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Expositie Arie Karsten en lokale kunstenaars  
 

Het tweede expositieseizoen met lokale kunstenaars 
was weer een groot succes. Ondanks de halvering 
van het aantal openstellingen, waardoor we dit jaar 
maar vijf zaterdagen open waren, bezochten ruim 
500 bezoekers onze exposities. De belangstelling 
voor de lokale kunstenaars was groot, maar ook de 
(foto)tentoonstelling van de werken van de 
Wervershoofse kunstenaar Arie Karsten (1916-2006) 
oogstte veel bewondering. 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
 
Ook dit jaar was de Rabobank Clubkas Campagne 
weer buitengewoon succesvol voor Stichting Oud 
Wervershoof. Niet alleen ontvingen we het prachtige 
bedrag van  € 536,- dat door de stemmen bijeen was 
gebracht, ook de originaliteitsprijs viel ons ten deel. 
De manieren waarop 
bestuurslid Willem 
van Leeuwen de 
actie via Facebook 
onder de aandacht 
bracht, leverde de 
Stichting € 250,- op.  
Hartelijk dank aan de 
Rabobank en alle 
mensen die hun stem op ons hebben uitgebracht. 
 
Wervershoofse Graal op televisie 
 
De serie van zes t.v.-uitzendingen over Nederland 
tussen WO1 en WO2, waarover we u de vorige keer 
berichtten, wordt uitgezonden op de vrijdagavond 
vanaf 30 augustus op NPO 2 om 21.10 uur. De serie 
heet ‘Een bezeten wereld, Nederland tussen de 
oorlogen’. De Wervershoofse ‘Graalmeisjes’ Jo 
Bakker-Breg en Marie van den Heuvel-Karsten zijn te 
zien in de vijfde aflevering op 27 september a.s.. 
 
Beeldbank 
 

Het blijft telkens weer de moeite waard om onze  
beeldbank te bezoeken, waarop inmiddels 9300 
foto’s, 1100 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.  
Reacties: info@oudwervershoof.nl  

Expositie ‘Raadhuis Wervershoof 80 jaar’ 
 

‘Een trotsch bezit voor Wervershoof’ 
West-Friesland’s mooiste raadhuis 

 
Zo luidde de kop in het Dagblad voor West-Friesland 
op 3 mei 1940.  Nadat het gebouw op 1 mei was 
ingewijd door pastoor Pieterse, gaf burgemeester 
Raat een rondleiding door het nieuwe gebouw voor 
genodigden en de pers. Op 5 mei mocht de bevolking 
het gebouw bezichtigen. 
De officiële opening werd 
nog even uitgesteld, 
omdat hier en daar nog 
een laatste hand aan 
moest worden gelegd. 
Door het uitbreken van 
de oorlog op 10 mei is dat er helaas nooit van 
gekomen. 
In het tachtigjarig bestaan van het Raadhuis is er heel 
veel vergaderd, gewerkt, getrouwd, herdacht en 
gevierd. Het  gebouw heeft altijd een centrale plaats 
ingenomen in Wervershoof, zowel letterlijk, door zijn 
ligging in het hart van het dorp, als figuurlijk.  
Door middel van de expositie ‘Raadhuis Wervershoof 
80 jaar’ proberen we met zo’n 400 foto’s,  
voorwerpen en documenten een overzicht te geven 
van activiteiten die  er hebben plaats gevonden, van 
mensen die er hebben gewerkt en van de vele 
gebeurtenissen in en om het Raadhuis. Het gebouw 
zelf zorgt hierbij voor een prachtige entourage. Het 
hele interieur is nog zo goed als authentiek, 
waardoor we ons, volgens eerder genoemde krant, 
‘begeven in een sfeer van eenvoudige voornaamheid, 
waardoor men zich soms in een oud kasteel zou 
wanen’.  
Op 14 september, de Open Monumentendag 2019, 
wordt de expositie om 
10.30 uur geopend  
door de eigenaar van 
het gebouw, Jos 
Botman en door Jaap 
Raat, de zoon van oud-
burgemeester Raat, die 
in augustus 1939 als 
driejarige peuter de eerste steen heeft gelegd.  
Van 11.00 tot 16.00 uur is de expositie open voor het 
publiek en vervolgens op iedere laatste zaterdag van 
de maand. Er is een lift in het gebouw.   
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Koffieconcerten 
 

Onze trouwe bezoekers zullen het beamen, de 
knusse opstelling tijdens de concerten in de 
sfeervolle trouwzaal zorgt telkens weer voor een 
sfeertje alsof de muzikanten en het publiek 
werkelijk bij elkaar ‘op de koffie’ zijn. 
We denken voor het komende 
seizoen weer een gevarieerd 
programma te hebben samen- 
gesteld: 
     Soelaas 

20 oktober:  Soelaas: een zingend en musicerend 
trio met een vleugje cabaret. 

22 december: Kerstconcert met Christmas T(h)ree. 
12 januari:  De Ierse formatie Coracle (onder 

voorbehoud). 
2 februari: Zanger/gitarist Johan Keeman. 
8 maart: Key2Hearts. Piet Meester en 

dochters Lynn en Nynke. 
5 april: Coming Home. Dieuwke en Martin 

met Americana, blues en 
luisterliedjes. 

 
Christmas T(h)ree          Johan Keeman          Coming Home         

              
 De concerten beginnen om 14.00 uur. De zaal gaat 
open om 13.30 uur. Er zijn bij de koffieconcerten 
slechts 50 plaatsen beschikbaar, dus reserveren 
wordt aanbevolen. De kaarten à € 6,-, inclusief 
koffie of thee bij aanvang, zijn te bestellen bij:  

Tiny Berkhout: cam.berkhout@quicknet.nl of 
0228 582377. 
 
Andere activiteiten in het Raadhuis 
 
Op 5 oktober begint een groep oud-leraren van de 
mavo hun reünie in het Raadhuis.  
Mocht u ook het Raadhuis willen bezoeken tijdens 
uw familiedag of schoolreünie dan bent u van harte 
welkom. Inlichtingen: raadhuis@oudwervershoof.nl 
 
Skriemerpresentatie 
 
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan 
Skriemer 23.  Het belooft weer een uitgave met veel   
gevarieerde onderwerpen te worden.  
De presentatieavond is op vrijdag 22 november om 
20.00 uur in de Schoof.  
 
 
 
 

Verdere activiteiten van Stichting Oud Wervershoof 
 
Naast de werkzaamheden voor onze eigen Stichting, 
zoals het archief, de beeldbank, de Skriemer en de 
activiteiten in en om het Raadhuis, zijn diverse 
bestuursleden ook regionaal actief.  
- Eén van de bestuursleden vertegenwoordigt de 
stichting al een aantal jaren bij het ‘Comité Open 
Monumentendag Medemblik’.  
- Enkele leden zitten in een werkgroep die zich bezig 
houdt met het opstellen van een lijst met criteria, 
waaraan een gebouw, object, dorpsgezicht e.d. moet 
voldoen om op de nieuw opgerichte Gemeentelijke 
Monumentenlijst te worden geplaatst. 
- Enkele leden houden zich bezig met een werkgroep 
van Westfriese historische verenigingen om te kijken 
wat er mogelijk is om tot een gezamenlijke viering 
van 75 jaar Bevrijding te komen. 
 
Verder riep het bestuur van de Gemeenschapsveiling 
onze hulp in voor het plaatsen van informatieborden 
met foto’s op verschillende plaatsen in het dorp. Zij 
honoreren hiermee één van de suggesties, die 
werden gedaan na de oproep van de 
Gemeenschapsveiling, om een goede besteding te 
vinden voor het grote geldbedrag dat zij ontvingen 
van de ‘Stichting 200 jaar Wervershoof’. Enkele leden 
van onze Stichting zijn bezig dit project uit te voeren. 
 
Ons kent ons 
 
Wie kent deze dames en de kleine jongen? Het zijn 
waarschijnlijk kerkgangers op de Dorpsstraat. 
Reacties: nieuwsbrief@oudwervershoof.nl 
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