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Rabo ClubSupport
Tussen 5 en 27 september kan er weer gestemd
worden voor de Rabo Clubsupport. Ieder lid van
de Rabobank kan via internetbankieren of via de
Rabo app drie stemmen uitbrengen, op drie
deelnemende clubs naar keuze; één stem per
club. Klanten van
de Rabobank die
nog geen lid zijn,
kunnen zich gratis
als lid aanmelden,
eveneens via de app of internetbankieren.
Hoewel onze stichting geen echt ledenbestand
heeft, merken we ieder jaar dat veel mensen ons
een warm hart toedragen met het uitbrengen van
hun stem. We hopen ook dit jaar weer op u te
mogen rekenen. De opbrengst zal worden besteed
aan de nieuwe expositie.
Presentatie Skriemer 26
De redactie is met Skriemer 26 is al weer in de
afrondende fase. Over twee
weken ligt deze editie bij de
drukker. Het belooft weer een
uitgave met veel gevarieerde en
soms verrassende onderwerpen
te worden.
De presentatie is op vrijdag 18
november, zoals altijd in De
Schoof. Ook hiervoor zijn de
voorbereidingen in volle gang.
Na de gezellige, maar toch wel
erg afgeslankte vorm van vorig jaar, hopen we
Skriemer 26 weer, als vanouds, voor een volle
zaal te mogen presenteren. De aanvang is 20.00
uur, zaal open om 19.30 uur
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Expositie ‘Uitverkocht’
Onder deze naam brengen we met een veertigtal
panelen Wervershoofse winkels vanaf ca. 1900 tot
heden in beeld. Dat waren er in de vorige eeuw
nogal wat en het betreft deze keer dan ook alleen
de winkels (en horeca) waar voedsel en drinken
verkrijgbaar was. De non-food zaken volgen
wellicht in een volgend jaar.
De expositie is op 19 en 20 november, van 13.00
tot 17.00 uur, in Cultureel Centrum De Schoof,
waar tevens de nieuwe Skriemer verkrijgbaar is.
De toegang is gratis.

1964. Kruidenierswinkel van Dirk Botman/Sjaak Kaagman
op Simon Koopmanstraat 121

Oproep
We beschikken voor de expositie over een groot
aantal foto’s, maar zouden het geheel graag nog
wat opleuken met spullen. We denken dan
bijvoorbeeld aan een kruideniersboekje,
verpakkingsmateriaal met naam van de zaak,
reclamemateriaal, een uithangbord en wie weet
wat al niet meer. En misschien heeft u toch nog
wel unieke
foto’s die de
moeite waard
zijn? Voor deze
expositie zal
dat waarschijnlijk te laat
zijn, maar voor
de beeldbank
ontvangen we
ze graag! Daarom deze oproep aan ieder die in
het bezit is van dergelijk materiaal en het ons wil
uitlenen. We zien uw reacties graag tegemoet via
nieuwsbrief@oudwervershoof.nl.

Lidwina
De redactie wil graag een artikel wijden aan de
naaivereniging St. Lidwina; een groep dames, die
kleding naaide voor arme gezinnen. Zij waren tot
ongeveer de jaren 1950 actief. Wie heeft hier,
misschien via moeder, oma of tante, nog wat
informatie over? info@oudwervershoof.nl
Dorpskwis
Tijdens de eerste editie van de Dorpskwis, op 18
juni, bleek De Skriemer een onmisbaar naslagwerk
te zijn. Overal waar de kwisleiding een kijkje kwam
nemen, lagen de stapels Skriemers gereed of werd
er druk in opgezocht. Reden te meer om te zorgen
dat uw collectie compleet blijft,
of misschien alsnog compleet te
maken. Niet alle, maar de meeste
oude edities zijn nog steeds
verkrijgbaar. Ook de Beeldbank is
die dag veelvuldig bezocht.

Beeldbank
Op de beeldbank worden nog steeds regelmatig
nieuwe foto’s toegevoegd. De teller staat nu op
ruim 12.100 foto’s, 125 films en 1296 bidprentjes.
Correcties of aanvullingen zien we graag tegemoet
op info@oudwervershoof.nl.
Bestuursmutaties
Willem van Leeuwen is gestopt als bestuurslid.
Willem was op ieder gebied inzetbaar, maar het
filmarchief was zijn specifieke taak. Hij was onder
meer de (mede)samensteller van de ‘Van Ouds
Her’-dvd’s, filmde alle presentatieavonden en ook
de 125 filmpjes zijn door Willem op de beeldbank
gezet.
Tiny Berkhout is weer teruggekeerd in het bestuur.
Haar taak bestaat vooral uit de exposities en de PR.

Ons kent ons
Op onze oproep in ‘Ons kent ons’ in de vorige nieuwsbrief bij de foto van juffrouw Nieuweboer, hebben we
helaas geen reacties gehad, ook niet nadat de foto in Binding heeft gestaan.
We hopen op de foto van deze Nieuwsbrief meer reactie te krijgen.
Dit betreft een foto van een gidsenkamp, waarschijnlijk rond 1950. De derde van links is gidsenleidster Riet
Neefjes. Wij hopen via u ook de overige namen, de plaats en het jaartal aan de weet te komen.

