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Voorwoord: 
 
Alhier het activiteitenverslag van seizoen 2019 – 2020 alsmede het werkplan voor seizoen 2020 –  
2021. In dit verslag kunt u terug lezen waarvoor wij ons het afgelopen jaar hebben ingezet en wat er 
bij ons allemaal heeft plaatsgevonden. Het betreft verslagen over onze vaste clubs en huurders, en 
een overzicht van niet- structurele gebeurtenissen.  
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Inleiding:  
 
Dit verslag is een breed uitgemeten document waarin wij verantwoorden hoe wij op sociaal en 
cultureel gebied omgaan met onze missie, visie en morele plicht naar de gemeenschap toe.  
Het biedt een overzicht over onze vaste clubs, huurders met een sociale en/ of culturele betrekking 
en clubs bestaande uit vrijwilligers welke de draaiende motor van de Schoof zijn.  
 
De Schoof staat in Wervershoof, echter voelen wij ons breder verantwoordelijk dan alleen de 
grenzen van dit dorp. Wij proberen een rol te vervullen voor het dorp alsmede de regio er omheen. 
Veel bezoekers van ons gebouw komen dan ook uit Hauwert, Onderdijk, Medemblik, Andijk, 
Hoogkarspel, Oostwoud, Zwaagdijk en mindere maten uit dorpen welke nog verder van ons af liggen.  
Bij iedere activiteit welke er plaatsvindt voegen wij eraan toe dat mocht een potentiele bezoeker niet 
heen zou kunnen vanwege het niet rond krijgen van de financiën voor de entree, wij altijd met deze 
persoon op zoek willen naar een passende oplossing. 
 
Door de komst van een nieuw bestuur is er gewerkt aan een nieuw missie en visie. Eveneens heeft de 
Schoof nieuwe statuten geschreven. De informatie hierover is te vinden op onze website. 
Door alle ontwikkelingen op het gebied van sociaal en cultureel werk binnen de gemeente, de komst 
van een zakelijk leider en een frisse wind vanuit het nieuwe bestuur zijn en in vergelijk met eerdere 
jaren verschillen ontstaan in het aanbod van de Schoof, en vooral in hoe het aangeboden wordt.  
 
Het nieuwe bestuur is tegen veel organisatorische zaken aangelopen welke zij eerst opgelost wilde 
hebben. Deze zaken betroffen onder andere inrichting en aankleding gebouw, subsidie verstrekking, 
een grote lekkage met desastreuse gevolgen voor de benedenverdieping en omgang met lokale 
ondernemers. Dit soort zaken gaven ruis op de lijn om goed te kunnen werken. Nu er steeds meer 
duidelijkheid komt op veel vlakken en er goede oplossingen komen, ontstaat er ruimte om door te 
ontwikkelen waar de Schoof voor staat. De gemeenschap verbinden. Een kloppend sociaal en 
cultureel hart zijn van onze regio binnen gemeente Medemblik.  
 
Doordat wij vanuit de gemeente subsidie ontvangen hadden wij dit seizoen de financiële ruimte om 
te bepalen of aanvragen voor bijeenkomsten bij ons de plaats waren, of dat deze toebehoorden aan 
de commerciële horeca. Vele tientallen vragen voor verjaardagen, bruiloften, besloten feesten en 
huur aanvragen met een commercieel karakter hebben wij afgewezen. Dit omdat wij vinden dat wij 
geen winst behoren te halen, waar een ander zijn brood mee moet verdienen. Zo hopen wij te 
kunnen blijven opereren de komende jaren. Zodat onze focus kan liggen op sociaal en cultureel werk.   
 
Het personeel in de Schoof is als een gastheer voor alle bezoekers. De interieurverzorgster, 
beheerder en zakelijk leider staat 5 dagen in de week klaar om alle bezoekers op te vangen en zo 
nodig met raad, daad en een persoonlijk woordje bij te staan. Zo zijn wij naast verhuurder van vele 
vaste huurders ook een eerste aanspreekpunt en de schakel tussen bijvoorbeeld MOW, DCWF, 
Toneel, Bibliotheek en hun bezoekers. Eveneens ondersteunen wij in kaartverkoop en PR voor 
activiteiten welke hier door externe partijen plaatsvinden. Dit drukt op de efficiëntie voor de 
uitvoering van hun taakgebied. Echter vindt de Schoof het belangrijk dat bezoekers ten alle tijden bij 
iemand terecht kunnen.  
 
Wij vertrouwen er op dat dit verslag voldoende informatie biedt over wat de Schoof uitvoert. 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit verslag kunt u contact opnemen met ons.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur en personeel van de Schoof. 
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Bestuur: 
 
Sinds medio 2019 beschikt de Schoof over een volledig nieuw 7 koppig bestuur. Dit bestuur zet zich 
volledig vrijwillig, enthousiast en vol overtuiging in voor een gezonde sociale en culturele toekomst 
van Wervershoof en omstreken.  
 

Culturele Commissie: 
 
De Schoof beschikt over een eigen Culturele Commissie (CC). De CC bestaat uit algemene vrijwilligers, 
bestuursleden en de zakelijk leider. De CC is verantwoordelijk voor het bedenken, plannen en 
uitvoeren van culturele activiteiten binnen de Schoof. Enkele voorbeelden hiervan zijn de jamsessie, 
kunstmarkt, kerstconcert, bluesfestival. De CC vergaderd maandelijks.  
 

Bar Commissie: 
 
Binnen de Schoof is er een Bar Commissie (BC). Deze BC houdt in een maandelijkse vergadering alles 
bij wat er speelt rondom het barwerk van de Schoof. Aangezien de Schoof bijna alle doordeweekse 
avonden open is, en overdag ook vaak clubs huisvest, zijn wij enorm afhankelijk van de BC. Het 
bestaat uit circa 20 vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat er tijdens iedere activiteit welke plaats vindt, 
voldoende mensen achter de bar staan.  
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Aanschuifbuffet: 
Een activiteit waarbij jong en oud welkom is om gezellig een hapje met elkaar te eten. 1 maal per 
maand wordt er in de Schoof gekookt, en aan lange tafels gegeten. Het aanschuifbuffet is er met 
name voor mensen welke het gezellig vinden om eens met iemand anders aan tafel te zitten. Het 
betreft 3 gangen eten welke dit seizoen voor €6,50 per keer aangeboden werd. 
 
 
 
Uitgevoerd door: 
De activiteit wordt uitgevoerd door een club van circa 6 vrijwilligers. Het wordt gecoördineerd door 
de Schoof. Hier ligt ook de eindverantwoordelijkheid.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Daar iedereen welkom om aan te schuiven, zien wij dat met name deelnemers in de leeftijd van 50+ 
zich aanmelden voor het buffet. Per keer schuiven er gemiddeld zo’n 30 personen aan.  
 
Betrokken externe partners: 

• Lokale voedselverstrekkers sponsoren etenswaren. 

• Snackerie ’t Zonnetje helpt mee met beschikbaar stellen van materiaal.  
 
 
 

Avondvierdaagse: 
Een activiteit welke vanuit de Schoof van start gaat. Wij bieden onze ruimte en faciliteiten aan tegen 
een gereduceerd tarief.  
 
Uitgevoerd door: 
Avondvierdaagse Wervershoof. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Jongeren, en de ouderen welke begeleiden. 
 
Betrokken externe partners: 

• Nvt. 
 
 
 

Bibliotheek: 
De Westfriese bibliotheken maakt gebruik van een groot deel van de Schoof. Wij voorzien naast de 
ruimte voor de bibliotheek eveneens in een opslagruimte. Ze hebben een eigen entree.  
  
Uitgevoerd door: 
De Westfriese bibliotheken.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Van 0 – 100 jaar. 
 
Betrokken externe partners: 
Nvt. 
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De Kindervakantiespelen: 
Een tweewekelijks evenement welke plaatsvindt in de 2 eerste weken van de zomervakantie. Voor 
groep 3 t/m groep 8 van de basisschoof worden en twee afzonderlijke weken georganiseerd. In deze 
week worden er allerlei activiteiten georganiseerd op educatief, sociaal en fysiek gebied.  
Bij de Kindervakantiespelen hoor ook de “mini-KVS”. Dit is een dag speciaal voor de kleinsten welke 
nog niet mee mogen doen met de grote kinderen. Dit jaar zijn de hoogste bezoekersaantallen in 10 
jaar behaald.  
Van origine was deze activiteit er voor kinderen welke door arbeidsomstandigheden van de ouders 
niet op vakantie konden in de zomer. Om ze zo toch een vakantiegevoel te geven. Tegenwoordig is 
het toegankelijk voor ieder kind wie maar wilt.  
 
Uitgevoerd door: 
Een club van 30 vrijwilligers. Een deel van deze vrijwilligers vormt zelf een bestuur en draagt zorg 
voor aanvragen VOG, planning activiteiten, veiligheid, aanvragen vergunningen, sponsoring, inkoop 
en alle andere denkbare zaken. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Jeugd in de leeftijd van 3 – 12 jaar.  
 
Aantal deelnemers: 
De reguliere kindervakantiespelen: 200. 
De mini-kindervakantiespelen: 100. 
 
Betrokken externe partners: 

• Een veelvoud aan sponsoren uit het bedrijfsleven, horeca, muzikanten welke voorzien in 
geld, diensten of materialen. 

• Microsoft heeft 4 legertenten gesponsord.  

• De Westrand (VVW) is beschikbaar voor huttendorp en als speel- en slaaplocatie.  

• Brandweer 

• Basisscholen 
 

Drumband Caecilia: 
Een groep drummers welke individueel en in groepsverband les krijgen in de Schoof. Het gebouw van 
de Schoof is uitermate geschikt voor deze activiteit vanwege de goede geluidsisolering van het pand. 
De drumband repeteert op de maandagavond in de Schoof. Zij repeteren in de Schoof voor een 
gereduceerd tarief en mogen hun spullen opslaan.  
 
Uitgevoerd door: 
Fanfare St. Caecilia. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Met name jongeren.  
 
Betrokken externe partners: 
Nvt.  

 
EHBO: 
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Afwisslend op de maandag en dinsdag houdt EHBO St. Martinus oefenavonden in de Schoof. De 
vereniging is een zelfstandige club welke tegen gunstige tarieven gebruik van maken van onze 
ruimtes en kosteloos spullen mag opslaan in de Schoof. Wanneer de Schoof activiteiten heeft welke 
EHBO’ers benodigd, wordt de samenwerking met St. Martinus gezocht.  
 
Uitgevoerd door: 
EHBO St. Martinus.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Volwassenen. 
 
Betrokken externe partners: 
Nvt.  
 
 
 

Inloopsoos: 
Op iedere dinsdag – en vrijdagmiddag is er inloopsoos in de Schoof. Tijdens de Soos wordt er 
voornamelijk biljart gespeeld en geklaverjast. Voor het biljarten wordt een vergoeding van €1,- 
gevraagd voor onderhoud van de biljarts. Tijdens de soos is er altijd een barvrijwilliger aanwezig. 
Gezelligheid en elkaar zien en spreken is het belangrijkste doel van de soos.  
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof organiseert en voert uit. De biljarts krijgen wekelijks onderhoud door een actieve 
deelnemer van de soos. Zo weten wij de kosten te drukken.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Volwassenen, met name gepensioneerden.  
 
Aantal deelnemers: 
Circa 15 keer. 
 
Betrokken externe partners: 
Geen.  
 

Jamsessie: 
Een tweemaandelijks vrij toegankelijk evenement. Afgestudeerd muzikant Johan Keeman begeleidt 
beginnende en gevorderde muzikanten tijdens de sessie. Er wordt samen gespeeld. Deze jamsessie 
wordt goed bezocht door muzikanten en muziekliefhebbers uit de regio. 
  
Uitgevoerd door: 
De Schoof en Johan Keeman. Een groot deel van de instrumenten en versterkers is van de Schoof. Er 
is een grote mate van medewerking vanuit muzikanten om ook spullen mee te nemen en 
beschikbaar te stellen.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Muziekliefhebbers van 12-90 jaar.  
 
Aantal deelnemers: 
Circa 50 per keer. 
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Betrokken externe partners: 

• Johan Keeman. 

• Muzikanten uit de regio. 
 
 

JeePee: 
 
Uitgevoerd door: 
JeePee Wervershoof. Dit betreft een maandelijkse reünie van de basisschoolverlaters. Via JeePee 
blijven ze maandelijks met elkaar in contact om verhalen uit te wisselen en ervaringen te delen. De 
Schoof werkt hier aan mee door ruimtes en materialen goedkoop aan te bieden.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Jongeren van 12-16 jaar. 
 
Aantal deelnemers: 
Circa 15 per keer.  
 
Betrokken externe partners: 
Nvt.  
 

Jongerencentrum SUB: 
In de Schoof staan er iedere vrijdagavond 2 vrijwilligers klaar om alle jongeren welke maar willen, 
een avondje vermaak te bieden. In de Schoof kunnen ze gamen op een PlayStation, darten, pool 
spelen, chillen, een frisje drinken tegen een gereduceerd tarief.  
Zo blijven de jongeren van de straat en komen ze met elkaar in contact.  
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Jongeren van 11-16 jaar.  
 
Aantal deelnemers: 
gemiddeld 20 per avond.  
 
Betrokken externe partners: 
Zo nu en dan ontvangt de Sub sponsoring van o.a. het Grootslag, SMEW voor materialen.  
 

Kaarten maken: 
Op donderdagochtend worden er kaarten gemaakt in de Schoof. De Schoof stelt ruimte en een deel 
materiaal beschikbaar. Alles spullen voor het kaarten maken staan bij ons in de opslag. De Korenaar 
is een eigen club van de Schoof en valt derhalve onder die betalingsvoorwaarden en krijgen 
ondersteuning waar gewenst.   
Uitgevoerd door: 
De Schoof en deelnemers van kaarten maken.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Senioren van 50+ 
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Aantal deelnemers: 
4 per week 
 
Betrokken externe partners: 
Nvt.  
 
 

Kergenootschap Pionier: 
Iedere zondag komt pinkstergemeente ‘de Pionier’ bijeen in de Schoof. Het is een christelijke kerk en 
wekelijks hebben zij een bijeenkomst in de Sub. Ze maken veel gebruik van andere ruimtes in de 
Schoof voor kleine individuelere activiteiten. Hun spullen kunnen ze opslaan in de Schoof. 
 
Uitgevoerd door: 
De pionier 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Van baby t/m bejaard. 
 
Aantal deelnemers: 
Circa 40 per week.   
 
Betrokken externe partners: 
Nvt.  
 

Kinderkookclub de Kokkies: 
Buiten de schoolvakanties om, wordt er op de woensdagmiddag gekookt met kinderen! Vier 
vrijwilligers doen boodschappen, maken de recepten en koken per middag 2 uur lang met een club 
van 12 kinderen. De Schoof ondersteund de vrijwilligers met de planning, het maken van 
receptenboekjes en voorziet in alle benodigde materialen. Zo nu en dan koken de kinderen ook mee 
voor het aanschuifbuffet.  
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Kinderen van 7-12 jaar. 
 
Aantal deelnemers: 
Circa 12 per keer.  
 
Betrokken externe partners: 
Zo nu en dan sponsoren lokale boeren en ondernemers producten om mee te koken.  
 
 

Koersbalclub Op Koers: 
De koersbalclub komt op de maandagmiddag en de vrijdagmiddag in verschillende samenstellingen 
bijeen voor een potje koersbal. Hierbij is beweging en het sociaal contact erg belangrijk. Op Koers is 
een eigen club van de Schoof en valt derhalve onder die betalingsvoorwaarden en krijgen 
ondersteuning waar gewenst.   
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Uitgevoerd door: 
De Schoof en Op Koers 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
De club bestaan met name uit senioren/ gepensioneerden.  
 
Aantal deelnemers: 
Circa 30 deelnemers. 
 
Betrokken externe partners: 
Nvt. 
 

Koor Creatiekracht: 
Een nieuw en fris koor waarbij zingen niet het grote doel is, maar waarbij de zang wordt gebruikt om 
vrijheden als persoon te ervaren. De club van deelnemers werd steeds groter en zo kon er een koor 
gevormd worden. Op iedere woensdagavond repeteren zij in de Schoof. De Schoof biedt ruimte en 
geluidsapparatuur tegen een gereduceerd tarief aan om zo deelname laagdrempelig te houden.  
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof en Jouw Eigenwijs. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Volwassenen in de leeftijd tussen 30 – 70 jaar. 
 
Aantal deelnemers: 
Circa 20 deelnemers 
 
Betrokken externe partners:  
Jouw Eigenwijs.  
 

Muziekschool MOW: 
Muziekschool midden-oost West-Friesland heeft in de Schoof enkele ruimtes permanent in gebruik 
waar zij hun muzieklessen kunnen geven. Zij gebruiken onze geluidswerende ruimtes en andere 
ruimtes om zo veel mogelijk les te kunnen aanbieden in vele disciplines. Muziekschool MOW heeft 
een zeer hoge korting op hun huur tarief, en staan vrij een groot deel van hun eigen tijden/ dagen te 
bepalen.  
 
Uitgevoerd door: 
Muziekschool MOW in samenwerking met de Schoof. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Met name jongeren, en enkele volwassenen hebben les.  
 
Aantal deelnemers: 
Zeer variërend. Gemiddeld zo’n 35 leerlingen per week.  
 
Betrokken externe partners:  
Muziekschool MOW. 
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Paaldansen: 
Iedere woensdagavond wordt en in de Schoof aan paaldansen gedaan. Een avond waarbij het goed 
gesport wordt. De Schoof heeft de materialen hiervoor in huis, en Angelina Poledance verzorgt de 
lessen. Het gaat om 2 maal 1 uur. Voor intermediates en gevorderden.  
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof in samenwerking met Angelina Poledance. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Iedereen is welkom, maar de voornaamste doelgroep is dames tussen de 20 – 50 jaar.  
Er wordt gekeken of er in de toekomst gestart kan worden met een kinderklas.  
 
Aantal deelnemers: 
Circa 16. 
 
Betrokken externe partners:  
Angelina Poledance. 
 
 

Prijsklaverjassen: 
Eenmaal maandelijks is er in de Schoof op de dinsdagmiddag prijsklaverjassen. Een gezellige middag 
waarbij gekaart wordt, maar waar vooral gezelligheid voorop staat. Door het continu rouleren van 
zitplaatsen komen kaarters met veel andere personen in contact. Er wordt voor €3,- deelgenomen. 
Hiervoor krijgen de deelnemers een kop koffie, een hapje, en spelen ze mee voor nuttige kleine 
prijsjes. Veelal in de vorm van levensmiddelen. Twee vrijwilligers regelen de organisatie van deze 
middag.  
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Senioren, met name gepensioneerden.  
 
Aantal deelnemers: 
Circa 30 per keer. 
 
Betrokken externe partners:  
Nvt.  
 
 

Prikpunt: 
Iedere doordeweekse ochtend houdt DCWF in de Schoof prikpunt. Mensen binnen onze kern welke 
geprikt moeten worden hoeven niet ver te reizen daarvoor. Het DCWF maakt gebruik van een vaste 
ruimte waar ze enkele benodigdheden kunnen opslaan.  
 
Uitgevoerd door: 
DCWF 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Jong tot oud.  
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Aantal deelnemers: 
Circa 20 per dag. 
 
Betrokken externe partners:  
DCWF 
 
 

Repair Café: 
Iedere laatste woensdag en laatste zaterdag van de maand maakt het repair café gebruik van de 
Schoof. Een grote club vrijwilligers zet zich in om spullen welke anders afgedankt zouden worden een 
tweede kans te geven. Het repair café betaald aan ons geen huur en mag gebruik maken van 
opslagruimte in de Schoof.  
 
Uitgevoerd door: 
Repair café.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Jong en oud.  
 
 
Aantal deelnemers: 
Circa 8 vrijwilligers, verdere rapporten over bezoekers heeft repair café zelf.  
 
Betrokken externe partners:  
Stichting Repair Café.  
 
 

Rijbewijskeuring: 
Eenmaal per maand is er op de woensdagmiddag rijbewijskeuring in de Schoof. Door ruimte 
beschikbaar te stellen voor de keuringsarts hoeven mensen uit onze kern niet ver te reizen voor hun 
keuring.  
 
Uitgevoerd door: 
Goedekopekeuringen.nl  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Volwassenen, voornamelijk senioren.  
 
Aantal deelnemers: 
Circa 15 per keer.  
 
Betrokken externe partners:  
Goedkopekeuringen.nl  
 
 

Schilderclub Pigment: 
Een gedreven club hobby-schilders komt iedere donderdagavond bijeen in de Schoof om met elkaar 
kunstwerken te maken. Zij gebruiken hiervoor een ruimte in de Schoof en kunnen hun materialen 
stallen.  
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Uitgevoerd door: 
Pigment. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Volwassenen. 
 
Aantal deelnemers: 
Circa 8 per keer. 
 
Betrokken externe partners:  
Nvt. 
 
 

Schoofeniers: 
De Schoofeniers bestaat uit een vaste club leden welke eindverantwoordelijk zijn voor de tuin aan de 
oost-zijde van de Schoof. Deze tuin is een biologische eetbare, vlindertuin en bijentuin. Aan het 
project werken enkele kinderen uit het dorp mee. Eveneens zijn er veel betrokken mensen welke 
komen helpen wanneer dat gewenst is. 
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof in samenwerking met enkele fanatieke vrijwilligers. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Volwassenen en jeugd 
 
Aantal deelnemers: 
Circa 8. 
 
Betrokken externe partners:  
We krijgen hulp en ondersteuning van vele bedrijven en particulieren uit de regio.  
 
 

Seniorengym: 
Op de dinsdagochtend vindt er seniorengym plaats in bovenzaal van de Schoof. Onder leiding van 
een professional vinden er drie kwartier lang activiteiten plaats welke met name gebrand zijn op het 
soepel houden van het lichaam.  
 
Uitgevoerd door: 
Rosan Botman, team sportservice West-Friesland en de Schoof.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Senioren, met name dames.  
 
Aantal deelnemers: 
Circa 10 per keer.  
 
Betrokken externe partners:  
Rosan Botman, team sportservice West-Friesland en de Schoof.  
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Sjoelclub de Korenaar: 
Iedere woensdagmiddag wordt het gesjoeld in de Schoof. Sjoelclub “de Korenaar” zet met een klein 
eigen bestuur alle materiaal klaar. De Korenaar is een eigen club van de Schoof en valt derhalve 
onder die betalingsvoorwaarden en krijgen ondersteuning waar gewenst.  
De Korenaar is een energieke club welke veel doet voor haar leden. Naast dat er een heuse competie 
is met aparte poules, verzorgen zij ook enkele malen per jaar gezellige middagen/ avonden met 
maaltijden en een borreltje.  
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof in samenwerking met het bestuur van sjoelclub de Korenaar. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Senioren.  
 
Aantal deelnemers: 
De club heeft 33 leden.  
 
Betrokken externe partners:  
Nvt.  
 
 

Stijldansavond: 
Op iedere laatste zaterdagavond van de maand wordt de gehele bovenverdieping van de Schoof 
leeggehaald, en bouwt onze partner DML een DJ booth met mooie lichtshow op. Er is dan openbare 
stijldansavond. Vanuit de hele regio komen mensen naar de Schoof voor een dansje en de 
gezelligheid. Het stijldansen heeft een eigen bestuur welke de opbouw, de entree en inkoop regelt.   
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof en het bestuur van de stijldansavonden 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Senoiren.  
 
Aantal deelnemers: 
Circa 50 per keer.  
 
Betrokken externe partners:  
DML. 
 
 

Tafeltennis Toidverdijf: 
Op dinsdagmiddag komen de leden van tafeltennisclub Toidverdrijf bijeen voor een middag 
tafeltennis. Zoals de naam in het West-Fries al doet vermoeden, het is een gezellige club om even bij 
te praten, maar er wordt wel degelijk zeer fanatiek getafeltennist.  De Schoof beschikt over de 
materialen. Toidverdrijf is een eigen club van de Schoof en valt derhalve onder die 
betalingsvoorwaarden en krijgen ondersteuning waar gewenst.   
 
Uitgevoerd door: 
De Schoof samen met Toidverdrijf 
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Doelgroep welke het aantrekt: 
Volwassenen. 
 
Aantal deelnemers: 
Circa 10 per middag.  
 
Betrokken externe partners:  
Nvt. 
 
 

Tulpenkeuring: 
Ieder jaar, aan het einde van de winter vindt de Wervershoofse tulpenkeuring plaats in de Schoof. Dit 
is een 5 daags evenement verdeeld over 5 vrijdagavonden. Het is een belangrijke culturele 
gebeurtenis in en buiten het dorp. Vele professionele telers alsmede huis kwekers tonen hun “broei” 
in de Schoof. Ons podium is hierop ingericht. In samenwerking met de tulpenkeuring is er een aantal 
jaar geleden een koelmotor geïnstalleerd welke de tulpen op tempratuur houdt. Er doen veel 
deelnemers mee, en het trekt een groot aantal bezoekers.  
 
Uitgevoerd door: 
Tulpenkeuring Wervershoof.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Van jong tot oud.  
 
Aantal deelnemers: 
Circa 100 bezoekers/ deelnemers per avond.  
 
Betrokken externe partners:  
Tulpenkeuring Wervershoof.  
 
 

Visclub Oefen Geduld: 
De Schoof is de uitvalsbasis voor Oefen Geduld. Binnen het visseizoen komen zij iedere 
zondagochtend in de Schoof bijeen voor koffie. Na het vissen komen ze wederom in de Schoof samen 
voor een nabespreking. De Schoof vraagt voor gebruik van de ruimtes een kleine vergoeding aan de 
club. 
 
Uitgevoerd door: 
Visclub Oefen Geduld.  
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Volwassenen.  
 
 
Aantal deelnemers: 
Circa 15 
 
Betrokken externe partners:  
Nvt.  
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Yoga: 
Deze club is begin 2019 gestopt binnen de Schoof. Zij kwamen altijd bijeen voor een avond yoga. 
Vanwege huur welke te hoog bevonden werd, in combinatie met de gehorigheid van het gebouw 
hebben zij gekozen voor een andere locatie.  
 
Uitgevoerd door: 
Nvt. 
 
Doelgroep welke het aantrekt: 
Nvt. 
 
Aantal deelnemers: 
Nvt.  
 
Betrokken externe partners:  
Nvt.  
 
 
 
 
 
 
 

Niet-structurele gebeurtenissen: 
 
De volgende gebeurtenissen zijn uitgevoerd in de Schoof. De Culturele Commissie heeft samen met 
de Barcommissie deze activiteiten georganiseerd en ondersteund om alles tot een goed einde te 
brengen.  
 

• Bingo voor KWF (Team Job) 

• Toneelvoorstelling Firma Buur. 

• Concert Emiel en Divera. 

• Tribute avond: Rolling Stones. 

• Tribute avond: Frank Zappa. 

• Kermis Wervershoof. Meerdere concerten. 

• Openingsweekend. Optreden van Bassie en Bobo. 

• Optreden band “Zo was ût. 

• Platen en CD beurs. 

• Uitvoeringen toneelgroep Europa. 

• Korenfestival. 

• Voorstelling jeugdtheater Traxx. 

• Toneelvoorstelling Meertheater. 

• Bijeenkomst Jongeren West-Friesland. 

• Biljart toernooi. 

• Presentatie Skriemer Oud Wervershoof. 

• Bluesfestival met 4 live bands. 

• Optreden The Cats Aglow. 

• Kerstconcert Joy To The World. 

• Toernooi Kolonisten van Catan. 

• Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers de Schoof. 
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• Kindertheater Pannenkoeken uit Syrië. 

• Presentatie kernvisie Wervershoof. 

• Paranormale en Spirituele beurs. 

• Bijeenkomst Vrijwilligers NH. 

• Kunstmarkt. 

• Corona match centrum. 
 
Naast deze grote openbare gebeurtenissen werken wij ook mee aan bijeenkomsten van de 
gemeente, verenigingen, clubs, kernvisie, dorpsraad, stichtingen, etc. 
 
 
Ook zijn wij betrokken bij cursussen en gezondheidsclubs, door gastvrij en laagdrempelig te zijn 
hebben wij onderdak kunnen bieden aan: 
 

• EGA 

• Cursus Spaans 

• Mindfulness 

• Meditatie 

• Snoeicursus 

• Schilderworkshop 

• Taalles Frans 

• Taalles Nederlands voor anderstaligen 

• Taalcafé 

• Zo in Balans 
 
 

 
Helaas raakt de coronacrisis ons begin maart in ons sociale en culturele hart. Het seizoen komt 
abrupt tot een eind. Veel activiteiten worden verzet naar een nader te bepalen datum of helemaal 
afgezegd.  
 
 

Werkplan 2020 – 2021 
 
Ons werkplan van 2020 – 2021 ligt in het verlengde van het vorig seizoen, totdat er in maart roet in 
het eten kwam. De coronacrisis legde ons sociale en culturele werk vanaf toen volledig lam. 
Wij hopen dat er in augustus weer opgebouwd kan worden aan het sociale en culturele werk. Er is in 
de tussentijd veel organisatorisch werk verzet waardoor de focus van bestuur en medewerkers kan 
gaan naar waar het naar toe zou moeten gaan. Klaar staan voor de gemeenschap. De Schoof 
verbindt.  
 
Onze reeds bestaande clubs/ huurders zullen wij ondersteunen in het weer opbouwen van hun 
activiteiten. Wij zullen samen met de contactpersonen van de clubs overleggen wat wenselijk en 
verstandig is.  
Verder willen wij ons nog zichtbaarder maken voor de omgeving, zodat meer verenigingen, 
stichtingen en organisaties gebruik kunnen maken van onze diensten.  
 
Wij gaan ons inzetten in om de omgeving meer te verbinden. Het is tot nu toe een grote uitdaging 
gebleken om veel deelnemers te vinden voor activiteiten welke wij huisvesten. Terwijl op het 
moment dat de deelnemers er zijn, ze doorgaans enthousiast zijn en terug komen. Er zal meer focus 
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komen op het bereiken van personen welke behoefte hebben aan onze gezelligheid. Dit in het kader 
van de strijd tegen eenzaamheid.  
 
Veel activiteiten welke geen doorgang hebben kunnen vinden door de coronacrisis, proberen wij in 
te halen in het komende seizoen. Ook blijft de Culturele Commissie van de Schoof zich inzetten om 
nieuwe activiteiten te bedenken en uit te voeren. Wij houden hierbij rekening met omliggende 
ondernemers. Zij moeten nagenoeg geen hinder van ons ondervinden en waar gewenst en mogelijk 
zal de Schoof de samenwerking zoeken met hen. 
 
Er zal meer aandacht komen voor jeugd- en jongerenwerk. Wij hopen een passende oplossing te 
kunnen vinden voor het weg vallen van de Bizzy-Kidzz op de vrijdagavond en de vakantie activiteiten 
welke in de voorjaars- en herfstvakantie aangeboden werden.  
 
 
 
Graag tot ziens in de Schoof. 
 
 


