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Expositie Gerrit Grooteman
De foto- en schilderijententoonstelling van Gerrit
Grooteman (1923-1999) is tijdens de Open
Monumentendag op
9 september en de
openstelling op 30
september door 240
belangstellenden
bezocht.
Behalve
bewondering voor
zijn werk, werd ook
herhaaldelijk
opgemerkt dat men versteld staat over de enorme
productie van deze talentvolle plaatsgenoot in de
laatste twintig jaar van zijn leven.
De 240 foto’s plus zeven originele werken zijn nog tot
30 juni te bewonderen tijdens de openstellingen op
de laatste zaterdag van de maand.
Promobeurs
Op 11 februari staat Stichting Oud Wervershoof weer
op de Promobeurs in De Dars in Wervershoof.
Expositie lokale kunstenaars
Behalve bovengenoemde foto-expositie in de
Raadzaal hebben we voor onze andere ruimte lokale
kunstenaars uitgenodigd om te exposeren tijdens de
maandelijkse openstellingen, zodat we dit seizoen
een heel gevarieerd expositieaanbod hebben. Na de
prachtige exposities van Jan Wenners, Gertruud
Hartog, Bets de Vries en schildersgroep Pigment in
oktober en november ziet de agenda voor de rest van
het seizoen er als volgt uit:
27-1: Schildersgroep ‘Pigment’: Schilderijen
Annet Stibbe: Glassierkunst
24-2: Liesbeth Pouw en Gertruud Botman:
Schilderijen
Marian Doodeman: Speksteen
31-3: Annette Spigt: Schilderijen
Mieke Beerepoot: Keramiek
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
Wij zijn open van 11.00 - 16.00 uur.

Annette Spigt

Skriemerpresentatie
Het bezoekersaantal bij de presentatie van Skriemer
21 op 17 november jl. was ongekend groot. Hopelijk
heeft u allen goed kunnen zien en horen wat er werd
vertoond op het podium, al was dat niet voor
iedereen even vanzelfsprekend. Niet alleen het
gedeelte van de zaal bij het podium was tot de
laatste stoel bezet, ook het gedeelte ernaast zat
helemaal vol. Het eerste exemplaar werd
overhandigd aan Simon Ruiter, verenigingsmens en
ook al vijf keer schrijver voor de Skriemer. Ook was
er weer een dvd uitgebracht, waarvan het eerste
exemplaar naar het ‘Comité 200 jaar Wervershoof’
ging. Dit comité verraste ons daarna met het
geweldige bedrag van maar liefst € 500,- als dank
voor onze medewerking aan de festiviteiten. Tussen
een gevarieerd aanbod van sprekers, film,
interviews, voordracht, zang en muziek werd onze
verenigingsfotograaf en –medewerker Jan Mol deze
avond met een bloemetje geëerd voor zijn inzet,
bijna vanaf de oprichting van Oud Wervershoof, en
Ina Laan-van Ophem voor haar medewerking
gedurende 12 jaar aan de Bindingkroniek in de
Skriemer.
Aan de reacties achteraf te horen vond iedereen het
weer een heel gezellige en geslaagde avond.
Complimenten voor de organisatoren Gidus van de
Swaluw, Sjaak Steltenpool en Peter Swart!

Beeldbank

Koffieconcerten

Het blijft telkens weer de moeite waard om onze
beeldbank te bezoeken, waarop inmiddels 6800
foto’s, 1126 bidprentjes en 84 filmpjes te zien zijn.
Vooral de foto’s worden vrijwel dagelijks aangevuld.
Als u aanvullingen of wijzigingen heeft bij de foto’s
horen wij dat graag van u: info@oudwervershoof.nl.
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.

Na drie gezellige koffieconcerten, waaronder dit jaar
ook een kerstconcert, staan er voor dit seizoen nog
twee optredens op stapel.
Op zondagmiddag 4 februari speelt Key@Hearts, één
van de verrassendste optredens tijdens de Muzikale
Wandeling 2017, in zowel Wervershoof als
Zwaagdijk. Dit trio bestaat uit (oud-Wervershover)
Piet Meester op gitaar en zijn zingende dochters
Lynn en Nienke. Zij brengen Nederlandstalige
pareltjes waaronder nummers van Boudewijn de
Groot, Maaike Ouboter en Toon Hermans,
afgewisseld met Engels werk van o.a. Amy
Winehouse, Adele en Anouk.

Helpende handen
Stichting Oud Wervershoof bestaat uit maar een
klein aantal medewerkers. We zouden dat graag iets
uitgebreid zien en denken daarbij aan:
 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
per se noodzakelijk, maar zou mooi
meegenomen zijn.
 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 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.
Het Raadhuis
Het aantal huwelijken in het Raadhuis neemt helaas
af, maar inmiddels hebben ook enkele klasreünies
het gemeentehuis aangedaan. Je kunt hier
bijvoorbeeld starten met koffie (en gebak), er is een
beamer aanwezig om film of foto’s te bekijken en
gewoon even rondkijken kan natuurlijk ook,
eventueel met een borrel. Informatie hierover:
nieuwsbrief@oudwervershoof.nl.

Op 26 maart sluit de Ierse band Coracle het seizoen
af. Deze band is inmiddels een oude bekende en
zorgt telkens weer voor een uitverkochte zaal. Ierse
zanger Jim en zijn band brengen met hun ballades,
vrolijke pubsongs en enkele instrumentale nummers
een sfeertje, waarbij je je als bezoeker al snel in een
Ierse pub waant.

Entree € 6,- inclusief koffie/thee bij aanvang.
De concerten beginnen om 14.00 uur. De zaal is
open vanaf 13.30 uur. Reserveren: telefonisch
0228-582377; e-mail cam.berkhout@quicknet.nl.
Ons kent ons
Op onderstaande foto, die deze keer maar eens
groot is afgedrukt, staat een groep verkenners op
kamp. De foto is gemaakt in 1968 in Hilversum. Een
paar namen zijn bekend, maar we willen de groep
graag compleet hebben. Reacties heel graag naar:
nieuwsbrief@oudwervershoof.nl

Het onderschrift zou kunnen zijn: ‘van Klaas (Grooteman) tot Coos (Dekker)’, maar wie staan er tussenin?

