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Nieuwsbrief

Skriemerpresentatie
De belangstelling voor de presentatie van Skriemer
23 op 22 november jl. was weer groot. Het eerste
exemplaar werd overhandigd aan Nic. Schouten. In
de Skriemer was een groot artikel gewijd aan het
bollenbedrijf, dat van ‘roden met het skoppie’,
uitgroeide tot een groot internationaal bollenbedrijf.
Naast zijn drukke werkzaamheden was Nic ook vele
jaren actief voor o.a. de
Gemeenschapsveiling en de
Vincentiusvereniging.
Dit jaar is er ook weer een DVD
‘Van Ouds-Her’ uitgebracht, de
achtste alweer, die werd uitgereikt aan Jan Neefjes.
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 presentatieavond van Skriemer 24 al weer vastgelegd; die vindt
plaats op 20 november 2020.
Winterlezing
Op woensdag 19 februari a.s. organiseren wij onze
jaarlijkse winterlezing, ditmaal:
‘De luchtoorlog boven West-Friesland’ door Hans
Nauta.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep boven WestFriesland één van de routes van geallieerde
bommenwerpers naar doelen in Duitsland. Boven de
regio opereerden dan ook vooral Duitse nachtjagers.
Ter ondersteuning van de operaties van deze
nachtjagers werd een grondradarstation bij
Medemblik gebouwd. West-Friesland werd daardoor
al snel het toneel van
neergeschoten
geallieerde
toestellen. Later in
de oorlog zou de
regio een belangrijke
rol spelen in verband
met de wapendroppingen voor het Verzet.
Tijdens de lezing wordt aandacht besteed aan deze
luchtoorlogincidenten, maar ook wordt ingegaan op
diverse luchtaanvallen en fotoverkenningen in deze
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regio. De lezing wordt ondersteund door een grote
hoeveelheid nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal.
De avond wordt gehouden in het Raadhuis, aanvang
20.00 uur. De toegang is gratis.
Lichtmonument Levenslicht
Op 16 januari jl. werd in Rotterdam het
Lichtmonument ‘Levenslicht’ van de kunstenaar
Daan Roosegaarde onthuld, een monument van
104.000 lichtgevende stenen. De stenen
symboliseren de 104.000 Nederlandse slachtoffers
van de Holocaust. Vanaf 23 januari gaan de stenen
naar 171 gemeenten in Nederland als tijdelijke
monumenten, ieder bestaande uit 500 stenen. Ook
in de gemeente Medemblik komt een
Lichtmonument. Nadat het enkele dagen bij het
Monument voor het Gemeentehuis in Wognum ligt,
gaat
‘Levenslicht’ op 27 januari naar het
Garnizoensmonument in Medemblik. Dit is de
Internationale Herdenkingsdag van de slachtoffers
van de Holocaust, de dag waarop concentratiekamp
Auschwitz in Polen 75
jaar geleden door het
Russische leger werd
bevrijd. In het bijzijn van
burgemeester
Streng
wordt ook speciaal
stilgestaan bij de 16 Joodse patiënten van het
voormalige Provinciaal Ziekenhuis in Medemblik die
zijn gedeporteerd naar kamp Westerbork en van
daaruit naar Auschwitz.
Vervolgens is het Lichtmonument op 30 en 31 januari
in Wervershoof, waar het ’s avonds tussen 19.00 tot
21.00 uur bij het Monument voor het Raadhuis ligt.
Op deze avonden ligt de organisatie in handen van
Stichting Oud Wervershoof. Beide avonden worden
kinderen en volwassenen in de gelegenheid gesteld
bij aanvang om 19.00 uur een steen aan het
monument toe te voegen, waarna een programma
met verhalen volgt.
Op www.4en5mei.nl/levenslicht vindt u meer
informatie over dit project.
Tentoonstelling 75 jaar Bevrijding
Stichting Oud Wervershoof houdt zich eveneens
bezig met een tentoonstelling over 75 jaar
Bevrijding. De tentoonstelling wordt samengesteld

vanuit het Westfries Genootschap. Het wordt een
expositie waarin speciaal de Tweede Wereldoorlog
in West-Friesland wordt belicht. De basisexpositie is
bij alle 19 deelnemende historische verenigingen in
West-Friesland hetzelfde en wordt bij elke vereniging
aangevuld met lokale gebeurtenissen.
De tentoonstelling start op 25 april en is een maand
te bezichtigen. Over de plaats en openingstijden
volgt nog nadere informatie.
Oproep expositiemateriaal
Voor bovengenoemde tentoonstelling houden wij
ons zeer aanbevolen voor spullen, die de expositie
kunnen verlevendigen. Te denken valt aan
gebruiksvoorwerpen, kleding e.d. We zijn zelf
voldoende in het bezit van bonnen, bonkaarten en
persoonsbewijzen uit die tijd, maar verder is er van
alles welkom.
Kunt u ons iets uitlenen, dan ontvangen we graag een
berichtje op raadhuis@oudwervershoof.nl
Dorpskwis Wervershoof
Stichting Oud Wervershoof verleent ook
medewerking aan het dorpsspektakel dat op 5 mei
staat te gebeuren. Bij deze kwis, met vragen en
opdrachten van allerlei aard, nemen wij, zoals te
verwachten, voornamelijk de rubrieken geschiedenis
en oorlog voor onze rekening.
Informatieborden
Het project met de informatieborden, waarover we
in de vorige nieuwsbrief melding deden, nadert zijn
voltooiing. Dit project wordt uitgevoerd naar
aanleiding van de oproep van het bestuur van de
Gemeenschapsveiling om een bestemming te vinden
voor het grote geldbedrag dat zij ontvingen van
‘Stichting 200 jaar Wervershoof’. De borden met
foto’s en informatie over Wervershoof zullen dit
voorjaar geplaatst worden. Hierover volgt nader
bericht in de volgende Nieuwsbrief en via Binding.
De expositie ’80 jaar Raadhuis Wervershoof’
De expositie met materialen, documenten en zo’n
400 foto’s over de gebeurtenissen in en om het
Raadhuis wordt door de bezoekers erg gewaardeerd.
We mochten inmiddels ca 300 bezoekers ontvangen.
De expositie is nog te bezichtigen op de zaterdagen
25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei en
27 juni.
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 13.00 – 16.00 uur.

Beeldbank
We naderen de 10.000!
Het blijft telkens weer de moeite waard om onze
beeldbank te bezoeken, waarop inmiddels ruim 9900
foto’s, 1200 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 23
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
Koffieconcerten
Na drie gezellige en uitverkochte koffieconcerten,
staan er voor dit seizoen nog drie optredens op
stapel.
Op zondagmiddag 2 februari hebben we
een optreden van zanger/gitarist Johan
Keeman. Zijn nummers zijn vormgegeven
en
geïnspireerd
door
legendarische rockgitaristen. Hij bouwt
een brug tussen De Dijk en The Stones.
Op 8 maart Key2Hearts. Piet Meester en zijn
dochters Lynn en Nynke
brengen met begeleiding
van gitaar en piano
Nederlandse pareltjes,
waaronder nummers van
Boudewijn de Groot, Maaike Ouboter en Toon
Hermans, afgewisseld met Engelse songs van o.a.
Amy Winehouse, Adele en Anouk
5 april sluit Coming Home het seizoen af. Dieuwke
van Ophem en Martin
Middelkoop hebben elkaar
gevonden in hun ‘oude’ liefde
voor Americana, blues en
mooie luisterliedjes.
Hun
repertoire bestaat uit liedjes
van o.a. Linda Ronstadt, Bonnie Raitt, James Taylor
en Ilse de Lange.
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
Onlangs is een serie van zestig foto’s op de beeldbank geplaatst van de oude kleuterschool achter het klooster en
de kleuterschool op Dorpsstraat 103. De foto’s zijn gemaakt in het schooljaar 1960/1961. De kleuters op de foto’s
zijn dus geboren omstreeks 1955 en 1956. Er zijn wat namen bekend, maar een groot aantal ontbreekt nog. Wie
kan dit aanvullen? De nummers van de foto op de beeldbank zijn #11899-11956.
Reacties: nieuwsbrief@oudwervershoof.nl
Onderstaande foto, met zuster Angélica, is gemaakt op de speelplaats achter het klooster.

