Grootschermer, 24 november 2020

Geachte burgemeester Roemer,
Ook de 700 inwoners van Grootschermer heten u van harte welkom!
Bent u er al geweest? Het dorp midden op het voormalige Schermereiland, klem tussen de
Beemster en de Schermer. Het Ouwe Land, zoals we dat noemen. Waar de monniken uit
Heiloo en Egmond in de 13e eeuw het land gered hebben tegen de oprukkende zee, en
ontgonnen hebben door sloten te graven. Heel veel sloten.
Dat land, in de volksmond de Eilandspolder genoemd, wordt al eeuwen onderhouden door
de lokale boeren, waaronder velen uit Grootschermer. Het is nu een Natura 2000 gebied. De
sloten worden nog dikwijls gebruikt om het vee naar de diverse eilandjes te brengen. Op 11
februari 2012 werd hier de laatste Eilandspoldertocht gereden, onze lokale Elfstedentocht.
Aan de rand van de Oostelijke Eilandspolder ligt ons dorp Grootschermer, sinds 2015 deel
uitmakend van de gemeente Alkmaar.
We hebben een mooie mix aan bewoners. Voor de helft bestaand uit import, die zich hier
door de andere bewoners heel welkom voelt. Er heerst een echt dorpscultuur. We hebben
een rijk verenigingsleven. Veel vrijwilligers zetten zich in om er een mooi leefbaar dorp van
te maken. Hoewel ook hier natuurlijk vele activiteiten dit jaar niet zijn doorgegaan.
We zijn erg blij dat we nog steeds de belangrijke voorzieningen in het dorp hebben, zoals de
basisschool, het dorpshuis, het café, de kerk, de supermarkt en een paar sportclubs, en dat
proberen we zo te houden.
De samenwerking met de gemeente Alkmaar kunnen we goed noemen. Al hebben we soms
wel het gevoel dat we ons best moeten doen om ons voldoende op de kaart te houden.
Bent u er al geweest? Zo nee (maar natuurlijk ook zo ja), dan bent u van harte welkom. We
laten u graag ons dorp zien. Het Raadhuis (uit 1639), het pas opgeknapte "Oude
Voetbalveld" met speeltoestellen voor de kinderen, de 400 meter natuurijsbaan, de
voetbalvelden van GSV met de mooiste grasmat van Noord Holland, supermarkt De Reus,
het historische kerkje en de beeldentuin Nic Jonk. En als u nog tijd over heeft, dan drinken
we een borrel in Het Genot van Grootschermer.
Maar er een keer ongemerkt doorheen rijden mag natuurlijk ook.
Met vriendelijke groeten en hopend op een prettige samenwerking,
namens alle dorpsbewoners uit Grootschermer,
Dorpsraad Grootschermer
Alex Huges, Suzanne Pronk, Han Baauw, Judith Jonker en Jan Wind
info@grootschermer.org

