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Expositie ‘Raadhuis Wervershoof 80 jaar’ 

Deze expositie stond gepland tot het einde van het 
vorige seizoen, maar na de abrupte onderbreking 
in maart, hebben we de periode nog even 
verlengd. Nadat deze ook al op 26 september jl. te 
bekijken was, is de laatste mogelijkheid op 
zaterdag 21 november, tevens de zaterdag van de 
verkoop van de nieuwe Skriemer 24.  
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 openingstijd is van 13.00 tot 16.00 uur. Er is een 
lift in het gebouw. 
 
Rabo ClubSupport 
 
Ook dit jaar doen we weer mee met de Rabo 
ClubSupport (voorheen Rabo Clubkascampagne).  
Beide vorige edities waren voor onze stichting heel 
succesvol.  
Als u lid bent van de Rabobank kunt u van 5 t/m 25 
oktober vijf stemmen (maximaal twee per club) 
uitbrengen via de app of als u ingelogd bent op de 
website van de Rabobank. We hopen ook deze keer 
weer op uw stem te mogen rekenen. 
Alvast hartelijk dank!  

 
Koffieconcerten 
 
Hoewel het hele onzekere tijden zijn, vooral voor 
de binnenactiviteiten, hebben we voor dit seizoen 
toch voorlopig drie koffieconcerten georganiseerd 
in de maanden oktober, november en december. 
Als de omstandigheden in het nieuwe jaar dat 
toelaten volgen er nog twee à drie. Konden we in 
de afgelopen jaren steeds (ruim) vijftig bezoekers  

 
 
ontvangen, nu kunnen we slechts met maximaal 22 
bezoekers aan de voorschriften voldoen. Daarom is 
de prijs verhoogd naar € 10,-.  
Het concert op 11 oktober is al uitverkocht. Voor 
de andere twee middagen zijn er nog kaarten 
verkrijgbaar.  
- 22 november: Coming Home. Martin Middelkoop 
(gitaar en zang) en Dieuwke van Ophem (zang) 
spelen en zingen apart van elkaar in diverse 
Westfriese formaties. 
Drie en een half jaar geleden 
hebben ze elkaar gevonden in 
hun ‘oude’ liefde voor 
Americana, blues en mooie 
luisterliedjes. Al bij de eerste 
repetitie voelde het voor 
beiden als thuiskomen; 
vandaar de naam…… Hun repertoire bestaat uit 
liedjes van onder andere Linda Ronstadt, Bonnie 
Raitt, James Taylor en Ilse de Lange. 
- 20 december: Kerstconcert met Christmas T(h)ree  
Na het succes van de afgelopen twee jaar nogmaals 
een Kerstconcert met Christmas T(h)ree: Sandra, 
Martijn en Bas en ook deze 
keer weer aangevuld met 
een vierde kerstengel Dani 
Berkhout. Met sfeervolle 
liedjes en een aantal 
kerstklassiekers brengen zij 
de bezoekers alvast in de 
stemming voor de komende kerstdagen. 
De koffieconcerten zijn van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kaarten zijn te bestellen via de e-mail op 
raadhuis@oudwervershoof.nl. Bij het boeken 
graag vermelden of degenen voor wie de kaarten 
zijn, naast elkaar mogen zitten. 
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Skriemer presentatieavond 
 
Skriemer 24 ligt weer bij de drukker. We denken 
dat we er weer in geslaagd zijn om er een mooie 
uitgave van te maken met heel gevarieerde 
onderwerpen.  
Voor de presentatieavond is jaarlijks altijd veel 
belangstelling, wat ons uiteraard steeds heel goed 
doet. Dit jaar moet de presentatie echter in zeer 
afgeslankte en versoberde vorm plaatsvinden. Met 
slechts dertig bezoekers wordt het helaas slechts 
een onderonsje met de gastschrijvers, redactie, 
bestuur en medewerkers. We hopen onze 
enthousiaste bezoekers volgend jaar weer in 
groten getale te mogen ontvangen.  
 
Lezerswerving 
 
Hoewel er door onze trouwe abonnees altijd 
reikhalzend naar de nieuwe Skriemer wordt 
uitgekeken, loopt het aantal lezers al jarenlang 
terug. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het 
overlijden van de oudere lezers, terwijl er bij de 
jongere generatie weinig belangstelling lijkt te 
bestaan voor de plaatselijke geschiedenis. Oudere 
lezers zouden misschien hun (klein)kinderen eens 
een Skriemer  cadeau kunnen geven? 
Wie weet, gaat dan ook die generatie 
zich in het verleden verdiepen.  
 
Informatieborden 
 
We hebben veel positieve reacties 
gehad op de nieuwe informatieborden in het dorp 
en op de puzzeltocht die er aan verbonden was. 
Hierop kwamen ruim 100 inzendingen binnen. De 
vijf winnaars hebben hun taart, beschikbaar 
gesteld door bakker Swart, inmiddels ontvangen.  
Mocht u de speurtocht nog eens willen doen, 
bijvoorbeeld tijdens een kinderpartijtje, 
bedrijfsuitje, familiedag of een klassenreünie, dan 
zijn er nog formulieren beschikbaar. U kunt 
hiervoor contact opnemen met Stichting Oud 
Wervershoof via: raadhuis@oudwervershoof.nl.  
De formulieren kunnen ook gedownload worden 
vanaf onze site www.oudwervershoof.nl.  
 
Wisseling bestuur 
 
Rien Commandeur is gestopt als bestuurslid van 
onze stichting. Zijn plaats wordt ingenomen door 
Paul van der Lee. We bedanken Rien voor zijn inzet 
voor de stichting en heten Paul van harte welkom. 
 
 
 

Expositie ‘75 Jaar Bevrijding’ 
 
De expositie ’75 Jaar Bevrijding’ was van 13 juni tot 
20 juli. In de passage van het winkelcentrum 
stonden panelen, samengesteld door een 
werkgroep van het Westfries Genootschap, 
waarop vooral de Tweede Wereldoorlog in West-
Friesland werd belicht. 
Deze panelen werden 
aangevuld met vier borden, 
door Oud Wervershoof 
samengesteld, met de 
onderwerpen Bezetting, 
Verzet, Onderduikers en 
Bevrijding in Wervershoof. 
In de etalage van de 
voormalige Blokkerwinkel 
waren onder andere foto’s, 
tekeningen, schilderijen en 
documenten te zien. 
Bovendien stond hier een 
aantal voorwerpen uit de oorlogsjaren, zoals de 
originele vuurduvel uit de keuken van verzetsman 
Dirk Commandeur, waarop de wapens, afkomstig 
van de wapendroppings, uit het vet werden 
gekookt. Twee poppen in originele uniformen en 
bepakking, beschikbaar gesteld door Niels Botman, 
maakten de expositie compleet. 
We bedanken bouwbedrijf Grooteman-Van Dijk 
voor de sponsoring van het benodigde hout en 
Boris Holtkamp van Groot & Nieuweboer 
Makelaardij en de eigenaar van het winkelcentrum 
HB Capital voor het beschikbaar stellen van de 
ruimte.  
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