
 
 
 
Nieuwsbrief augustus 2022 
 
Aankondiging Algemene Ledenvergadering 
Op donderdag 29 september 2022 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Cultuur-
Historische Vereniging Scoronlo gehouden. De vergadering begint om 20:00 uur in de theaterzaal van 
De Blinkerd. De uitnodiging met agenda ontvangt u tijdig. 
 

Esther Otjes gaat de ledenadministratie verzorgen 
In de vorige nieuwsbrief zocht het bestuur naar iemand die de ledenadministratie van de vereniging 
wil verzorgen. We zijn verheugd dat Esther Otjes deze taak op zich wil nemen. Esther woonde lang in 
een ander deel van het land en is, zoals ze dat zelf zegt, fijn weer terug in het centrum van Schoorl. 
Esther heeft nu, na haar werkzame leven, ruimte voor vrijwilligerswerk. Dat doet ze al voor het 
Filmhuis Schoorl en de Schoorlse IJsclub. En nu ook voor Scoronlo. 
 

Open Monumentendag zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 
Tijdens Open Monumentendag openen duizenden monumenten in heel Nederland gratis hun deuren 
voor publiek, om zo de aandacht voor monumenten te vergroten. Door de jaren heen neemt de 
belangstelling flink toe. Dit jaar is het thema duurzaamheid.  
Een overzicht van opengestelde monumenten in Schoorl en Groet vindt u op 
openmonumentendag.nl Ook de open monumenten in Bergen, Bergen aan Zee en de Egmonden 
kunt u daar vinden. 
 

Rabo ClubSupport: breng uw stem uit op Scoronlo! 
De Rabobank stelt jaarlijks een groot 
bedrag aan financiële steun 
beschikbaar voor clubs: verenigingen 
en stichtingen met een maatschappelijk 
doel. Alle rekeninghouders die lid zijn 
van de Rabobank mogen binnenkort 
stemmen op hun favoriete club. 

Stemmen kan tussen 5 en 27 september a.s. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van het 
aantal stemmen dat een organisatie krijgt. Als lid van de Rabobank mag u maximaal drie stemmen 
uitbrengen. 
 
We stellen het zeer op prijs als u als lid van Scoronlo uw stem op onze vereniging uitbrengt.  
Het kost u niets (behalve wat tijd) en we zijn er erg blij mee. Mogen we op uw stem rekenen?  
Namens de vereniging alvast hartelijk dank daarvoor! 
 

Op rabobank.nl/leden/clubsupport vindt u een overzicht van deelnemende clubs. Daarin kunt u 
ons vinden onder Cultuur Historische vereniging Scoronlo of onder Scoronlo. 
 
 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport


 
Excursie donderdag 15 september 2022: hofjeswandeling Alkmaar met gids 
De Alkmaarse hofjes liggen verscholen achter poorten en façades in de smalle straatjes en steegjes 
van het historische centrum. Zodra de gids de deur naar deze idyllische plekjes opent, wordt u 
verrast door prachtige 
tuinen, omgeven door 
kleine huisjes. De 
hofjeswandeling in 
Alkmaar voert langs de 
bezienswaardigste hofjes 
Al struinend door de 
tuinen geniet u van de 
uitleg van een 
enthousiaste gids, 
waardoor de Alkmaarse 
hofjes nog meer tot uw 
verbeelding spreken. 
                                                    foto Cicerones.nl  
 
Wanneer en waar 
Donderdag 15 september 2022 om 14:00 uur. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. 
Verzamelen bij de ingang van de Grote Sint-Laurenskerk, Koorstraat 2, 1811 GP Alkmaar, waar de 
gids ons opwacht. 
 
Deelnemen en aanmelden 
Zowel leden als niet-leden van Scoronlo kunnen deelnemen. Er is plaats voor maximaal vijftien 
personen. Bij overschrijding van dit aantal hebben leden voorrang. Daarnaast geldt de volgorde van 
aanmelding. Bij minder dan tien aanmeldingen wordt de wandeling geannuleerd en het inschrijfgeld 
teruggestort. 
 
Na de rondleiding kunnen we, bij voldoende belangstelling, in de horeca op het Canadaplein nog 
even napraten. Vermeld bij aanmelding of u daaraan meedoet. De kosten van consumpties zijn voor 
eigen rekening.   
 

U kunt zich vóór 1 september a.s. per e-mail aanmelden bij Arian de Rijk, a.de.rijk2@kpnplanet.nl 
onder vermelding van uw naam, wel of geen lid van Scoronlo en of u deelneemt aan de nazit. 
 
Prijs 
Deelname kost € 7,50 per persoon. Na bevestiging van uw deelname, kunt u betalen op 
bankrekening NL37 RABO 0146 910 060 t.n.v. Cultuur-Historische Vereniging Scoronlo, onder 
vermelding van stadswandeling Alkmaar.   
 
Vervoer 
Iedereen reist op eigen gelegenheid naar Alkmaar. Parkeren kan in de parkeergarage bij theater De 
Vest. Carpoolen wordt aanbevolen. U kunt dit onderling regelen. U ontvangt daarvoor een 
deelnemerslijst. 

mailto:a.de.rijk2@kpnplanet.nl

