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Expositie Arie Karsten en lokale kunstenaars  
 

Ook dit seizoen blijkt er weer veel belangstelling te 
zijn voor onze plaatselijke kunstenaars. Na de 
goedbezochte expositie in september met houtkunst 
van Jaap Beemsterboer, schilderijen en keramiek van 
Bets de Vries en tekeningen van Laura Copier, volgde 
de foto- en schilderijententoonstelling van Arie 
Karsten (1916-2006) op 24 november. Naast 
bewondering voor de ruim 35 originele schilderijen, 
waarvan vele met oude Wervershoofse huizen of 
dorpsgezichten, maakten zijn schetsen over de 
Hongerwinter op veel bezoekers een diepe indruk.  
Voor de tentoonstelling ‘50 Jaar Bevrijding’ in De 
Dars in 1995 heeft Arie Karsten tien van deze 
schetsen uitgewerkt op gebrandschilderde houten 
panelen. Vijf hiervan 
waren ook op de 
expositie te bezichtigen 
en zijn nadien door zijn 
dochter Thécla Karsten 
aan onze stichting 
geschonken, waarvoor 
onze zeer hartelijke dank. 
Deze panelen zijn, met twee originele schilderijen, de 
foto’s van de overige werken en de indrukwekkende 
oorlogsschetsen, dit seizoen nog te bewonderen 
tijdens de expositie-zaterdagen.  
Bij de openstelling van 26 januari exposeren andere 
kunstenaars dan in de vorige nieuwsbrief werd 
vermeld. 
  
De agenda voor de rest van het seizoen is als volgt: 
26-01:  Schilderijen en keramiek Ramona Roozendaal
 Keramiek en betonbeelden Gertrud Boon 
30-03: Schilderijen Laura Copier en Ria Boon 

Keramiek leerlingen Bets de Vries 
25-05:  Schilderijen leerlingen Ankie van Lier 

Quilt en textielkunst Tiny Koopman 
 
Ook het archief is open, 
waar we u graag van dienst 
zijn als u daar iets wilt 
opzoeken of foto’s wilt 
bekijken. Voor bezoekers 
voor wie het traplopen een 
bezwaar is, is er een lift in 
het gebouw.              
We zijn open van 11.00 – 16.00 uur. 
  

  

Skriemerpresentatie 
 
De presentatie van Skriemer 22 op 16 november jl. 
werd weer door een groot aantal mensen bezocht. 
Hopelijk heeft het publiek door de andere opstelling 
alles goed kunnen zien en horen wat er werd 
vertoond op het podium. Het eerste exemplaar werd 
overhandigd aan Rob Bregman, een actief 
verenigingsmens voor met name de 
Carnavalsvereniging 
(30 jaar) en de EHBO 
(tot nu toe 17 jaar).  
Beide verenigingen 
worden ook besproken 
in de nieuwe Skriemer, 
waaraan Rob  mede-
werking verleende. 
Er was deze avond weer een gevarieerd aanbod van 
sprekers, filmbeelden, interviews, voordracht, zang 
en muziek. 
Aan de reacties achteraf te horen, vond iedereen het 
een heel gezellige en geslaagde avond. 
Complimenten voor de organisatoren Gidus van de 
Swaluw, Sjaak Steltenpool en Peter Swart!  
Met nog geen letter op papier is ook de  presentatie-
avond van Skriemer 23 al weer vastgelegd; die vindt 
plaats op 22 november 2019. 
 
Beeldbank 
 

Het blijft telkens weer de moeite waard om onze  
beeldbank te bezoeken, waarop inmiddels 8500 
foto’s, 1100 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. 
Ook voor films met interessante dorpsbeelden 
houden we ons nog steeds aanbevolen. 
 
Onderwerpen Skriemer 
 
Zelfs de redactie is af en toe verbaasd dat er na 22 
Skriemers nog steeds onderwerpen zijn, die de 
moeite waard zijn om er in de  Skriemer een artikel 
aan te wijden. Regelmatig worden er onderwerpen 
aangedragen door onze lezers.  
Denkt u nog een interessant onderwerp voor een 
Skriemerartikel te weten dan horen we dat graag: 
info@oudwervershoof.nl  
 

mailto:info@oudwervershoof.nl
mailto:info@oudwervershoof.nl
http://www.oudwervershoof.nl/


Winterlezing: 
 
Op 27 februari a.s. organiseert Stichting Oud 
Wervershoof een winterlezing door Carla Soonius, 
Regio Archeoloog van West-Friesland: 
 
Archeologische opgravingen in het kader van de 

aanleg van de Westfrisiaweg. 

Voorafgaande aan de aanleg van de Westfrisiaweg 

is 25 hectare bronstijdlandschap opgegraven. In de 

lezing zal zij een overzicht geven van wat er allemaal 

gevonden is. West-Friesland was zo’n 4000 jaar 

geleden een zeer aantrekkelijk gebied om te wonen. 

Door de goede conserveringsomstandigheden valt 

er veel te vertellen over de levenswijze van de 

bronstijdboeren. Hoe zag hun boerderij eruit, wat 

hebben ze gegeten, waar zijn ze begraven. Doordat 

het botmateriaal goed bewaard is gebleven, zijn in 

het Huis van Hilde in Castricum maar liefst drie 

‘Westfriezen’ gereconstrueerd. Aan de hand van 

deze reconstructies wordt het verhaal van de 

archeologie van Noord-Holland verteld. 

U kunt die avond ook vondsten meenemen om het 
jaar van herkomst e.d. te laten bepalen.  Het 
vondstmateriaal kan gewoon weer mee naar huis. 
Het is voor de archeologische dienst alleen 
belangrijk om te weten wat waar gevonden is. 
De lezing wordt gehouden in het Raadhuis, aanvang 
20.00 uur. De toegang is gratis. 
 
 Koffieconcerten 

Na twee gezellige koffieconcerten, staan er voor dit 
seizoen nog drie optredens op stapel.  
Op zondagmiddag 10 februari een optreden van Nico 
Veeken & Therese Kuin. Zij brengen Nederlands- en 
Engelstalige luisterliedjes, ballads en lovesongs. 
Op 3 maart spelen en zingen Rhythm & Megan.  
Deze jonge muzikanten 
spelen hits van de jaren 
‘50 tot aan hits van nu. 
7 april sluit de Ierse 
band John Farmers 
Whistles het seizoen af. 
Zij 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. 

Herhaalde oproep raadhuis Wervershoof 80 jaar  
 

Wij kregen op onze oproep om trouwfoto’s al een 
aardig aantal reacties. Toch hopen we op nog veel 

meer inzendingen. Het gaat om 
foto’s van huwelijken die in het 
raadhuis gesloten zijn, vanaf 
1940 tot heden: één foto van in 
de trouwzaal en één van buiten, 
b.v. op de trappen of bordes.    
Ook andere bijzondere foto’s die 
in of om het toenmalige raadhuis 

gemaakt zijn, zijn welkom.   
U kunt uw foto’s digitaal (met namen bruidspaar, evt. 
bruidsmeisje(s), trouwdatum e.d. of gegevens van de 
gebeurtenis) sturen naar: 
raadhuis@oudwervershoof.nl of laten scannen bij 
Gidus van de Swaluw, Van Maaselandstraat 12, 
Wervershoof, telefoon 06-12999580. U krijgt ze dan 
meteen weer mee terug. Dus klaar terwijl u wacht. 
Het 80-jarige raadhuis is inmiddels geplaatst op de 
nieuw aangelegde Gemeentelijke Monumentenlijst.  
 
Privacybeleid 
Stichting Oud Wervershoof heeft een privacybeleid 
opgesteld. Dit privacybeleid is conform de richtlijnen 
van de Algemene Verordening persoonsgegevens 
(AVG) en is van toepassing op alle persoonsgegevens 
die de Stichting Oud Wervershoof verwerkt van haar 
vaste afnemers, medewerkers of andere 
geïnteresseerden. Voor het gebruik van foto’s, 
filmfragmenten, video’s, objecten en documenten, 
die door de Stichting verzameld en gepubliceerd 
worden is een afzonderlijk document vervaardigd, 
die onderdeel uitmaakt van dit privacy beleid. 
U kunt het volledige privacybeleid lezen en/of 
downloaden van de websites 
www.oudwervershoof.nl 
www.beeldbankwervershoof.nl 
 
Ons kent ons 
 

De meneer op de foto in de vorige Nieuwsbrief werd 
herkend als Klaas Meester, Zeeweg 36.  
Wie kan er iets vertellen over het gezin op 
onderstaande foto?  
Reacties: nieuwsbrief@oudwervershoof.nl 
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