september 2017

Nieuwsbrief

Open Monumentendag
Op zaterdag 9 september neemt het Oude Raadhuis
weer deel aan de Open Monumentendag.
We hebben het thema van dit jaar: ‘Boeren, burgers
en buitenlui’ invulling gegeven met een foto-expositie
van de werken van onze plaatselijke kunstenaar
Gerrit Grooteman (1923-1999). Deze schilder heeft in
zijn leven heel veel op het schilderslinnen vastgelegd
van de boeren, burgers en buitenlui in en om
Wervershoof. Behalve zo’n 250 foto’s zijn er die dag
een groot aantal originele schilderijen en tekeningen
te bewonderen.
Ook het monument zelf, het voormalige Raadhuis, is
een bezoekje waard. Bij de opening in 1940 werd dit
pand gezien als een van de mooiste in Westfriesland
en niet zonder reden. Architect Siebers, vooraanstaand architect, heeft tot in de kleinste details het
gebouw ontworpen, tot aan de asbak op het bureau
van de burgemeester Raat.
Van 11.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom.

nr.3

9 en 30 september: Gerrit Grooteman
28-10: Jan Wenners: Schilderijen
Gertruud Hartog-Knijn: Big Ladies
25-11: Schilderclub ‘Pigment’
Bets de Vries: Keramiek
27-1: Schilderclub ‘Pigment’.
Annet Stibbe: Glassierkunst
24-2: Liesbeth Pouw en Gertruud Botman
Marian Doodeman: Speksteen
31-3: Annette Spigt
28-4: Cursisten Bets de Vries (keramiek)
26-5: Hermien, Annie en Ria Wissink:
Textielkunst en schilderijen.
30-6: Ankie van Lier portretten in pastelkrijt

Nog niet alle exposanten zijn op dit moment bekend.
De exposanten van de niet ingevulde data worden via
de volgende Nieuwsbrief en Binding bekend gemaakt.
Verdere exposities.

Expositie/openstelling 2017-2018
De fototentoonstelling, zoals hierboven beschreven,
blijft het hele jaar te bezichtigen tijdens de
openstellingen op de laatste zaterdag van de maand.
Behalve bij de openstelling van 30 september bestaat
de expositie dan echter nog alleen uit de foto’s en
slechts enkele originele kunstwerken, die in de
Raadzaal te bezichtigen zijn. Voor onze andere ruimte
hebben we lokale kunstenaars uitgenodigd om te
exposeren tijdens de maandelijkse openstellingen,
zodat we dit seizoen een heel gevarieerd expositieaanbod zullen hebben. Open van 11.00-16.00 uur.
De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

Stichting Oud Wervershoof heeft de werkgroep ‘200
jaar Wervershoof’ bij de viering van ‘200 jaar Kerk’ en
‘200 jaar Onderwijs’ enorm
veel
fotomateriaal
en
informatie
geleverd.
Bovendien
kwam
de
wandeltocht
langs
de
bestaande en voormalige
scholen, met bijbehorend
boekje, van onze hand.
De onderwijstentoonstelling en de PowerPointpresentatie van de kerk zijn ook tijdens de drie
afsluitende feestdagen op 28, 29 en 30 september
nog te bezichtigen in de feesttent in De Hoek.
De kermisexpositie, die het afgelopen seizoen in het
Raadhuis te bezichtigen was, heeft de maanden juli
en augustus nog in Verzorgingshuis Sint Jozef
gehangen.

Beeldbank

ICT-er gezocht

Het werken aan de Beeldbank is ook de afgelopen
periode weer een heel eind gevorderd. Inmiddels zijn
er 6267 foto’s, 1173 bidprentjes en 83 films via
www.beeldbankwervershoof.nl te bekijken. Vooral
de foto’s worden vrijwel dagelijks nog aangevuld,
zodat het voor u als bezoeker steeds interessant blijft.
Mocht u aanvullingen of wijzigingen hebben bij de
foto’s, bidprentjes of films dan horen we dat graag
van u.

Onze stichting is op zoek naar een (ex) ICT-er die ons
zou willen helpen met het systeembeheer van onze
website www.beeldbankwervershoof.nl.
Het programma waar onze foto- film- en bidprentjes
beeldbank op draait is geschreven in Perl. Kennis
hiervan is niet persé noodzakelijk, maar zou mooi
meegenomen zijn. We hebben een enthousiaste
groep vrijwilligers in de commissie die de geüploade
foto's van de juiste beschrijvingen voorziet, maar op
gebied van het systeembeheer missen we iemand
met specifieke kennis.
Voelt u hier iets voor of weet u iemand die dat
misschien zou willen, stuur dan even een mailtje naar
Annie Wissink (jam.wissink@quicknet.nl). Zij kan u
verder informeren over de werkzaamheden die
gedaan moeten worden. Bij voorbaat onze dank.

Koffieconcerten 2017/2018
Voor het vierde jaar organiseren wij in de wintermaanden enkele koffieconcerten op zondagmiddag.
De knusse opstelling tijdens de concerten, waarvoor
slechts 50 plaatsen beschikbaar zijn, zorgt telkens
weer voor een sfeertje alsof de muzikanten en het
publiek werkelijk bij elkaar ‘op de koffie’ zijn.
De concertagenda ziet er als volgt uit:
8 oktober: The Family Tree
12 november: Combolero
December: Kerstconcert met The Three of Us
4 februari: Piet Meester en dochters
26 maart: Coracle

Ons kent ons.
Wie kent deze echtparen? De foto’s zijn in de jaren
’50 of begin ’60 gemaakt door fotograaf Nico Bot.

The family Tree 8 oktober

Combolero 12 november

De concerten beginnen om 14.00 uur. De zaal is
vanaf 13.30 uur open.
Kaarten á € 6,- incl. koffie of thee reserveren:
0228-582377 of cam.berkhout@quicknet.nl.
Reacties graag aan info@oudwervershoof.nl
Skriemerpresentatie
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan
Skriemer 21. Het belooft weer een uitgave met veel
gevarieerde onderwerpen te worden. Bovendien
brengen we dit jaar weer een dvd uit, waarop o.a.
beelden van een film over 100 jaar Werenfriduskerk,
die op de zolder van de pastorie werd gevonden.
Ook de voorbereidingen voor de presentatieavond
zijn in volle gang. Deze avond is op 17 november om
20.00 uur in De Schoof.

