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Expositie lokale kunstenaars

Film

De kunstwerken van de lokale kunstenaars leveren
iedere maand weer prachtige exposities op. Er is veel
talent onder onze inwoners!
Met de fototentoonstelling van de werken van Gerrit
Grooteman en een zevental originele schilderijen, is
een maandelijks bezoekje aan het Raadhuis zeker de
moeite waard.
De agenda voor de rest van het seizoen ziet er als
volgt uit:
28-4: Cursisten Ankie van Lier: Pastelkrijt
Cursisten Bets de Vries: Keramiek
26-5: Hermien, Annie en Ria Wissink:
Textielkunst en schilderijen
Marjan van Leeuwen:
Keramiek
30-6: Ankie van Lier: Portretten in
pastelkrijt
Sandra en Ramona
Roozendaal: Keramiek
Wij zijn open van 11.00 - 16.00 uur.

Om in de toekomst nog eens een dvd uit te kunnen
brengen, vragen wij u om hulp. Heeft u zelf een leuke
film die voor het hele dorp interessant is, of weet u
iemand met dit soort filmpjes, dan horen wij dat heel
graag van u: Info@oudwervershoof.nl.

Ankie van Lier

Promobeurs
De stand van Stichting Oud Wervershoof trok veel
belangstelling tijdens de Promobeurs in De Dars op
11 februari. Maar liefst 137 mensen vulden de
puzzelvraag ‘zoek de verschillen in, waarna mevrouw
Corrie Kuin-Koedooder uit Andijk na loting als
winnares van de taart uit de bus kwam.
Beeldbank
Het blijft telkens weer de moeite waard om onze
beeldbank te bezoeken, waarop inmiddels ruim 7900
foto’s, 1126 bidprentjes en 84 filmpjes te zien zijn. De
foto’s worden vrijwel dagelijks aangevuld. Als u
aanvullingen of wijzigingen heeft bij de foto’s horen
wij dat graag van u. Dit geldt met name voor de bijna
300 trouwfoto’s die er onlangs opgezet zijn. Deze
foto’s gemaakt tussen + 1948 en 1960 door onze
plaatselijke fotograaf Nico Bot. Hieraan ontbreken
soms (voor)namen of namen van de bruidsmeisjes
en -jonkertjes en bij de meeste foto’s de exacte
trouwdatum. Ook willen we graag geïnformeerd
worden over het woonadres(sen) van de bruidsparen
en eventuele andere informatie. De foto’s zijn te
vinden onder de nummers #09916 t/m 10196.
Reacties: info@oudwervershoof.nl.

Helpende handen
De beeldbankwerkgroep is in de afgelopen tijd
versterkt met de komst van Ina Sneeboer en ICT-er
René van der Gracht, waar we heel blij mee zijn. Voor
veel andere werkzaamheden kunnen we nog wel
hulp gebruiken, zoals:
 Medewerkers voor het uitzoeken en
archiveren in Excel van o.a. foto’s,
krantenknipsels en spullen.
 Mensen die gegevens bij foto’s willen
verzamelen. Wij hebben b.v. een flink
aantal foto’s van huizen, waarvoor we
nog op pad moeten voor de gegevens als
bouwjaar, diverse bewoners, eventueel
het sloopjaar e.d.. Ook bij een aantal
klassenfoto’s en andere groepsfoto’s zijn
de namen nog niet compleet.
 Sterke handen, waar we, indien nodig,
een beroep op kunnen doen,
bijvoorbeeld om de zaal in te richten
voor de verschillende activiteiten.
 Klusjespersoon op afroep voor allerlei
voorkomende werkzaamheden.
Belangstellenden kunnen informatie vragen of zich
aanmelden via info@oudwervershoof.nl, of even
langskomen tijdens de openstellingen, iedere laatste
zaterdag van de maand.
Koffieconcerten
Op 25 maart werd het koffieconcertseizoen
afgesloten. We kunnen terugzien op een hele mooie
reeks concerten. De voorbereidingen voor volgend
seizoen zijn al weer gestart, waarover in onze
volgende nieuwsbrief meer.
Archeologische vondsten.
Stichting Oud Wervershoof is benieuwd of er ook
mensen zijn die bodemvondsten in Wervershoof
hebben gevonden en deze thuis hebben of ergens
afgegeven. Reacties: info@oudwervershoof.nl.

Rabo Clubkas Campagne

Monumentenstatus Raadhuis

De medewerkers van Stichting Oud Wervershoof
fietsten ieder jaar mee met de Rabo-sponsortocht.
Hoewel onze groep medewerkers maar klein is,
voldeden we toch altijd aan het maximum aantal
deelnemers en fietsten zo jaarlijks € 250,- bij elkaar.
Vanaf dit jaar wordt er niet meer gefietst. Het te
verdelen bedrag van de Rabobank is gelijk gebleven,
de verdeling veranderd. Die wordt nu bepaald door
de leden van de Rabobank WF. Op 8 mei krijgt u van
de Rabobank, als u lid bent, een stemcode
toegestuurd. Hiermee kunt u voor 28 mei online vijf
stemmen (max. twee per club) uitbrengen.
Misschien denkt u bij het uitbrengen van uw stem
niet direct aan onze Stichting, omdat wij alleen
‘lezers’ hebben, geen leden. We stellen het echter
erg op prijs, als u bij het uitbrengen van uw stemmen
ook aan onze Stichting denkt. Alvast hartelijk dank!

Zoals u misschien in de media hebt gelezen, maken
wij ons als historische vereniging sterk om het
Raadhuis, dat tot nu toe op de Provinciale
Monumentenlijst staat, op een nog op te richten
Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst te krijgen,
nu de provincie de criteria voor zijn monumenten
heeft veranderd en ons prachtige gebouw hier
buiten valt. We durven inmiddels voorzichtig te
hopen dat dit gaat lukken.

Oproep oorlogsverhalen
Bij de herdenking ‘50 jaar bevrijding’ in 1995 heeft
onze oprichter Piet Koomen indertijd veel
oorlogsverhalen verzameld en gedocumenteerd.
Toch denken wij dat er nog meer verhalen het
opschrijven waard zijn. Van de generatie die de
oorlog bewust hebben meegemaakt zijn er nu nog
mensen in leven, die daar een bijdrage aan zouden
kunnen leveren. Het hoeven niet altijd de spannende
grote verhalen te zijn, ook kleine typerende
belevenissen uit het leven in die tijd zijn de moeite
van het bewaren waard. Als u zelf een bijdrage
hieraan kunt leveren of u kent andere mensen met
verhalen, neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Het
mag geschreven zijn, maar de redactieleden van De
Skriemer willen het ook met plezier voor u
opschrijven. info@oudwervershoof.nl

Oproep Raadhuis Wervershoof 80 jaar
Het Raadhuis bestaat volgend seizoen (2019/2020)
80 jaar. Hieraan willen wij d.m.v. een expositie
aandacht besteden. Wij willen hiervoor o.a. foto’s
verzamelen van de huwelijken die hier gesloten zijn
en vragen mensen
die er gertouwd zijn
om één foto uit de
reportage van in de
trouwzaal en één
van buiten, b.v. op
de
trappen
of
bordes. Vooral van
vóór 1960 zijn hier
niet zo veel foto’s gemaakt, omdat de meeste
bruidsparen alleen voor een staatsiefoto naar de
fotograaf gingen. Maar we ontvangen ze natuurlijk
graag van alle tijden vanaf 1940 tot heden.
Ook andere bijzondere foto’s die in of om het
gemeentehuis gemaakt zijn, zijn welkom.
U kunt uw foto’s digitaal (met namen bruidspaar,
trouwdatum e.d.) sturen naar:
info@oudwervershoof.nl of laten scannen bij Gidus
van de Swaluw, Van Maaselandstraat 12, telefoon
06-12999580. U krijgt ze dan meteen weer mee
terug, dus klaar terwijl u wacht.
Familiewapen
Bij de familieverhalen in de Skriemer komen
we zo af en toe een familiewapen tegen. We
willen graag inventariseren hoeveel families
in Wervershoof zo’n familiewapen hebben.
Graag een berichtje hierover (met foto) aan:
info@oudwervershoof.nl
Ons kent ons
Op onze vorige foto van de verkenners op kamp
kregen we één reactie, maar daarmee hebben we
wel vrijwel alle namen compleet. Bedankt!
Wie herkent de kleine turnster bij burgemeester
Meijer op onderstaande foto en weet wanneer en bij
welke gelegenheid dit was?

Tabakteelt in Onderdijk in 1944

