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Het bestuur bestond het afgelopen verenigingsjaar uit: 
A.J.M. Pater        voorzitter 
T.C. Kooijman        secretaris 
A.J.T. Smakman       penningmeester 
R.J.M. van de Pol       2e penningmeester 
A. de Boer                                                                                    ledenadministratie 
N.J. Groof, J. van Opzeland, K. Kleine, F. Timmer   bestuursleden  
 
Op 16 juni 2020 is ons zeer gewaardeerde bestuurslid Jan van Opzeland overleden. 
 
Bijeenkomsten bestuur 
Het bestuur heeft in 2020 in verband met het Covid’19-virus dit jaar maar 4 keer vergaderd. Eind 
december 2020 waren er 435 leden ingeschreven. Het ledental is het afgelopen jaar iets gedaald 
t.o.v. vorig jaar.  
 
Kakelepost 
In de 34e jaargang verschenen ook dit jaar weer 4 nummers met daarbij het speciale en extra 
dikke themanummer in het kader van 75 jaar bevrijding. In dit nummer kunt u onder andere lezen 
over de burgemeesters van Schagen in oorlogstijd, de Engelandvaarders, maar ook wordt de 
andere zijde belicht van de Schagenaars die naar het Oostfront trokken. 
Aan dit nummer voorafgaand verscheen eerst het voorjaarsnummer met daarin artikelen over de 
de theaters van Schagen, met daarbij natuurlijk aandacht voor het roemruchte theater Royal van 
architect Vlaming, en het epiloog van de serie ‘de martelaren van Schagen’. 
In de zomereditie van de Kakelepost staat een artikel over de Landbouwtentoonstelling van 1920; 
een nationale publiekstrekker, die zelfs door onze toenmalig vorstin Wilhelmina werd bezocht. 
In het winternummer tenslotte wordt nog voortgeborduurd op het thema 75 jaar bevrijding, maar 
kwam tevens het ineens weer volop in de actualiteit zijnde onderwerp van een pandemie ter 
sprake. In vroeger tijden was er weliswaar geen Covid’19, maar waren er wel regelmatig 
uitbraken van cholera, tyfus, roodvonk etc die een behoorlijke invloed hadden op het openbare 
leven. 
 
Lezingen 
Er is dit jaar één lezing geweest. Op woensdag 5 februari vertelde Thea en Jan Roos in de 
Nieuwe Nes een boeiend verhaal over de Noord-Hollandse hoogheemraadschappen in 
oorlogstijd. De overige lezingen zijn i.v.m. Covid’19 niet doorgegaan. 
 
Activiteiten 
In verband met Covid’19 zijn alle op het programma staande activiteiten, zoals de 
stadswandelingen, de stadsquiz en allerlei activiteiten in het kader van de Tweede Wereldoorlog, 
afgelast en doorgeschoven naar het volgende jaar. 
 
 

 


