monumenten open op de jaarlijkse Open
Monumentendagen.
We werken aan projecten zoals het straatnamenproject in het buitengebied van Schoorl en Groet, de
inventarisatie van oude grafmonumenten op de Algemene begraafplaats in Schoorl (afgerond in
2020) en een archeologisch vooronderzoek van de terp van het Witte kerkje in Groet.
Inmiddels hebben we 3 jaarboeken uitgebracht. Aan de uitgave 2021 wordt door de redactie hard
gewerkt. De jaarboeken zijn in de plaats gekomen van de periodieken waarvan er vanaf de oprichting
39 zijn verschenen. Tevens houden we de leden met nieuwsbrieven op de hoogte van onze
activiteiten. Mede door het succes van de jaarboeken is het ledental de laatste jaren met circa 30%
gestegen, waar we allemaal toch heel trots op mogen zijn! We organiseren 4 keer per jaar een lezing
in samenwerking met de Bibliotheek en voorts excursies naar musea, historische gebouwen of
exposities in de naaste omgeving.
Het gaat dus goed met Scoronlo, heel goed. Maar er is ook een andere kant aan deze ontwikkeling.
Om al die activiteiten instant te houden en uit te breiden hebben we dringend bestuurlijke
versterking nodig. Met de huidige bezetting is dat bijna niet meer op te brengen. Dit punt zal dan ook
op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de orde komen.
Nu doen we alvast een oproep aan alle leden, en met nadruk aan de vele nieuwe leden, om eens na
te denken of jij Scoronlo kunt helpen als bestuurslid of als redactielid. Ben je geïnteresseerd in de
historie van je leefomgeving en ben je een verenigingsmens? Heb je ideeën over wat Scoronlo nog
meer of anders kan doen voor haar leden? Neem dan contact op met Arian de Rijk,
bestuurssecretaris.
Tel. 072 5091486 e-mail a.de.rijk2@kpnplanet.nl.

Door de pandemie van het covid-19 virus zijn de activiteiten van verenigingen tot stilstand gekomen,
ook die van Scoronlo. Nu, mede door het vaccinatie programma, het einde in zicht komt is het
bestuur weer bijeengekomen om te zien wat voor de tweede helft van 2021 weer mogelijk is.
Dat is ten eerste een algemene ledenvergadering. Die kon in 2020 niet worden gehouden maar staat
nu gepland voor 29 september 2021.
Twee lezingen zijn georganiseerd: op 13 oktober over de Atlantikwall door Peter Saal en op 25
november over De Schoorlse Zeedijk door Henk Stapel.
Op 18 september (optie) willen we de uitgestelde excursie naar het Fort Spijkerboor in de Beemster
alsnog organiseren.
Van al deze plannen houden we u uiteraard op de hoogte via uitnodigingen en nieuwsbrieven.
Aan het jaarboek 2021 wordt gewerkt. Het zal uitkomen in de maand november. Voor het goed
functioneren van de redactie en het bestuur is een redactiereglement opgesteld.
Voor geïnteresseerden is het reglement te lezen op onze site www.schoronlo.nl

Het raadhuisje op de kerkbrink in Groet is op dinsdagmiddag weer open voor publiek met in
achtneming van de nog geldende maatregelen.

