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Excursie 12 oktober 2017
U kunt deelnemen aan een bezoek met rondleiding aan het Sterkenhuis in Bergen. Op 12 oktober
2017 worden we daar om 14:00 uur verwacht. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen. De
entree is € 2,00 p.p. en de kosten voor de rondleiding zijn € 25,00. Die worden verdeeld over het
aantal deelnemers. Ieder reist op eigen gelegenheid. Carpooling wordt geadviseerd. Aanmelden
voor deelname kan per mail: info@scoronlo.nl of telefonisch op nummer 072 – 5091486 of 072 –
5091481. De inschrijving sluit bij 15 deelnemers op datum van binnenkomst. Introducees zijn
welkom.
Het Sterkenhuis is de schatkamer van Bergen. Het museum is gehuisvest in een (in 1913)
verbouwde oorspronkelijk 17e-eeuwse langhuisboerderij. Delen van de boerderij herinneren aan het
boerenleven in de 18e en 19e eeuw. De middenkamer is ingericht als 19e-eeuws vertrek. Hier zijn
meubels, huishoudelijke voorwerpen en klederdracht uit die tijd te zien. In de voorkamer staat een
kostuumvitrine met poppen, gekleed in 19e-eeuwse dracht. In een eilandvitrine is een verzameling
van sieraden, zilverwerk, kristal en andere voorwerpen te zien. Ook is er een kleine stijlkeuken te
bewonderen.

Het Sterkenhuis, Oude Prinsweg 21,
1861 CS Bergen-NH

Schenking
Op 13 juni 2017 is uit de gemeentelijke collectie een document aan Scoronlo overgedragen. Het
betreft een drukvel van een kaartspel met bijzondere afbeeldingen van Schoorl, ingelijst achter glas,
afm. 55x70 cm. Als iemand in het bezit is van dit kaartspel zouden wij dat graag in ontvangst willen
nemen om het bij het document bewaren.
De vergeten oorlog uit 1799
In het weekend van 23 en 24 september 2017 krijgt De Slag bij Bergen een gezicht. U vindt alles
over dit grootse spektakel op www.deslagbijbergen.nl In een periode van nog geen drie
maanden tijd heeft een van de meest bloedige veldslagen uit de
geschiedenis plaatsgevonden met meer dan 20.000 gesneuvelden.
Ook in Schoorl heeft deze veldslag zijn sporen achter gelaten.
"De invasie van Engelse en Russische troepen ten noorden van Callantsoog in de nazomer van
1799 en de daaropvolgende gevechtshandelingen met de Bataafse en Franse troepen in Hollands
Noorderkwartier, heeft niet alleen een aantal bewoners van Schoorl het leven gekost, maar ook een
enorme ravage veroorzaakt.” (Citaat uit: Schoorl en de invasie van 1799 .Auteur: J.T. Bremer.)
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Het is gebleken dat deze oorlog bij maar relatief weinig mensen bekend is.

Lezing 28 september 2017
De eerstvolgende lezing is op donderdag 28 september en wordt gehouden door de heer Carel de
Jong, oud conservator van het West-Fries Museum in Hoorn. Het thema van de avond is

de West-Friese Cultuur : stolpboerderijen, klederdracht en gewoonten en gebruiken.
De uitnodiging voor deze avond krijgt U in uw mailbox of brievenbus. Maar noteer deze datum
alvast in uw agenda. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Schoorl.

NIEUWE REDACTIE PERIODIEK EEN FEIT!
Hierbij laten wij u weten, dat een belangrijke wens van het bestuur in vervulling is gegaan op vrijdag
18 augustus 2017 tijdens een opbouwende, positieve bijeenkomst bij Eetcafé Mereboer in Groet.
De heren Henk Stapel en Carlo van Houten vormen de nieuwe redactie, evenals de heer Martien
Mol die namens het bestuur zitting zal nemen in de redactie. De heer Alphons Leysen gaat zorgen
voor de grafische opmaak!
Een oudje
Het hutje op deze oude foto was een schuilhut en schaftruimte voor de arbeiders die in de duinen
werkten. Het stond bij de Berkenstoof ter hoogte van de Baaknol. Waarschijnlijk hebben er op meer
plaatsen dergelijke
schuilhutten gestaan.

Vriendelijke groeten,
het bestuur van Scoronlo.
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