Wervershoof, het mooiste dorpje aan de rand van ’t IJsselmeer.
Daar zijn we het uiteraard allemaal over eens! Maar wat
weten we nu eigenlijk van dat mooiste dorpje aan de rand
van het IJsselmeer? Test uw kennis hierover met de
volgende 25 foto-vragen. De beeldbank van de Stichting
Oud Wervershoof en de 20 edities van de Skriemer kunnen
u hierbij zeker van dienst zijn. Veel succes!

1. 100 jaar geleden lag de weg langs het Lagedijkje
(Zeeweg) en Andijk nog op de dijk. De weg is daarna
onder de dijk aangelegd omdat:
A
B
C

De Koopmanspolder werd uitgebreid.
De dijk werd verhoogd na de storm van 1916
De eerste auto’s verschenen en daarvoor was
het dijkweggetje te smal

2. Dit pandje op Zeeweg 22 heeft veel
bestemmingen gehad. Welke bestemming had het
niet:
A. Groentewinkel
C Fietsenwinkel
B. Kruidenierswinkel
D Tabakswinkel
C. Café
F Warenhuis

3. Dit huis is in de jaren ’70 gesloopt om plaats te
maken voor de
_______________________________

4. Hoe komt de Neuvel aan zijn naam?
A
B
C

Het is een samenvoeging van een oudere naam
Den Heuvel
De straat is vernoemd naar de Wervershover
Bisschop Anton Neuvel (1842-1924)
De straat is gebouwd op het land van de vroegere
eigenaar Gerardus Neuvel

5. De vrouwelijke jeugdbeweging ‘De Graal’ was in de tussen
1935 en 1942 een zeer bloeiende vereniging voor oudere
meisjes.
Hun lijfspreuk was ‘Keurig, kwiek en ____________________’

6. De snackbar van Arie van Velzen was daarvoor een
kruidenierszaak. In veel vroeger tijden had het pand een
heel andere functie, nl die van
__________________________________

7. In 1948 is de kerk grondig gerestaureerd. Waar werden in die
maanden de diensten gehouden?
A In de Huishoudschool
B In de pastorie

C In een noodgebouw naast de kerk
D In café De Roos tegenover de kerk

8. Hoe heette dit beeld van beeldhouwer Jan van Druten,
dat in 2008 is gestolen?
______________________________

9. Wat was de aanleiding voor de sloop van dit huis
in De Hoek in 1971?

___________________________________________

10. De nieuwbouw van de boerderij van de familie Schoorl in
1950, nadat de ouder boerderij was verbrand. Hoe heet het
gedeelte van de Westfriese stolp, dat hier gemaakt wordt?
______________________________

11. Een file op de Simon Koopmanstraat in 1963. Wat is er
aan de hand?
A
Het afgraven van de dijk in Onderdijk zorgt voor
veel oponthoud
B
Zij wachten om aan de toertocht over het
IJsselmeer te beginnen
C
Er wordt een nieuwe burgemeester ingehaald.

12. De boerderij van schillenboer Dirk Imming.
Zijn vader was geen boer. Welk beroep oefende
vader Cees Imming uit in dit pand?
_____________________________

13. De bekendste Wervershover aller tijden: Theo Koomen. Hoe kwam hij aan de
bijnaam Turf?
A Hij was vroeger heel klein van stuk; ‘drie turven hoog’.
B Zijn vader werd al zo genoemd omdat hij vroeger turfboer was.
C Als peuter kon hij zijn naam Theo niet goed uitspreken en zei iets dat leek op Turf.

14. Het wijkgebouw, gebouwd in
1955, waar van alles plaats vond op het gebied van
gezondheidszorg, zoals: consultatiebureau,
schoolarts, kleuterbureau, tandarts,
verloskundigenspreekuur en zwanger-schapsgym.
Welke andere functie had het gebouw tot begin
jaren 70 nog meer?
__________________________________

15. Welke twee notabelen schudden elkaar hier de
hand?
__________________________________________

16. Het pas gebouwde Raadhuis in 1939. Wie was de
architect?
___________________________________

17. Hoe heette dit café op de S. Koopmanstraat?
A De Stoomwagen
B De Wachtparade
C De Zoete Inval
D De Rustende Landman

18. In 1878 namen de zusters Franciscanessen hun intrek in
Wervershoof. Zij zorgden voor onderwijs en bejaardenzorg.
Uit welke Duitse plaats kwamen deze eerste zusters?
__________________________________

19. Welke opening vond hier op de Lagedijk plaats
in 1941?
____________________________________

Pastoor Jansen

Pastoor Koelen

Pastoor Busch

Pastoor Buurman

20. Zet de pastoors in juiste volgorde:
1_____________________________________

2_____________________________________

3_____________________________________

4____________________________________

21. Hoe heette de school die in 1964 in de
nagenoeg onbebouwde Kaag werd gebouwd?
_______________________________________

22. Zuster Theodora Dekker, een begrip in Wervershoof in de
jaren 40-50-60. Wat was haar beroep?
A Verloskundige
B Kraamverzorgster
C Wijkverpleegster

23. De boerderij van de familie Koopman, tevens
burgemeesterswoning; hier bij het 25-jarig jubileum
van burgemeester Jacob Koopman. Hoe heette de
eerste burgemeester van Wervershoof?
__________________________________________

Dokter Pinxter

Burgemeester Raat Simon Koopman Bisschop Grent Vok Koomen

Past. v. Maaseland

24. Wat hebben deze inmiddels overleden Wervershovers met elkaar gemeen?
_________________________________________________________________________
25. Wie bezongen Wervershoof voor de allereerste keer, als ♫’het mooiste dorpje is aan de rand van
het IJsselmeééér’ ♫?

A Los Onderdikos

B. De Club van Acht

De ingevulde quiz kan tot 25 februari worden ingeleverd bij:
Ank Schuitemaker, Raiffeisenlaan 16
Nel Rustenburg, Talud 18
Diana Verdonschot, Bonstraat 4
Annie Wissink, Het Eiland 3
Tiny Berkhout, Zeeweg 41, 1693 AT Wervershoof
Het Raadhuis, tijdens de openstelling op 25 februari.

C. Het Wervershoofs
Volksorkest

