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Nieuwsbrief juni 2020 

Aan de leden, 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur u op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen van onze vereniging in deze tijd van het corona virus. Hoewel de 
maatregelen die de overheid heeft genomen zo langzamerhand wat 
versoepelen en we ook gewend raken aan die nieuwe samenleving, is het voor 
verenigingen nog moeilijk zich te ontplooien. In de nieuwsbrief van eind maart  
hebben we u al laten weten dat alle activiteiten die gepland stonden werden 
afgelast of opgeschort.  

Expositie in het in informatiecentrum van SBB. 

De foto expositie over Kamp Schoorl die was gepland ter gelegenheid van 75 
jaar vrijheid op 4/5 mei, maar werd afgelast vanwege de corona crisis  is alsnog, 
zei het in bescheiden vorm, te zien. De foto’s komen uit het bestand van Wil 
Janssen. De entree is gratis, waarbij SBB zich zal houden aan de dan geldende 
regels wat betreft het deurbeleid van de overheid. De expositie blijft tot 1 
september te bezoeken. 

Inventarisatie Algemene begraafplaats Schoorl. 

De werkgroep die in maart 2019 is gestart 
met het inventariseren van graftekens op 
de oudste graven heeft haar 
werkzaamheden inmiddels afgesloten. Alle 
gegevens, beschrijvingen, compleet met 

foto’s, 
van 
elk 
grafmonument zijn ingeleverd bij Anita 
van Breugel, die deze heeft uitwerkt tot 
een rapport. Het rapport wordt dan 
aangeboden aan het College van 
Burgemeester en wethouders. Deze 

handeling staat gepland voor september, waarbij dan tevens de fraai 
gerestaureerde  graftrommel zal worden onthult.   
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Algemene ledenvergadering. 

Voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering  hebben we nog geen nieuwe 
datum kunnen vaststellen. Om u toch wat belangrijke informatie over het wel 
en wee van de vereniging te verstrekken, vindt u in de bijlages de volgende 
documenten: een kort jaarverslag van de secretaris, de balans, en het 
exploitatie overzicht van de penningmeester en de verklaring van de 
kascontrole commissie. Een nieuwe datum voor de jaarvergadering is nog niet 
gepland. 

Jaarboek 2020. 

Wij hopen u weer te verrassen met het uitbrengen van jaarboek 3 dat in de 
herfst van 2020 zal worden uitgebracht. Door de redactie wordt gewerkt aan 
de volgende onderwerpen. 

Onderwerp      Auteur 
 
Piet Slijkerman en z’n kruidenbitter  Jouke Minkema  
Oase van vorm en kleur     Jan Hopman  
Raadsel glaskunstwerk opgelost  Jan Hopman  
Stenen archief ontsloten    Gerard Smit 
10 September 1799 een bloedige dag  Henk Stapel  
Willem Bant       Klaas Bant  
Grootdammer polder    Henk Stapel   
De Slag bij Camperduin     Jos Kaldenbach  
De oorlog in Schoorldam    Arie Ligthart   
Panden die verdwenen     Tini en Joop Muelink   
Het verzet in Schoorl    Gerard Smit    

Het bestuur wenst u een gezonde en fijne zomer toe. 

 

In de bijlagen:                                                                                                                           
Kort jaarverslag van de secretaris                                                                                                                  
Balans en exploitatie overzicht van de penningmeester.                                               
Verklaring van de kascontrole commissie.  
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