
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de covid-lockdowns hebben wij als Historische Vereniging Schagen de afgelopen 

twee jaar onze activiteiten in het kader van ’75 jaar bevrijding’ uit moeten stellen. Dat laten 

wij komend voorjaar terug komen. Om te beginnen op woensdag 20 april 20.00 uur in de 

Nieuwe Nes met een lezing over de wapendroppings bij Wadway/Spanbroek in het laatste 

oorlogsjaar. Zie onderstaand kaartje. 

Twee kleindochters van West-Friese verzetslieden hebben onlangs twee boeken uitgebracht 

en verzorgen de avond. Het fotomateriaal hiervan dient als basis voor de lezing. De boeken 

zijn na afloop tegen een aantrekkelijke prijs te koop. 

De entree voor de avond bedraagt €5,-. Voor leden is het gratis. Koffie is verkrijgbaar voor 

€1,-. Voorafgaand aan de lezing vindt de Algemene Ledenvergadering plaats om 19.30 uur. 

Zowel vergadering als lezing vindt plaats in ons clubgebouw Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 

1, 1741 XM, Schagen. De avond duurt tot circa 21.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mandrill – 20-4-2022 
Hoe het verzet van Noord-Holland aan haar wapens kwam 

De kleindochters uit West-Friesland vertellen over de 

wapendroppings aan de Zomerdijk 

 



Bevrijdingsmuziek op Bevrijdingsbal 5 mei  

Met ‘Andrew Sisters’,  

Muziekvereniging De Krieltjes en ‘Elvis’ 

5 mei van 17.00 tot 20.30 Alpha Loet Schagen 
 

Bij bevrijding hoort bevrijdingsmuziek. Vandaar dat we ons eenmalig als Historische 

Vereniging op het terrein van muziek begeven. Binnen in de ruime, voor iedereen goed 

toegankelijke muziekzaal van Alpha aan de Loet 13, 1741 BN, Schagen.   

De zaal gaat om half vijf open. Tot die tijd ziet u een diaserie met oude oorlogs- en 

bevrijdingsfoto’s van Schagen en omstreken. De Andrew Sisters komen uit Twente en zijn al 

jaren geziene gasten op bevrijdingsfestivals. Ze 

brengen nostalgie en gezelligheid. De zussen 

LaVerne, Patty en Maxene scoorden al in 1937 de 

hit Bei mir bist du schön en waren tijdens en na 

WO-II met diverse singles en films bijzonder 

populair. Onder meer op kazernes waar ze 

optraden voor soldaten. Zie ook 

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Andrews_Sisters 

Dweilorkest c.q. muziekvereniging De Krieltjes 

komen uit Dirkshorn en brengen bekende oude 

deuntjes ten gehore.  

Elvis – in de persoon van Kees Klarenbeek, een 

bekend Elvis-imitator uit Schagen met een dijk van 

een stem – sluit de avond af. Niemand die de onbezorgde jaren vijftig zoveel glans gaf als 

Elvis Presley.  

Het bevrijdingsconcert is uiterlijk half negen afgelopen. De zaal blijft dan nog open. Er zal 

dan nog oude muziek worden gedraaid. De entree bedraagt € 10 per persoon. Voor leden 

van de Historische Vereniging is de entree gratis voor 1 persoon. Kaarten reserveren kan via 

kakelepost@gmail.com 
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Funkstelle Loeterdijk  

en Schneeglöchcken  

hadden alles in de peiling 

 
Een diaserie van Aris Homan  

over de radio(peil)stations van Schagen 

Maandag 9 mei 20.00 uur in de Nieuwe Nes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schagen was in de Tweede Wereldoorlog een van de hoofdkwartieren van de bezetters. 

Honderden militairen waren er gelegerd. Een aantal was werkzaam op de radiopeilstations 

aan de randen van Schagen. Op Sneeuwklokje, iets ten noorden van Schagen, en op 

Loeterdijk, het gebied bij Tjallewal.   

Aris Homan is lange tijd actief geweest als radiozendamateur, onder meer als voorzitter van 

de afdeling Schagen. Hij struinde als kind, opgegroeid in Sint Maartensvlotbrug, tussen de 

bunkers en andere restanten van de oorlog. Hij is goed gedocumenteerd en zal de functie 

van vesting Schagen uitleggen in oorlogstijd en de werking van de radio- en radiopeilstations 

(alsook het verschil hiertussen).  

De lezing met veel mooie plaatjes vindt plaats in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 

XM te Schagen en duurt van 20.00 tot ca. 21.30. De entree bedraagt € 5 en is gratis voor 

leden. Koffie € 1.

Radiopeilstation Schagen 



  

 

 

 

 

 

Schagen was in de Tweede Wereldoorlog een van de hoofdkwartieren van de bezetters. 

Velen panden waren ingenomen, waaronder scholen, cafés en andere openbare gebouwen. 

Binnen de prikkeldraadversperring en keermuren waren honderden militairen gelegerd. 

Pontificaal in het straatbeeld of achter de huizen verscholen stonden rond de 90 bunkers. De 

monumenten en hun verhalen zijn in de wandelroute opgenomen. De gidsen vertrekken om 

10.00, 11.00 en 12.00. Opgeven dient via kakelepost@gmail.com 

De fietstocht doet ook noemenswaardige gebouwen in Schagen aan, maar gaat ook langs de 

bunkers in de Ruigeweg, de barakken van het joodse kamp in ’t Zand en verwijst naar het 

bordeel in de Stolpen. Het fietsen is op eigen gelegenheid. De route bedraagt ca. 30 km. 

Deelname hoeft niet vooraf worden doorgegeven. Starten kan tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Meedoen kost € 5,- maar is voor leden gratis. Zowel de wandeling als de fietstocht start 

vanaf het Slotplein, het plein bij het oude slot van Schagen.  

Bevrijdingstocht 

Historische Vereniging 

Zaterdag 14 mei 


