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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. 
 

Vacature secretaris en ledenadministratie 
De secretaris van de vereniging Arian de Rijk heeft zijn taken neergelegd. In een vorige nieuwsbrief 
stond daarom een oproep voor een nieuwe secretaris. Het bestuur is verheugd u te kunnen 
mededelen dat zich een kandidaat voor deze vacature heeft gemeld, die zich in de volgende 
algemene ledenvergadering verkiesbaar stelt. 
Het bestuur is nog op zoek naar iemand die de ledenadministratie van de vereniging op zich wil 
nemen. Heeft u belangstelling, dan kunt u voor een gesprek contact met ons opnemen via 
info@scoronlo.nl 
 

Oproep om deel te nemen aan de projectgroep Website Scoronlo/Sociale 
Media 
De website van Scoronlo (www.scoronlo.nl) is niet meer up-to-date. Het bestuur heeft besloten om 
de website te vernieuwen, zowel wat betreft de inhoud als de vormgeving. Ook wordt onderzocht of 
de vereniging aanwezig moet zijn op sociale media (zoals Facebook) en hoe dit zou kunnen. 
Het geheel moet aansluiten op de informatiebehoefte van u, als lid van Scoronlo. Welke informatie 
wilt u zien op de website van de vereniging? Hoe wilt u dat er tussen u en het bestuur en binnen de 
vereniging in het algemeen wordt gecommuniceerd? Heeft u behoefte aan aanwezigheid van 
Scoronlo op Facebook, om zo onderling foto’s en andere informatie uit te wisselen? Kortom, er is 
veel werk aan de winkel.  
Het bestuur wil een projectgroep samenstellen waarin deze onderwerpen worden besproken en die 
voorstellen kan doen. Wilt u hieraan een bijdrage leveren, laat ons dat weten via info@scoronlo.nl  
Ook nodigt het bestuur iedereen uit die (technische) expertise heeft op het vlak van het bouwen van 
websites, om mee te denken over het maken van onze nieuwe website en het opzetten van pagina’s 
op sociale media. Ook dat kan via info@scoronlo.nl 
 

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. Dat past heel goed bij een van de opengestelde monumenten in 
Schoorl, Korenmolen Kijkduin. Juist dit jaar bestaat deze molen 250 jaar en dat wordt gevierd! 
De lijst met opengestelde monumenten wordt later gepubliceerd. U kunt nu alvast een voorproefje 
nemen in de Monumentengids 2021-2023 voor de regio Kennemerland. Daarin ziet u ook de 
monumenten in Bergen, Bergen aan Zee, de Egmonden, Groet en Schoorl. U vindt deze gids op 
internet door te zoeken op monumentengids 2021-2023. 
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Raadhuisje in Groet in juli en augustus op dinsdagmiddag gesloten 
Door het jaar heen bent u iedere dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur welkom in het Raadhuisje 
van Groet. In de maanden juli en augustus is het raadhuisje op dinsdagmiddag echter gesloten. De 
ruimte wordt dan voor andere doelen gebruikt.  
 

Lezing en excursie over de Oude Schoorlse Zeedijk 
Op 19 mei jl. hield Henk Stapel voor de zeer goed gevulde theaterzaal van De Blinkerd een lezing over 
de Oude Schoorlse Zeedijk. Aan de hand van een groot aantal historische kaarten, tekeningen, oude 
afbeeldingen en foto’s van de huidige situatie schetste hij het belang van de dijk voor Noord-
Kennemerland en de ontwikkeling van deze zeekering vanaf de Middeleeuwen tot in de moderne 
tijd. Hij vertelde over de verschillende fases van de aanleg van de dijk en de problemen die speelden 
bij het beheer en onderhoud. De dijk was niet alleen van groot belang voor de directe omgeving, 
maar ook voor verderop gelegen gebieden in de regio, tot voorbij Alkmaar aan toe. Veranderingen in 
het waterbeheer van de Schermerboezem hadden consequenties voor de dijk. Deze zeer 
informatieve en boeiende lezing maakte duidelijk dat Schoorl trots mag zijn op “haar” Zeedijk! 
 
De lezing maakte nieuwsgierig naar de situatie heden ten dage. Daarom organiseerde Henk Stapel op 
zaterdag 21 mei jl. voor liefhebbers een wandeling over de Oude Schoorlse Zeedijk, vanaf de Leihoek 
tot aan Krabbendam. Tien personen hadden zich aangemeld voor de excursie. Ze liepen onder een 
heerlijk zonnetje, met wind in de rug over de kruin van de dijk, op sommige plekken tussen hoog 
opgeschoten koolzaad en fluitenkruid door, begeleid door de zang van onder meer rietgorzen en het 
roepen van een buizerd. De polders aan beide zijden van de dijk presenteerden zich op hun allerbest! 
Op tal van plekken wees Henk op al dan niet verdwenen objecten die van belang waren voor de 
geschiedenis van de dijk. Plaatsen waar je als onwetend wandelaar zonder meer aan voorbij zou zijn 
gelopen. Aan het eind van het eerste deel van de tocht, bij het monument langs de N9, wachtte 
Henks vrouw Coriet de wandelaars op. Ze had voor hen warme koffie, thee of chocolademelk met 
taart klaarstaan. Na dit 
intermezzo werden de 
wandelaars met een stalen 
vlet over het 
Noordhollandsch Kanaal 
gezet, waarna ze het laatste 
deel van de wandeling 
aflegden. In de schuurkerk 
van Krabbendam werden 
de wandelaars opgewacht 
door afhalers die ze terug 
zouden brengen naar 
Schoorl. In de ontmoetings-
ruimte werd enthousiast 
nagepraat over de 
wandeling. Als toetje 
vertelde Dico Visser in de 
kerk over het bijzondere 
orgel dat er hangt, hoe het 
daar terecht was gekomen en over de rol die zijn grootvader daarbij speelde. De deelnemers aan de 
excursie kijken terug op een prachtige middag, die door de vlekkeloze organisatie en de gezellige 
sfeer zeer geslaagd mag worden genoemd.  


