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Expositie vorig seizoen

25-05: Schilderijen leerlingen Ankie van Lier

De expositie van het seizoen 2017/2018 was een
groot succes. Na de goedbezochte openingsexpositie
met de schilderijen van Gerrit Grooteman, was het
de beurt aan de plaatselijke kunstenaars. Ook deze
exposities waren ver boven onze verwachting, zowel
wat betreft het getoonde aanbod, als het enorme
bezoekersaantal. Ruim 900 bezoekers mochten we
verwelkomen en zij zullen het er allemaal over eens
zijn: die Wervershovers kunnen wel wat!

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.

Expositieseizoen 2018/2019
Vanwege een huwelijk op zaterdag 8 september in
onze trouwzaal deden we dit jaar niet mee aan de
open monumentendag. Op 29 september is het
raadhuis voor de eerste keer weer open gesteld voor
publiek. Voortbordurend op het grote succes van
afgelopen seizoen zal ook het komende seizoen weer
werk van plaatselijke kunstenaars te bewonderen
zijn. We zullen echter iets minder frequent open zijn.
Op 24 november wordt er een aantal schilderijen van
de oud-Wervershover kunstschilder Arie Karsten
(1916-2006) geëxposeerd. Als geboren en getogen
Wervershover woonde Arie Karsten vanaf 1940 in
Voorburg. Deze schilder heeft veel Wervershoofse
taferelen geschilderd en getekend, vooral toen hij
het laatste oorlogsjaar in
Wervershoof zat ondergedoken.
Bovendien heeft hij een
indrukwekkende
serie
schetsen gemaakt met de
Hongerwinter als onderwerp. Deze tekeningen en de
meeste andere werken van Arie Karsten zijn alle
gefotografeerd en niet alleen te bewonderen tijdens
de expositie van 24 november, maar blijven daarna
het hele seizoen in het raadhuis te bezichtigen.
De voorlopige expositiekalender ziet er als volgt uit:
29-09: Schilderijen Laura Copier en Bets de Vries
Houtdraaiwerk Jaap Beemsterboer
24-11: Schilderijen Arie Karsten
Miniatuurkerststalletjes
26-01: Schilderijen Ans Bakker
Beelden Belinda Jansen
Sieraden Nikita Jansen
30-03: Schilderijen Laura Copier en Ria Boon
Keramiek leerlingen Bets de Vries

Beeldbank
Het blijft telkens weer de moeite waard om onze
beeldbank te bezoeken. Hierop zijn inmiddels ruim
8200 foto’s, 1126 bidprentjes en 84 filmpjes te zien.
De foto’s worden vrijwel dagelijks aangevuld.
Wij horen het graag van u als u aanvullingen of
wijzigingen heeft bij de foto’s.
Reacties: info@oudwervershoof.nl
Film
Om in de toekomst nog eens een dvd uit te kunnen
brengen, vragen wij u om hulp. Heeft u zelf een leuke
film die voor het hele dorp interessant is, of weet u
iemand met dit soort filmpjes, dan horen wij dat heel
graag van u: Info@oudwervershoof.nl
Koffieconcerten
Ook dit seizoen worden er weer vijf koffieconcerten
georganiseerd. We kunnen inmiddels op steeds
meer vaste bezoekers rekenen bij deze gezellige
concerten in de sfeervolle trouwzaal.
De concertagenda voor 2018/2019 ziet er als volgt
uit:
28 oktober:
Silo Drifters (Hank Williams tribute)
23 december: Kerstconcert met Christmas t(h)ree
10 februari:
Nico Veeken en Thérèse Kuin
3 maart:
Rhythm & Megan
7 april:
John Farmers Whistles
De concerten beginnen om 14.00 uur.
De zaal is vanaf 13.30 uur open.
Kaarten á € 6,- incl. koffie of thee. Reserveren:
0228-582377 of cam.berkhout@quicknet.nl

The Silo Drifters

John Farmers Whistles

Rabobank Clubkas Campagne

Skriemerpresentatie

Op 21 juni werden wij zeer blij verrast met het
geweldige bedrag van € 509,81 van de Rabobank
Clubkas Campagne. Onze hartelijke dank aan de
Rabobank en aan alle mensen die tezamen de 132
stemmen op ons hebben uitgebracht!

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan
Skriemer 22. Het belooft weer een uitgave met veel
gevarieerde onderwerpen te worden.
Ook de voorbereidingen voor de presentatieavond
zijn in volle gang. Dit betreft niet alleen de invulling
van de avond. We proberen bovendien, met de
mensen van de Schoof, aan een oplossing te werken
om de verrichtingen op het podium voor het grote
bezoekersaantal beter zichtbaar en hoorbaar te
maken.
De presentatieavond is op vrijdag 16 november om
20.00 uur in de Schoof.
Tot nu toe waren de entree en de koffie gratis op de
presentatieavond. De entree blijft gratis, maar de
koffie kunnen we u helaas door de steeds oplopende
kosten niet meer gratis aanbieden.

Monumentenstatus Raadhuis
In de vorige Nieuwsbrief
meldden we u dat wij ons als
historische vereniging sterk
maken om het raadhuis, dat
tot nu toe op de Provinciale
Monumentenlijst staat, op
een nog op te richten
Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst te krijgen.
We doen dat in samenwerking met de andere
historische verenigingen binnen de gemeente
Medemblik. Deze actie is nodig, nu de provincie de
criteria voor zijn monumenten heeft veranderd en
22 panden in de gemeente Medemblik, waaronder
ons prachtige raadhuis, hier buiten vallen. Ook de
gemeenteraad ziet de betreffende panden graag op
de Gemeentelijke Monumentenlijst opgenomen.
Inmiddels zijn de panden door een onafhankelijke
commissie beoordeeld. Ons raadhuis lijkt zeker aan
de criteria te voldoen.
Herhaalde oproep raadhuis Wervershoof 80 jaar
Het raadhuis bestaat volgend seizoen (2019/2020)
80 jaar. Hieraan willen wij d.m.v.
een expositie aandacht besteden.
We zijn o.a. foto’s aan het
verzamelen van huwelijken die
hier gesloten zijn en vragen
mensen die er gertouwd zijn om
één foto uit de reportage van in de
trouwzaal en één van buiten, b.v.
op de trappen of bordes. Vooral vóór 1960 zijn hier
niet zo veel foto’s gemaakt, omdat de meeste
bruidsparen toen nog alleen voor een staatsiefoto
naar de fotograaf gingen. Maar we ontvangen ze
natuurlijk graag van alle tijden, vanaf 1940 tot heden.
Ook andere bijzondere foto’s die in of om het
toenmalige gemeentehuis gemaakt zijn, zijn welkom.
U kunt uw foto’s digitaal (met namen bruidspaar, evt.
bruidsmeisje(s), trouwdatum e.d.) sturen naar:
info@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.

Ons kent ons
De kleine turnster werd door meerdere lezers
herkend als Andrea Koopman. Hartelijk dank voor de
reacties.
Ook nu vonden we weer een foto in ons archief
zonder nadere gegevens. Wie kan ons wat vertellen
over onderstaand/liggend persoon: naam, adres en
wat er eventueel nog meer te vertellen is.

