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Jubileumweekend 
 

In ons jubileumweekend van 28 en 29 januari 
mochten we maar liefst 268 bezoekers verwelkomen 
in het Raadhuis. Vooral de openstelling op zondag 
werd druk bezocht, ook door veel kinderen.  
Het weekend er na was er een gezellige bijeenkomst 
voor medewerkers en oud-medewerkers in café  
‘t Fortuin. Hier werden drie medewerkers van het 
eerste uur in het zonnetje gezet: Dora Mol-
Commandeur, Nel Rustenburg-Neefjes en Jan 
Haakman. Zij zijn al 25 jaar betrokken bij ‘Oud 
Wervershoof’. Dora is al die jaren actief in het 
archief, bestuurslid sinds de Werkgroep een 
Stichting werd in 2001 en 18 jaar als redactielid van 
De Skriemer. Ook Nel is al 25 jaar werkzaam in het 
archief en bij de expositiecommissie. Jan was de 
eerste jaren vooral bij het fotoarchief betrokken en 
is nog altijd bezorger van De Skriemer. Ze hebben 
hun bloemetje dus dik verdiend! 
 

 
 

Quiz 
 

De quiz zorgde tijdens het jubileumweekend voor 
veel praatstof bij de koffietafel. Het aantal 
inzendingen was echter klein. Bij de inzendingen 
waren drie formulieren foutloos ingevuld, waarna 
door loting Anneke Breg-Swart als winnaar uit de 
bus kwam. De beide andere goede inzenders, Jan 
Karsten en Jan Steltenpool (St. Pancras) kregen ook 
een prijsje. Overigens zat het met de kennis van de 
andere inzenders over ons dorp ook goed, zij hadden 
slechts één antwoord fout. 
Voor belangstellenden is de quiz met de goede 
antwoorden als bijlage meegestuurd. 
 

 

Kermisexpositie 
 

Mede door het drukbezochte jubileumweekend 
hebben zo’n 500 mensen dit seizoen de 
kermisexpositie bezocht, een aantal waarmee we 
heel blij en ook trots op zijn. De belangstelling is nu 
echter zover teruggelopen dat de openstelling van 
het Raadhuis van deze maand, op zaterdag 27 mei, 
de laatste zal zijn.  
De expositie is daarna nog enkele weken in 
Verzorgingshuis St. Jozef te zien. 
In september komen we weer met een nieuwe 
expositie. 
 

Koffieconcerten 
 

De koffieconcerten waren dit seizoen heel goed 
bezocht, twee keer zelfs helemaal uitverkocht. Het 
eerste concert met The Family Tree ging door 
omstandigheden helaas niet door.  
Hun nieuwe datum is inmiddels al bekend, dat wordt 
zondag 8 oktober. Er kan eventueel al gereserveerd 
worden. De andere data komen in de volgende 
Nieuwsbrief en/of in Binding. 
De concerten beginnen om 14.00 uur. Reserveren: 
telefonisch 0228-582377; e mail 
cam.berkhout@quicknet.nl. 
 

Beeldbank 
 

Stichting Oud Wervershoof werkt er hard aan om al 
het materiaal uit het historisch archief via de 
website op het internet te plaatsen. Er staan 
inmiddels 5481 foto’s en 1003 bidprentjes op de 
beeldbank. Deze beelden zijn inmiddels ook 
aangevuld met ruim 80 films welke dateren van 
ongeveer 100 jaar geleden tot heden. Films over het 
historische verleden van ons dorp, van boeren en 
tuinders, de molen, de kerk, Koninginnedag, 
sinterklaasintochten, kermis enz. Ook kunt u zien 
hoe het vorige jubileum ‘150 jaar Wervershoof’ werd 
gevierd. En de dorpsfilm uit 1960 geeft een prachtig 
overzicht van het leven in die ‘goeie oude tijd’. 
www.beeldbankwervershoof.nl.  
Mocht u aanvullingen of wijzigingen hebben bij de 
foto’s, bidprentjes of films dan horen we dat graag 
van u. 
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200 jaar Wervershoof 

 

Bij de voorbereidingen van het feest 200 jaar 
Wervershoof is veelvuldig een beroep gedaan op 
onze Stichting. We hebben de werkgroepen kunnen 
voorzien van heel veel foto’s en informatie. Hierbij 
heeft de beeldbank zijn dienst duidelijk bewezen. 
De openingsfestiviteiten vingen aan bij het 
gemeentehuis. Burgemeester Streng haalde in zijn 
openingsspeech aan dat het prachtige gebouw uit 
1940 nog steeds een belangrijke historische en 
culturele functie heeft in Wervershoof, nu Stichting 
Oud Wervershoof het in gebruik heeft.  
 

 
 

Herdenking 4 mei 
 

Op 4 mei was onze sfeervolle trouwzaal weer in 
gebruik voor de 4 mei-herdenking. Wij verlenen hier 
graag onze medewerking aan. Bij de plechtigheid 
was de zaal met ruim 100 bezoekers helemaal vol en 
ook buiten was de belangstelling heel groot. 
 

 
 

Zonder hun oorspronkelijke functie spelen het 
Raadhuis en het plein  nog steeds regelmatig een 
centrale rol in het dorp. Zo maakte ook toneel-
vereniging Europa er een prachtige film voor hun 
jubileumuitvoering in maart. Het aantal huwelijken 
in het Raadhuis neemt helaas af, maar inmiddels 
hebben ook enkele klasreünies het gemeentehuis 
aangedaan als startplaats van hun reünie.  
Informatie hierover: cam.berkhout@quicknet.nl. 

Winterlezing 
 

De Winterlezing ‘Het Westfries: Over en uit?’ is heel 
goed bezocht. Het was een informatieve en gezellige 
bijeenkomst. Nadat we de winterlezing een aantal 
jaren voor zo’n 15 à 20 man hielden, waren we blij 
dat er nu zo veel belangstelling was. Het zal 
ongetwijfeld aan het onderwerp hebben gelegen. Als 
u een idee heeft voor een interessant onderwerp 
voor de Winterlezing, horen we dat graag van u. 
info@oudwervershoof.nl.  
   

Ons kent ons 
 

Onderstaande foto uit ca. 1950 is gemaakt op de 
Simon Koopmanstraat bij het huis van Freek 
Hoogland. Daarnaast de groentewinkel van Willem 
Jong en het huis van Jan Steltenpool. De mensen op 
de foto zijn Freek en Jan Hoogland en hurkend 
Agatha Hoogland, maar  wie kan ons vertellen wie 
moeder en kind zijn?  
U kunt de foto beter bekijken op de beeldbank: 
#00995. 

 

 
 

Amsterdammertjes 
We houden ons nog steeds aanbevolen voor uw  
herinneringen aan en/of foto’s van de 
Amsterdammertjes van de jaren ’60 voor een artikel  
in De Skriemer. Reacties: info@oudwervershoof.nl  
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