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Nieuwsbrief januari 2020 
 

Aan alle leden,  
 

In de eerste plaats wenst het bestuur u een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Wij hopen dat we in 

het nieuwe jaar de groei van onze vereniging verder kunnen uitbouwen.  
 
 

 

 
 

5 mei 2020 

Landelijk zal veel aandacht worden besteed aan deze historische dag. Ook in de gemeente Bergen 

zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd waarbij de historische verenigingen worden 

ingeschakeld. Scoronlo doet daar ook aan mee en werkt aan de volgende evenementen:  

in een zaal van het bezoekerscentrum van SBB in Schoorl wordt een foto-expositie ingericht over 

de oorlog in het algemeen en specifiek over het kamp Schoorl. De foto’s zijn afkomstig uit de 

archieven van Wil Janssen en worden voorzien van bijbehorende teksten. Bezoekers worden 

ontvangen door vrijwilligers en kunnen daarbij hun herinneringen en verhalen kwijt aan een 

koffietafel. De expositie wordt geopend op 1 mei en blijft dagelijks open tot 14 juni.  
 

“Kom vanavond met verhalen 

Hoe de oorlog is verdwenen 

En herhaal ze honderd malen 

Alle malen zal ik wenen” 
Leo Vroman dichter/schrijver 1914-2014 

 

Op 11 juni vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument aan de Oorsprongweg in Schoorl, 

georganiseerd door het Comité Kamp Schoorl. Door Mevrouw B. (Betty) Schols wordt, op een nog 

nader te bepalen datum, een lezing gehouden eveneens in het bezoekerscentrum van SBB. Tevens 

bezoekt zij de bassischolen in Schoorl en Groet om ook de jeugd te betrekken bij het verleden.  
 

Het Veteranen Comité De BUCH organiseert op 5 mei een defilé van circa 100 historische militaire 

voertuigen dat alle gemeenten van de BUCH zal aandoen. Het defilé wordt in de loop van de 

middag in Schoorl verwacht. 
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Tijdens de rit door het centrum van Schoorl willen we graag veel publiek op de been hebben. Er 

komt een klein podium voor de Burgemeester of wethouder, de fanfare speelt en er loopt een 

straatorkest, de klokken luiden, aanwonenden en winkeliers worden verzocht de Nederlandse vlag 

uit te hangen en langs de route zwaaien kinderen met vlaggetjes.  

Een werkgroep is al druk bezig alles voor te bereiden. Van de te maken kosten is een begroting 

gemaakt die bij de gemeente Bergen is ingediend.  

 

Vrijwilligers:  
Voor de foto-expositie en voor de activiteiten op 5 mei hebben we een aantal vrijwilligers nodig die 

meehelpen om alles in goede banen te leiden. Bent u bereid ons daarbij te helpen neem dan contact 

op met:  

Ela Hulshoff, pietenela@planet.nl, telefoon 5091481 of 

Louis Smak, l.smak@quicknet.nl, telefoon 5092201  

 
Algemene begraafplaats Schoorl (Molenweg)  

 

Vanuit de gemeente Bergen is de vraag gekomen om oude graven op de algemene begraafplaats in 

Schoorl te inventariseren, zoals dat eerder al in Bergen en in Egmond is gedaan. In 2019 is een 

werkgroepje onder leiding van Anita van Breugel, beleidsmedewerkster Cultuurhistorie en regio-

consulent afd. N-Holland van De Terebinth, daarmee aan de slag gegaan. Er zijn circa 150 

graftekens geïnventariseerd en beoordeeld op historische-, ambachtelijke-, symbolieke- en 

ensemblewaarde. Dit jaar worden die verslagen gebundeld in een boekwerk dat wordt aangeboden 

aan het College van Burgemeester en Wethouders.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze unieke graftrommel is ontdekt op de algemene begraafplaats in Schoorl en wordt gerestaureerd 

 

Lezing  

De eerstvolgende lezing die we in samenwerking met de Bibliotheek houden is op 6 februari en 

gaat over de Stelling van Amsterdam. Dit was een verdedigingslinie, gelegen op 15 tot 20 kilometer 

rond het centrum van Amsterdam. De Stelling is 135 kilometer lang, bevat 45 forten en is 

aangelegd tussen 1880 en 1920. René Ros vertelt hierover en laat beelden zien van forten, ook in 

onze omgeving. Hij vertelt waarvoor ze dienden en welke functie sommige forten nu hebben. Zeker 

de moeite waard om die datum alvast in uw agenda te noteren! 

 


