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Nadat een aantal aangekondigde activiteiten door de 
huidige omstandigheden stil kwam te liggen, kunnen 
we na de verruiming van de regels enkele uitgestelde 
activiteiten weer op de agenda zetten.  
 
Expositie ‘Raadhuis Wervershoof 80 jaar’ 
 
Deze expositie stond gepland tot het einde van het 
seizoen,  maar na de abrupte 
onderbrekening in maart zal 
deze ook na de zomer nog te 
zien zijn. Met  voorwerpen 
en documenten en zo’n 400 
foto’s, waaronder ruim 200 
trouwfoto’s, geven we een 
overzicht van de vele activiteiten die er in het 80-jarig 
bestaan van het Raadhuis hebben plaatsgevonden 
en van de mensen die er hebben gewerkt. 
De openingsdagen zijn (uiteraard alle onder voor-
behoud): 
Zaterdag 26 september, 13.00-16.00 uur 
Zaterdag 31 oktober, 13.00-16.00 uur 
Zaterdag 21 november 13.00-16.00 uur (tevens 
verkoop Skriemer 24). 
 
Informatieborden 
 
De informatieborden zijn na enige vertraging 
inmiddels geplaatst. Verspreid door het dorp staan 

tien borden met 
foto’s en informatie 
over Wervershoof in 
vroeger tijden. Op 
ieder bord  staat 
bovendien een QR-
code, waarmee met 
de smartphone nog 
meer informatie kan 
worden gehaald.  Dit 
project is nog een 
gevolg van de oproep 

van het bestuur van de Gemeenschapsveiling aan de 
dorpsgenoten om bestemming te geven aan het 
grote geldbedrag dat zij in 2018 van ‘Stichting 200 
jaar Wervershoof’ ontving. Hiervoor diende Meriam 
Groot dit idee in, waarna de Gemeenschapsveiling 
Stichting Oud Wervershoof benaderde om dit plan 
gestalte te geven.  

Ter kennismaking kan men met een puzzel/quizblad, 
bijgevoegd bij de Binding van 27 mei, een 
puzzeltocht langs de borden maken.  De formulieren 
zijn ook op te halen bij bakker Swart en kunnen tot 
11 juli worden ingeleverd in de brievenbus van het 
raadhuis.   
U zult het vast met ons eens zijn dat de borden een 
verrijking zijn voor het dorp. 
 
Expositie ’75 jaar bevrijding’ 
 
Ook de inrichting van de expositie ’75 jaar Bevrijding’ 
is weer in voorbereiding. De tentoonstelling is 
samengesteld vanuit het Westfries Genootschap en 
belicht vooral de Tweede Wereldoorlog 
in West-Friesland.  
De basisexpositie bestaat uit 14 panelen 
en is bij alle 19 deelnemende historische 
verenigingen in West-Friesland het-
zelfde. Elke vereniging  vult dit aan met 
panelen met lokale gebeurtenissen, 
documenten en voorwerpen.  
De expositie is te zien van 13 juni tot 11 
juli en wordt gehouden in de passage 
van het winkelcentrum en in de etalage van de 
voormalige Blokkerwinkel, waarvoor hartelijk dank 
aan Boris Holtkamp van Groot & Nieuweboer 
Makelaardij en eigenaar HB Capital. 
 
Wat geweest is 
 
Dit herdenkingsjaar ’75 jaar Bevrijding’ begon  op 30 
en 31  januari met het lichtmonument ‘Levenslicht’. 
Beide avonden was er veel belangstelling  bij de 
sfeervolle 
bijeenkomsten. 
Vooral de aan-
wezigheid van de 
voltallige familie 
Grooteman op de 
eerste avond 
zorgde voor een 
indrukwekkend 
geheel. Zij zijn 
allen nakomelingen van Trudy Grooteman-Leger, die 
in de oorlog als klein joods meisje ondergedoken was  
in Onderdijk.  
 
 

http://www.oudwervershoof.nl/


Ook de winterlezing: ‘De Luchtoorlog boven West-
Friesland’  stond dit jaar in het teken van de Tweede 
Wereldoorlog. In een goed gevulde zaal verzorgde 
Hans Nauta op 19 februari een heel boeiende avond. 
De vier mei-herdenking stond dit jaar in een schril 
contrast met de oorspronkelijke plannen om de 
herdenking in de kerk te beginnen, gevolgd door een 
stille tocht naar het monument,  waar de herdenking 
zou worden vervolgd en afgesloten.  
Nu heeft het 4 mei-comité in stilte bloemen gelegd, 
een en ander op film vastgelegd en via Facebook 
uitgezonden. Ook diverse bewoners en de vier 
Wervershoofse gemeenteraadsleden legden in de 
loop van de dag een boeketje, evenals Basisschool De 
Dijkwerkers, die het monument adopteert sinds 
2012. 
 
Koffieconcerten 
 

Nadat het prachtige koffieconcert op 8 maart met 
Key2Hearts nog doorgang had in een uitverkochte 
zaal, moest het laatste concert van dit seizoen helaas 
worden geanuleerd.  
Andere jaren zijn we in deze periode bezig met de 
samenstelling van de nieuwe concertagenda. Zolang 
de anderhalve-meter-regel van kracht blijft is het in 
onze kleine zaal helaas niet rendabel om de 
koffieconcerten door te laten gaan. Mocht hier nog 
verandering in komen, waardoor het mogelijk is om 
minimaal 35 à 40 bezoekers te ontvangen, zullen we 
de concerten graag weer voortzetten. 
 
Skriemerpresentatie 
 
Ook het wel of niet doorgaan van de presentatie-
avond van Skriemer 24 is nog onzeker en helemaal 
afhankelijk van de dan geldende regels. Vooralsnog 
staat de avond gepland op vrijdag 20 november om 
20.00 uur in de Schoof.  
 
Nieuwe medewerker 
 
Geheel spontaan meldde zich een nieuwe 
medewerker aan bij onze stichting, Paul van der Lee, 
die wij uiteraard van harte welkom heten. Paul wil 
zich vooral verdienstelijk maken met allerlei 
voorkomende (timmer)klussen en is inmiddels 
betrokken bij de inrichting van de expositie ’75 jaar 
Bevrijding’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 juni: De onthulling van het informatiebord in De Hoek, 
door Meriam Groot. Op de achtergrond Gidus van de 
Swaluw en de uitvoerders van het project Willem van 
Leeuwen, Tiny Berkhout en Ank Schuitemaker. 
 

 


