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 ‘Oud Wervershoof’ 25 jaar. 

Op 2 februari 1992 is op initiatief van Piet Koomen 
de ‘Werkgroep Oud Wervershoof’ opgericht. Dit 
initiatief heeft er toe geleid dat de Werkgroep (in 
2001 omgezet in ‘Stichting Oud Werverhoof’) nu 25 
jaar later beschikt over o.a. een fotoarchief van ruim 
10.000 foto ’s, veel filmmateriaal en een uitgebreid 

archief met historisch materiaal.  
Inmiddels staan er zo’n 5000 
foto’s en 800 bidprentjes op de 
fotobeeldbank. Verder zijn er 20 
edities van ‘De Skriemer’ 
uitgebracht en 6 dvd’s ‘Van 
Ouds Her’, waren er vele 
cultureel-historische lezingen, 

elf succesvolle Skriemer-presentarieavonden en heel 
veel foto-exposities. De eerste fototentoonstelling 
was in 1995 met ‘Vijftig jaar Bevrijding’, waarna er 
nog vele volgden, zoals ‘Het Sociaal-Culturele leven 
in samenhang met de kerk 1900-1950’,  ‘175 jaar 
Brandweer’, de Wervershoofse Middenstand, ‘125 
jaar Katholiek Onderwijs’, Boeren en tuinders, de 
trouw- en gezinsfoto’s van de glasnegatieven-
collectie van Foto Bot, Vervoer, 75 jaar Bevrijding, de 
schilderwerken van Gerrit Grooteman en Cornelis 
van Rootselaar en de huidige expositie 
‘Wervershoofse Kermis in de vorig eeuw’. 
Van een plekje op de zolder van De Schoof verhuisde 
de Stichting in 2012 naar het oude Raadhuis. Daar 
beschikt Oud Wervershoof, naast het gebruik en het 
beheer van de trouwzaal, over archiefruimte, de 
zolder, een vergaderkamer en expositieruimte. 
Hierdoor is het mogelijk geworden om een 
maandelijkse openstelling te houden, waarbij 
belangstellenden de trouwzaal, de foto-exposities en 
het archief kunnen bezoeken. Het oude Raadhuis is 
nog steeds een geliefde trouwlocatie, waarvoor 
vrijwilligers van ‘Oud Wervershoof’ de bode-
werkzaamheden verrichten. De koffieconcerten in 
de trouwzaal zijn al voor het derde jaar een succes. 
 

Skriemerpresentatie 

Ook dit jaar kunnen we 
weer terug kijken op een 
hele gezellige en 
succesvolle avond bij de 
presentatie van de 20e Skriemer. We staan telkens 
weer versteld van het vele talent in Wervershoof. 

Jubileumactiviteiten 

Vanwege het 25-jarig jubileum krijgt de openstelling 
van deze maand een feestelijk tintje. We zijn deze 
keer niet alleen op zaterdag 28 januari, maar ook op 
zondag 29 januari open. Tijdens de openstellingen is 
de miniatuur-kermis van Marcel Deen weer te 
bewonderen. Voor de kinderen zijn er tevens kleine 
attracties en een suikerspin en de volwassenen 
willen we graag uitnodigen voor een ‘kermisborrel’ 
en een stukje ‘ halve Abraham’, om een toost uit te 
brengen op ‘Oud Wervershoof’.  
 

Voor het 25-jarig jubileum hebben we een fotoquiz 
met 25 fotovragen samengesteld, waarmee u uw 
kennis over Wervershoof kunt testen en waarmee  
€ 25, - te winnen is. De quiz kan worden opgehaald 
tijdens de openstellingen op 28 en 29 januari.   
De openingstijd is van 12.00 uur tot 16.00 uur.  
Voor u als abonnee van de Nieuwsbrief is de quiz 
ook bij deze Nieuwsbrief bijgevoegd.  
 

Tuinman 
 

Al vrij snel na onze oproep in de demo-Nieuwsbrief 
meldde dhr. Theo Meester zich aan als tuinman. 
Theo heeft de tuin tijdens zijn werkzaamheden als 
hovenier voor de gemeente vele jaren onderhouden 
en wil daar nu als gepensioneerde met plezier nog 
mee doorgaan. Wij zijn er uiteraard heel blij mee. 
 

Amsterdammertjes 
  

Ook op onze oproep om herinneringen aan en/of 
foto’s van de Amsterdammertjes van de jaren ’60 
voor een artikel in De Skriemer kregen we reacties, 
maar we kunnen nog meer foto’s en informatie 
gebruiken. Reacties: info@oudwervershoof.nl  
 

NL-doet 
 

Evenals voorgaande jaren heeft de Stichting zich 
weer aangemeld voor NLdoet op 10 maart. Met de 
toegewezen vrijwilligers en onze eigen mensen 
hebben we het Oude Raadhuis in de afgelopen jaren 
zo al verschillende keren flink gesausd, geschilderd, 
geraagd, gestoft, gesopt, geveegd, gepoetst en 
geboend.  Ook wordt er archiefwerk gedaan. 
Overigens is iedere vrijwilliger hierbij welkom… 
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Koffieconcerten 

 
Op zondag 22 januari organiseren we weer een 
koffieconcert, deze keer met twee solo-artiesten, die 
ieder een half programma voor hun rekening 
nemen.  
Therése Kuin uit Andijk begeleidt zichzelf op gitaar 
en maakt af en toe ook gebruik van de geluidsband. 
Zij wisselt Nederlandstalige liedjes van o.a. Claudia 
de Breij af met Engelstalig werk van o.a. Amy 
Winehouse en Sarah McLachlan. 
Nico Veeken geeft als het ware een ‘Coming home 
mini concert’ met dit optreden zo’n 25 meter van 
waar zijn wieg heeft gestaan. Nico zingt met 
begeleiding van een geluidsband ballads en 
lovesongs van o.a. Bee Gees, John Denver, Neil 
Diamond en Bryan Ferry. 

     
Speciaal voor dit optreden hebben Therése en Nico 
ook een paar nummers uitgezocht om samen te 
zingen. De entreeprijs  is € 5,00 inclusief koffie of 
thee bij aanvang. 
 
Op 5 maart is al weer het laatste koffieconcert van 
dit seizoen. John Farmers Whistles, met Bas 
Berkhout,  Dieuwke van Ophem, Jeroen Aker, Perry 
Ligthart en Anna Postumius, is een band  van 
Westfriese bodem. Zij brengen Ierse muziek, waarbij 
prachtige ballades worden afgewisseld door vrolijke 
liedjes, met wiskey and beer als regelmatig 
terugkerende onderwerpen, en enkele 
instrumentale nummer. Entree € 6,- inclusief 
koffie/thee bij aanvang.  

       
De concerten beginnen om 14.00 uur. De zaal is 
vanaf 13.30 uur open. Reserveren: telefonisch 0228-
582377; e mail cam.berkhout@quicknet.nl. 
 

OPROEP 
Op de  bidprentjes die gemaakt zijn tussen 1920 en 
1960 staat regelmatig vermeld dat de overledene lid 
was van het Aartsbroederschap van de  H. Familie. 

Het betreft bijna altijd gehuwde vrouwen, maar er 
zijn er ook enkele van mannen. Wie weet wat dit 
broederschap, soms ook congregatie der H. Familie 
genoemd, inhield?  info@oudwervershoof.nl. 
   

Winterlezing 
 
Op 2 maart is onze jaarlijkse winterlezing: 

Het West-Fries: over en uit? 
 Het Westfriese dialect wordt bijna niet meer 
gesproken. Het is duidelijk op zijn retour. Of toch 
niet? Waar, wanneer en door wie wordt er nog wel 
West-Fries gepraat? En waarom? Hoe zal het over 
twintig jaar zijn?  Over deze en andere vragen geven 
Henk Kok, Jaap Meester en  Sjaak Steltenpool hun 
mening. Ina Slot-Broekhuizen praat de avond aan 
elkaar. 
De avond is in het Oude Raadhuis. 
In onze zaal zijn maar zo’n 70 plaatsen beschikbaar, 
dus we werken met inschrijving. De entree bedraagt 
slechts € 2,50, inclusief koffie of thee bij aanvang. 
Reserveren: cam.berkhout@quicknet.nl of  
0228-582377. 

 
 

Ons kent ons 
 

We zijn er nog niet uit wie het meisje op de foto van 
de vorige Nieuwsbrief was. We kregen wel een tip 
dat de foto waarschijnlijk in de Bangert in Andijk is 
genomen.  
Wie kent de familieleden van deze gezinsfoto? 

 
De foto komt uit ca 1930. Geen van de personen, 
noch de locatie is ons bekend. U kunt de foto groter 
bekijken op de beeldbank: #00148. 
Heeft u informatie: info@oudwervershoof.nl.                              
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