Kroniek 2014
Joke Admiraal, Trudy Schouwe en Kees Veken
Maandag 6 januari
Sjaak Wittenberg krijgt op de nieuwjaarsreceptie van
SEW voetbal de versierselen opgespeld die horen bij
het erelidmaatschap. Dit vanwege zijn jarenlange inzet
ZSSVHIGPYF:EREJXSXLIIJXLMNZIIPXEOIR
binnen de vereniging verricht. Hij treedt toe tot de selecte groep SEW’ers die levenslang de nodige privileges
hebben bij de club.

Zaterdag 18 januari
Aan het einde van de uitzending van het tv-programma
‘All you need is love’ wordt overgeschakeld naar Lisa
Blankendaal in Zwaagdijk-West. Daar staat ze dan met
6SFIVXXIR&VMRO.
Haar zus Sanne schreef een brief voor haar moeder
en zus. Lisa, die al een jaar in Australië verbleef, keerde
terug om het gezin te steunen bij hun moeilijkheden.
De verrassing: LEEVZVMIRH6SV][IVHMRKIZPSKIRREEV
Zwaagdijk-West.
Dinsdag 21 januari
Op camping Molenwurf in Wognum breekt brand uit
in een caravan waardoor ook een naastgelegen schuur
brandschade oploopt. Oorzaak: een omgevallen petroleumstel.

Sjaak Wittenberg krijgt uit handen van voorzitter Piet Bos de versierselen opgespeld die bij het erelidmaatschap horen. Mevrouw
Wittenberg kijkt toe. Foto: Piet Bos.

Vrijdag 17 januari
In het kader van het muziekproject op de St. Nicolaasschool in Nibbixwoud komt de fanfare St. Gregorius op
bezoek. Marcel Peereboom, verkleed als Mozart, laat
de kinderen kennismaken met de blaasinstrumenten.
Het hoogtepunt is als de kinderen de instrumenten zelf
mogen proberen wat een hoop kabaal tot gevolg heeft.
Het doel is natuurlijk om nieuwe leerlingen voor de
fanfare te werven.

Woensdag 22 januari
Burgemeester en wethouders lezen voor op scholen in
Medemblik. Het zijn namelijk de Nationale Voorleesdagen. Wethouder Dirk Kuipers leest voor op de Lidwinaschool in Zwaagdijk-West.
Vrijdag 31 januari
Folkert Deinum ontvangt een koninklijke onderscheiding, hij wordt ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De Wognumse dierenarts gaat na veertig jaar met pensioen. Hij heeft zich dertig jaar vrijwillig ingezet voor
de landbouwtentoonstelling in Opmeer en de harddraverij in Wognum. Als ergens mond- en klauwzeer of de
Q-koorts geconstateerd was, stond hij dag en nacht
klaar en toonde hij zich zeer betrokken.

Er woedt een brand op de Grote Zomerdijk 45a in
Wognum. De brandweer rukt uit, maar gelukkig valt de
schade mee.

Folkert Deinum, tweede van rechts achter, te midden van zijn vrouw,
(klein)kinderen en burgemeester Frank Streng. Foto: Marcel Rob.
Voor: Rory Bradley en Lisa Blankendaal.
Achter v.l.n.r.: Erik Zeilstra, Mark Zeilstra, Mike Hoogstra, Robert
ten Brink, Monique Mast, Denice Zeilstra (achter) en Sanne Blankendaal die het allemaal had geregeld. Foto: familie Blankendaal.
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Januari
(IXIRRMWZIVIRMKMRK;SKRYQWXSVXºXIVYKMR
de gemeentekas. Dat is twaalf procent van het budget
dat de gemeente beschikbaar stelde voor de bouw van
het nieuwe tenniscomplex. De uitleg is simpel volgens
de penningmeester: we hebben
veel bespaard door zelfwerkzaamheid van onze vrijwilligers.
Zaterdag 1 februari
Het personeel van het sportcafé
De Bloesem in Wognum krijgt
de schrik van hun leven. Plotseling staan deze nacht twee overvallers voor hen met een op een
vuurwapen lijkend voorwerp.
Onder bedreiging wordt gesommeerd geld af te geven. De politie verricht direct buurtonderzoek, maar dat levert niets op.

Zaterdag 22 maart
Het is weer lammetjesdag bij de familie Schouten in
Nibbixwoud.Veel kinderen, papa’s, mama’s, opa en oma’s komen de lammetjes en kalfjes bewonderen. Spannend is het om ook op de trekker te mogen zitten.
Maandag 24 maart
Ferdinand Diergaarde, twintig jaar
raadslid in onze gemeente, krijgt een
koninklijke onderscheiding. Hij wordt lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Diergaarde wordt geprezen om zijn dossierkennis en zijn gedrevenheid om arme
inwoners te helpen.

Maandag 24 maart
Tijdens de ontsluiting van de nieuwe
weg wordt Kees Groot uit Zwaagdijk-West gehuldigd. Uit handen van Maria Weeber van Progressief West-Friesland ontvangt hij een oorkonde voor
het Beste Initiatief Buurtoverleg. Kees
Stichting Materiacura opent
heeft zich, samen met direct omwode deuren van het moederFerdinand Diergaarde.
Foto: gemeente Medemblik.
nenden, beijverd voor inspraak bij het
en-kindhuis aan de Ganker in
maken van de plannen voor een goede
Nibbixwoud. Hier worden jonge
dertigkilometerzone in Zwaagdijk.
moeders die problemen hebben, opgevangen met hun
kindje. Zij krijgen hier hulp op weg naar meer zelfstandigheid.
Maandag 17 februari
De getalenteerde sommelier Koen van der Plas, geboren en getogen in Wognum, is vandaag op Wijngaard
Saalhof. Hij concludeert dat de wijn van de Saalhof van
zeer hoge kwaliteit is en koopt de complete druivenoogst. Hij laat er Champie van maken, een hoogwaardige witte wijn met de status van champagne.
Donderdag 20 februari
Michel Smit uit Wognum, leerling van de mbo-opleiding
Brood & Banket van het Horizon College uit Heerhugowaard, eindigt als eerste bij de regionale jeugdvakwedstrijden brood- en banketbakken. Hij mag nu door
REEVHI2IHIVPERHWIOEQTMSIRWGLETTIRSTETVMP
(Michel wordt vierde op de Nederlandse kampioenschappen, redactie.)
Zaterdag 1 maart
,IVMRRIVMRKIREERHIX[IIZSSVQEPMKI76:SRHIVnemers Wim Koeman en Anton de Wit uit Wognum
komen bovendrijven bij het zien van de opgeknapte
76:[EKIRHMIQIIVMNHXMRHIGEVREZEPWSTXSGLX(I
wagen is door carnavalsvereniging De Krotenkoters
aangekocht en doet dienst als Oud Prinsen Sjees.
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De weg Zwaagdijk-West werd symbolisch geopend door Kees
Groot met het doorknippen van een lint. Foto: Maria Weeber.

Dinsdag 1 april
De familie Kok versiert hun honderd jaar oude woning
aan de Oosterwijzend 12 in Nibbixwoud. In de tuin is
HIIIVWXIWXIIRQIXHIHEXYQETVMPKIZSRHIR
gelegd door Antoon Beerepoot Cz. Dit huis is geFSY[HSTHITPIOZERHIMREJKIFVERHIFSIVHIVMN
Woensdag 2 april
FNV Bouw Midden-Westfriesland huldigt tijdens de
jaarvergadering drie jubilarissen. Dat zijn Koos
0MKXLEVX  YMX;SKRYQNEEVPMH.ERZER)XXIR  
uit Benningbroek, 40 jaar lid, en Jan Kok (67) uit Twisk,
50 jaar lid.

Donderdag 3 april
Hans Fasting uit Wognum en Patrick van Ammers uit
Opmeer krijgen uit handen van respectievelijk
burgemeester Streng (Medemblik) en burgemeester
Nijpels (Opmeer) een bronzen medaille en een oorOSRHIZERHI1EEXWGLETTMNXSX6IHHMRKZER(VIROIPMRgen. Op 7 januari jl. raakte Kim Bankras uit Spanbroek
op de Tramweg in Wognum met haar auto te water.
Een aantal mensen stond langs de kant te kijken, maar
aan de hulp van Hans en Patrick heeft zij haar leven te
danken.
Zaterdag, 5 april
Of het kwam door zijn zilveren jubileum bij toneelvereniging De Oefenschool of gewoon omdat hij altijd zo
KSIHMWQEEV6SREPH3ZIVFSSQWTIIPXHIWXIVVIRZER
de hemel in zijn rol als butler in De tante van Charlie.
Vijfentwintig jaar geleden speelde hij zijn eerste rol in
het toneelstuk En ik danZER%RRMI1+7GLQMHX6SREPH
heeft diverse functies vervuld binnen de vereniging.
Vrijdag 11 april
Vandaag en zondag wordt het 50-jarig jubileum van
Animo ballet uit Nibbixwoud gevierd. Door zeventig
van de honderd leden vanaf vier jaar wordt de jubileumvoorstelling Eldorado gepresenteerd.
Kees Knol (82) blaast al
zeventig jaar zijn partijtje
mee bij fanfare St. Gregorius in Nibbixwoud,
[EEVZERLMNSSONEEV
voorzitter was. Tijdens het
voorjaarsconcert wordt
de jubilaris in het zonnetje
gezet door zijn zoon Co,
die nu voorzitter is van St.
Gregorius. Kees krijgt een
onderscheiding opgespeld
en ontvangt een oorkonde.
Vrijdag 2 mei
Piet Knol (84) uit
Kees Knol en zijn echtgenote.
Nibbixwoud is een bekende Foto: Nancy Holderbeke.
verschijning in de West-Friese biljartwereld. Hij plaatst
^MGLZSSVHIREXMSREPI½REPIFERHWXSXIRHIVHIOPEWWI,MNMW
nog niet helemaal tevreden over zijn spel.‘Het trekken kan
nog wel wat beter.’ Hij heeft nog even overwogen een paar
lesjes te nemen.‘Maar het is goed zo’.
Donderdag 8 mei
Tijdens de gemeenteraadsvergadering worden drie
nieuwe wethouders benoemd. Dat zijn:
CDA: H.P.F. (Harry) Nederpelt: Financiën, Economische

>EOIR6IGVIEXMIIR6IGVIEXMIWGLET8SIVMWQI;13
en Transities (decentralisaties).
Gemeente Belangen: J. (Joset) Fit: Samenlevingszaken, Dorpshuizen, Kernenbeleid, Zwembaden, Bibliotheken, Sport(accommodaties), Kunst en Cultuur,
Jeugdbeleid en Onderwijs.
D66: J. (Hans) Tigges: 6YMQXIPMNOI3VHIRMRK:SPOWLYMWZIWXMRK(YYV^EEQLIMH3TIRFEVI6YMQXI:IVOIIV
en vervoer, Nutsvoorzieningen, Havens en Grondzaken.
Tijdens de raadsvergadering wordt Hans Tigges benoemd
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderWGLIMHMRKSQHEXLMNWMRHWVEEHWPMHMWKI[IIWX
Vrijdag 9 mei
Harde wind vandaag! Een automobilist die op de Van
der Deureweg in Nibbixwoud rijdt, belandt in de sloot
en wordt door de brandweer bevrijd. De twee inzittenden worden door ambulancepersoneel ter plaatse
behandeld. De brandweer heeft de handen vol aan
stormschades en wateroverlast.
Zaterdag 10 en zondag 11 mei
Dit weekend beleven we in multifunctioneel centrum De
Bloesem de eerste editie van de regionale lifestylebeurs ‘Ik
leef Westfriesland’. De beurs wordt georganiseerd door
het Noordhollands Dagblad en Fletcha Events. Burgemeesters Onno van Veldhuizen en Gert Jan
Nijpels discussiëren met hoofdredacteur Jan
van der Werff over het onderwerp: hoe zetten we West-Friesland beter op de kaart?
Zaterdag 10 mei
In navolging van SEW B1 en C1, die al
eerder de titel ‘kampioen van Nederland’
behaalden, sleept ook SEW A1 deze titel in
de wacht. Alle dames leveren hiermee een
geweldige prestatie.
Donderdag 15 mei
Vandaag wordt Tiny de Boer negentig jaar.
De bekendste bewoner van Wadway viert
haar verjaardag in café De Vriendschap.

Elly Deutekom, wethouder gemeente Opmeer, in een onderonsje
op het feest van Tiny de Boer. Foto: Berthe van Engen.
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Trien woont alleen met haar poes en haar parkiet.
En ze redt zich nog best. Naar de kerk gaat ze niet
meer… ‘De biene wille niet meer.’
Donderdag 5 juni
Vrijwilliger Sjors Blok prikte dit jaar in de Kerkepolder een record van 604 ganzeneieren door. Dit om
te voorkomen dat er te veel ganzen komen. In deze
polder hebben de ganzen het ideaal: kort grasland met
veel slootjes.
Donderdag 19 juni
lna Broekhuizen-Slot wordt Miss West-Friese Folklore 2014. De vakjury en de publieksjury hebben haar
unaniem gekozen in haar aansprekende groene pak,
gemaakt door Lies Smit uit Wognum. De nieuwe miss
spreekt bovendien vloeiend West-Fries. Zij zal deze
zomer de West-Friese Folkloremarkten in Schagen extra cachet geven.
Zaterdag 21 juni
Consternatie in de Cunerastraat in Nibbixwoud. Astrid
Kok ontdekt in de tuin van de buren een rode rattenslang met bruine vlekken. Haar zus Bernadette weet de
WPERKHMIXSXGQPERKMWXIZERKIRMRIIROYWWIRsloop. Hij mag een nachtje bij haar slapen in een doos
met luchtgaatjes. De volgende dag wordt hij opgehaald
door een deskundige uit de Beemster.
Woensdag 25 juni
,IXZIVRMIY[HI^SVKGIRXVYQ7[IIPMRGOLSJ[SVHXSJ½cieel geopend door burgemeester Frank Streng, voorzitter van de cliëntenraad Theo Ursem en manager
Zorg en Welzijn let van den Berg. Na een druk op de
knop knalt de confetti op het sfeervolle nieuwe dorpsplein. Hierna is het feest voor bewoners, medewerkers
en vrijwilligers. Willeke Alberti treedt op. Schoolkinderen brengen de bewoners een bloemetje. De vrolijke
dag wordt afgesloten met een optreden van de fanfare
en drumbandvereniging Ons Genoegen uit Wognum.

Woensdag 2 juli
Het Tour de France spel van Nibbixwoud bestaat 25 jaar.
De voorwaarden om deel te nemen zijn dat je een band
moet hebben met Nibbixwoud (een Hauwerter telt als
een halve Nibbiker) en dat je minimaal 16 jaar bent. Bij
het spel komen computers en houten truien kijken. Het
lijkt bijzonder ingewikkeld maar bij deelname valt dat mee.
Woensdag 2 juli
-RXIVRFIKIPIMHIV1EVNE6MHHIVKEEXREZIIVXMKNEEVSRderwijs met pensioen. Met een fotopuzzeltocht nemen
de leerlingen van de Hiëronymusschool in Wognum
afscheid van juf Marja. De 450
PIIVPMRKIRKIZIRLEEVREE¾SSTIIRGEHIEY
Vrijdag 4 juli
Vanaf vandaag is het voor inwoners van onze gemeente mogelijk om op eigen erf te worden begraven. Wel
moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo
QSIXIIRJEQMPMIFIWGLMOOIRSZIVIIR¾MROIPETKVSRH
en daar al minstens veertig jaar hebben gewoond. Aanleiding tot dit besluit was een verzoek van Jan Pool uit
Wognum die op eigen erf wil worden begraven.
Vrijdag 15 augustus
Vandaag is de laatste dag van de zwemvierdaagse in het
1SPIRFEHMR;SKRYQ.YFMPEVMW6SF6SSHYMX2MFFM\[SYH
doet voor de veertigste keer mee.Van het zwembadbeWXYYVOVMNKXLMNIIRSSVOSRHIIRIIRFSWFPSIQIR6SFMW
van plan om nog vele jaren mee te zwemmen.

Rob Rood heeft een oorkonde en een bos bloemen ontvangen.
Foto: Nancy Holderbeke.

Zaterdag 16 augustus
De markante en bekende boer Jaap Snip, geboren en
getogen in Zwaagdijk-West, is vandaag jarig. Hij viert
die verjaardag in zijn recent aangekochte boerderij aan
Willeke Alberti zingt mevrouw Visje-Hand toe. Haar broer Jan
hoort het lachend aan, evenals Iet van den Berg die achter mevrouw Visje-Hand staat. Foto: Cor Laan.
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de Westeinderweg in Wognum. ’s Avonds gaat hij naar
de kerk, daar overlijdt hij. De laatste boer van Zwaagdijk-West wordt uiteraard in ‘zijn’ dorp begraven.
Zondag 17 augustus
De zestienjarige jeugdbiljarter Jordy Jong uit Zwaagdijk-West probeert dit weekend om, net als zijn oudere broer Ferry die in mei kampioen werd bij de spelers
onder de 21, zijn eerste individuele Europese titel voor
spelers onder de 17 jaar in de wacht te slepen.

Maandag 8 september
Nibbixwoud zit de hele dag zonder water. De avond
ervoor is de waterdruk minimaal. De afgelopen dagen
blijkt al dat er een lek in de hoofdleiding zit, waardoor
een gat in het wegdek is ontstaan. Dit gat moet eerst
groter worden gemaakt om het euvel te kunnen verhelpen. Laat in de avondlukt het om alles in orde te
krijgen. De bewoners zijn niet op de hoogte gebracht
van deze lekkage zodat menigeen de PWN belt met de
vraag wat er aan de hand is.
September
tŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵĞŽŽŐĞƌĚŝŶtŽŐŶƵŵďĞƐƚĂĂƚƟĞŶ
jaar. Dit jubileum wordt gevierd met onder andere een
ĚŽďďĞůƐƚĞŶĞŶĂĐƟĞ͕ĞĞŶŵĂƌŬƚ͕ƐƉƌŝŶŐŬƵƐƐĞŶ͕ŽƵĚŚŽůůĂŶĚƐĞƐƉĞůĞŶ͕ŵŽĚĞƐŚŽǁƐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟĞƐ͕ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕
ponyrijden en een feestmiddag met een optreden van
de liveband Fireproof uit Wognum.
Dinsdag 9 september
Artland, het museum in het bedrijfspand van Trend
ŽƐŵĞƟĐƐŽƉKǀĞƌƐƉŽŽƌŝŶEŝďďŝǆǁŽƵĚ͕ƐůƵŝƚǌŝũŶĚĞƵren. Tientallen kunstenaars exposeerden er, duizenden
ŬƵŶƐƚůŝĞĬĞďďĞƌƐŬŽŶĚĞŶĚĂĂƌǀĂŶŐĞŶŝĞƚĞŶ͘,ĞƚƉĂŶĚŝƐ
verkocht, er komt een nieuwe ondernemer in.

Jordy Jong. Foto: familie Jong.

Dinsdag 26 augustus
De politie rolt een wietplantage op. De planten zitten
verstopt onder een kalebassenkwekerij aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud. De professioneel ingerichte
plantage bevindt zich in twee, anderhalve meter hoge,
ondergrondse gangen. Die zijn via een luik in de kas te
betreden. De spullen worden in beslag genomen en de
oogst wordt vernietigd. Er is al twee keer eerder op dit
terrein een hennepkwekerij opgerold.

Zaterdag 13 september
Supervrijwilliger Peter van Diepen ontvangt uit de handen van pastor Gerard Koning de Hiëronymusspeld. Dit
als dank voor zijn jarenlange toegewijde inzet voor de
parochie. Peter is nauw betrokken geweest bij het jongerenkoor en hij was twee termijnen secretaris van het
parochiebestuur.

Zaterdag 30 augustus
De vierjarige kleuter Luna Beuving van de Hiëronymusschool in Wognum raakte dinsdag 26 augustus
ernstig gewond toen zij op het schoolplein bij de glijbaan aan het spelen was. Een traumahelikopter werd
ingeschakeld om het meisje te reanimeren, waarna ze
met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Amsterdam werd gebracht.Vandaag overlijdt zij aan haar
verwondingen. Burgemeester Frank Streng spreekt van
een zeer tragisch ongeluk.
September
In groten getale komen de mensen naar de tuin van
Gerard Pronk in Zwaagdijk-West om zelf zoveel peren
XITPYOOIREPW^IQEEV[MPPIR(IFS]GSXZER6YWPERH
maakt de peren zo goedkoop dat de teler ze voor die
prijs niet kan plukken. Met tassen vol conferences komt
men bij de kassa waar contant wordt afgerekend.

Peter van Diepen met oorkonde naast pastor Gerard Koning.
Foto: Nancy Holderbeke.

Donderdag 25 september
,ĞƚĐŽŶƐƵůƚĂƟĞďƵƌĞĂƵŝƐŶĂĞĞŶŬŽƌƚĞǀĞƌďŽƵǁŝŶŐĠĠŶ
van de nieuwe gebruikers van centrum De Bloesem.
Het bureau wordt geopend door wethouder Joset Fit.
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Vrijdag 26 september
Dit weekend is het feest in wijngaard SaaIhof van de
familie Loos in Wognum. Na zeven jaar hard werken
ŝƐĚŝƚŚĞƚŽĸĐŝģůĞŵŽŵĞŶƚŽŵĞĞŶŐƌŽŽƚĂĂŶƚĂůŐĞŶŽdigden te laten zien hoe fraai het allemaal geworden
is. Met een oude camper arriveren oud-wethouder
<ĂƐƉĞƌ'ƵƩĞƌĞŶ<Ž'ƌŽŽƚ͘^ĂŵĞŶŬŶŝƉƉĞŶǌŝũĞĞŶ
lint door. Ko beschreef de geschiedenis van de familie Saal. Dit verhaal staat, samen met hoofdstukken
over de familie Loos en de wijnbouw, in een bijzonder
ďŽĞŬũĞŐĞƟƚĞůĚ͚sƌĞĞŵĚĞǀŽŐĞůƐŽƉĚĞ^ĂĂůŚŽĨ͛͘Ăterdag wordt er gedineerd in de gerenoveerde historische kas.
September
In Zwaagdijk-West is op de hoek van de Zwaagdijk en
de Van der Deureweg een natuurgebiedje aangelegd
voor de steenuil. Er zijn twee grote takkenrillen, kale
knotwilgjes en palen in een zandkuiltje geplaatst. De
uil moet zich daar thuis gaan voelen. Al eerder werd
een schuur neergezet voor de steenuil. Hij wordt namelijk verdreven van zijn stekkie door de aanleg van
het bedrijventerrein Zevenhuis.

Zondag 5 oktober
Het Wognums mannenkoor zingt voor het laatst. Gezien de daling van het aantal leden bleef er geen andeƌĞŽƉƟĞŽǀĞƌ͘DĂĂƌĚĞůĂĂƚƐƚĞƚǁĂĂůĨůĞĚĞŶǌĞƩĞŶŚƵŶ
ďĞƐƚĞďĞĞŶƚũĞǀŽŽƌƟũĚĞŶƐŚĞƚĂĨƐĐŚĞŝĚƐĐŽŶĐĞƌƚŝŶĚĞ
protestantse kerk in Wognum.
Vrijdag 24 oktober
'ŝĞůEŝũƉĞůƐƵŝƚǁĂĂŐĚŝũŬͲtĞƐƚŶĞĞŵƚǀĂŶĚĂĂŐƟũĚĞŶƐ
een symposium op het VUmc te Amsterdam afscheid
als professor/bijzonder hoogleraar huisartsengeneeskunde en diabeteszorg. Hij was jarenlang huisarts in
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ,ŽŽƌŶĞŶƐƚĂƌƩĞǀĂŶĚĂĂƌƵŝƚĞĞŶŐƌŽŽƚ
bevolkingsonderzoek naar suikerziekte. Voor zijn weƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬǁĞƌŬŽŶƚǀŝŶŐŚŝũĞĞƌĚĞƌĂůǌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟonale onderscheidingen. Ook burgemeester Streng van
de gemeente Medemblik is aanwezig om professor dr.
Nijpels hulde te brengen en hem te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Woensdag 1 oktober
Ğ>ŝĚǁŝŶĂƐĐŚŽŽůŝŶǁĂĂŐĚŝũŬͲtĞƐƚďĞƐƚĂĂƚϲϱũĂĂƌ͘
Vandaag is de opening van de feestweek. De kinderen komen verkleed als Ot en Sien naar school toe.
Er volgen tal van feestelijke activiteiten zoals een
reünie, vossenjacht, oudhollandse spelletjes, taartenparade, bezoek aan het bakkerij museum in Medemblik en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Op
9 oktober is de afsluiting met een grote fancy fair.

V.l.n.r.: Maria Weeber, burgemeester Frank Streng en Giel Nijpels.
Foto: familie Nijpels.

De kinderen van de Lidwinaschool. Foto: Nancy Holderbeke.
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Zondag 26 oktober
ĞϮϱͲũĂƌŝŐĞtŽŐŶƵŵĞƌZŝĐŬKƩĞŶ͕ƐƚƵĚĞŶƚŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞďĞƚƌĞŬŬŝŶŐĞŶ͕ŝƐŝŶ<ŝĞǀ
;KĞŬƌĂŢŶĞͿĞĞŶǀĂŶĚĞǌĞƐŚŽŶĚĞƌĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǁĂĂƌŶĞŵĞƌƐǀŽŽƌĚĞKƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀŽŽƌsĞŝůŝŐŚĞŝĚĞŶ^ĂŵĞŶwerking in Europa (Ks^ͿƟũĚĞŶƐĚĞƉĂƌůĞŵĞŶƚƐǀĞƌŬŝĞzingen die daar worden gehouden. Deze vacature ontdekte hij op het prikbord van zijn studentenvereniging.
sŽůŝŶƐƉŝƌĂƟĞŝƐŚŝũƚĞƌƵŐŐĞŬŽŵĞŶƵŝƚKĞŬƌĂŢŶĞ͘sĂŶ
tevoren had Rick een cursus op internet gevolgd.
͚:ĞĞŶŝŐĞƚĂĂŬŝƐĞƌŽƉƚŽĞǌŝĞŶĚĂƚŚĞƚĚĞŵŽĐƌĂƟƐĐŚƉƌŽces volgens de regels verloopt. Je mag je nergens mee
bemoeien’, aldus Rick. Ook is hij aanwezig bij het tellen
van de stemmen.

Vrijdag 31 oktober
(IKVSITIRt/m 5 van de St. Nicolaasschool in Nibbixwoud planten samen met wethouder Hans Tigges
van de gemeente Medemblik naast hun school speciale
bloembollen. De bloemen die volgend voorjaar zullen
bloeien trekken extra veel bijen aan en voorzien die
bijen van voedsel. De bollen worden geplant in het
OEHIVZER³1IHIQFPMOFPSIMX´,SPPERH'MXM¾S[IVMW
sponsor van het bijenproject. De duizenden geleverde
bollen, waaronder krokussen en sterhyacinten, zullen
de komende vijf jaar in bloei staan.
Zondag 2 november
Dit weekend beleven we de warmste dagen sinds het
FIKMRZERHI[IIVQIXMRKMR8IQTIVEXYVIRFSZIR
18 graden! Heerlijk zonnig, dus genieten maar.
November
Unaniem is de motie van Progressief West-Friesland
aangenomen in de gemeenteraad. Het college wilde de
subsidie van de gymbus Zwaagdijk-West stoppen. Door
de ludieke actie van PWF (de school ging met de leerlingen gymmen in het gemeentehuis) kwam er zelfs
landelijke aandacht van de pers.
Maandag 24 november
Bestuur en leden van de volleybalvereniging Wognum
benoemen tijdens de algemene ledenvergadering Piet
van Zoonen tot erelid. Piet was onder meer bestuurslid, voorzitter, trainer en scheidsrechter. Hij krijgt een
oorkonde uitgereikt.

Dinsdag 9 december
Negentig jaar geleden werd Willem Groot geboren in
Berkhout.Vanaf zijn trouwen woont hij al bijna zestig
jaar aan de Oude Gouw in Wognum. Lange jaren was
Willem melkrijder.Vandaar dat hij nog steeds achter
LIXWXYYVXIZMRHIRMW;MPPIQZMRHX^MNRe verjaardag
‘een dag met een gouden randje’.
Donderdag 11 december
Verscheidene leden van de brandweer worden dit
jaar onderscheiden. Jan Hulst en Henk Leeuw uit
Nibbixwoud en Gerard Wuite uit Wognum werden
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. GeVEVH;YMXI.ER3SMNZEEVIR6SIPSTHIR/IPHIVYMX
Nibbixwoud vieren tevens hun zilveren jubileum. Henk
Leeuw krijgt ook een onderscheiding voor dertig jaar
lidmaatschap. Afscheid nemen Jan Hulst en Hans Vlaming uit Nibbixwoud en Franklin Ooms uit Wognum.
Maandag 15 december
Het is groot feest in Sweelinckhof. Karel van der Kolk
(86) en Janny Kee (87) gaan trouwen. De vonk sloeg
over toen Karel, die in een aanleunwoning woonde,
in Sweelinckhof kwam eten. ‘Ik vond hem meteen een
leuke man’, zegt Janny. ‘En hij doet alles voor me!’
December
Negen inwoners van de kern Wognum hebben het
‘ogen en orenteam’ opgericht. Doel is het terugbrengen van het aantal woninginbraken. Het team loopt
regelmatig rondes door het dorp.
Dinsdag 16 december
Nibbixwoud juicht! De eerste paal wordt geslagen
voor de nieuwe dorpsaccommodatie (DAN), die ligt
tussen de Weidelaan en de Dorpsstraat. De wethouders Harry Nederpelt, Hans Tigges en Joset Fit en burKIQIIWXIV*VERO7XVIRKKIZIRWEQIRLIX¾YMXWMKREEP
voor het slaan van deze eerste paal. Het miljoenen kostende project moet medio 2016 worden opgeleverd.
Het wordt een volwaardig dorpshuis en ruim dertig
clubs en SEW handbal en voetbal krijgen hier hun onderkomen.

Piet van Zoonen. Foto: Nancy Mulsch.
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