
Jaamkm®ni©k  1007
vam d© g©-©©mú© W®gmu-

JANUARI
Woensdag 1 januari
Nieuwjaarsdag: overdag  15 graden vorst.
Openingstijden van het gemeentehuis veranderen i.v.m. de
36-urige werkweek, vrijdagmiddag is het gemeentehuis
gesloten.

Twee nieuwe ambtenaren van Burgerlijke Stand benoemd:
M. de Soet-Vitalis en 1. Broekhuizen-Slot, samen met
J. Hol-Roffel, A. Dudink-Deken en L. Laan-Barens
sluiten zij de huwelijken in de gemeente.

De fiisie-tussen de Rabobanken Hoom, Wognum, Nibbix-
woud en Medemblik is een feit, de nieuwe naam luidt
Rabobank Hoom-Medemblik.

Zaterdag 4 januari
Vijftiende Elfstedentocht.   Deelnemers uit Nibbixwoud:
Marco Molenaar en Gerard Ettes. Uit Wognum:
Wim Broekhuizen, Corine Huiberts, Harold Nijsingh,
Herman Wildenberg, Wim Zuiker, Jan Zuiker.
Uit Zwaagdijk: Sjaak Tol, alsmede de ex-Zwaagdijkers
Ad Eeken (Wijdenes), Karel Eeken (Wognum) en Kees
Roemer (Alkmaar).
Hiema nog twee weken ijsplezier, op de ijsbanen in
Nibbixwoud en Wognum worden verschillende schaats-
wedstrijden gehouden.

Vrijdag  17 januari
De NV Landelijke Bouwkunst wordt officieel eigenaar
van de stolp Oude Gouw  12, het pand wordt in de oor-
spronkelijke staat teruggebracht.

Zondag 19 januari
Jubileumconcert fanfare- en drumbandvereniging Ons
Genoegen in R.K.kerk, precies 75 jaar en één dag na de
oprichtingsvergadering in Wadway.

Woensdag 22 januar.i
Cultureel centrum Bessie Ovibbixwoud) krijgt / 30.000,-
van Juliana Welzijnsfonds voor de herinrichting interieur
na de verbouwing.

Zaterdag 25 januari
Opening café 't Stapperije, voorheen 't Boemeltje
(van Jan en Anita Koster).
Eigenaresse Conny Loos (23) wil er een gezellig bruin
café van maken.

Maandag 27 januari
ln de raadsvergadering wordt besloten dat er een dubbel
woonhuis mag worden gebouwd aan Dorpsstraat 4-6 te
Nibbixwoud.
Krediet wordt verleend aan de R.K. parochie St. Cunera,
uitsluitend voor de restauratie van het torenuurwerk.

Woensdag 29 januari
Oprichting vrouwenkoor De Blije Meiden, een succes,
dirigente Tanja Kluft heeft al gauw de leiding over veertig
zingende meiden.
De Schoutsplaats in Wognum lijkt een vruchtbare straat.
In tien dagen worden daar vier baby's geboren, n.l.:
Manouk Wester (19 jan.), Suzanne Bleeker (23 jan.),
Jeffley Stam (25 jan.) en Kevin Mol (29 jan.).

FEBRUARI
Dinsdag 11 februari
Jan Ootes benoemd tot ridder in de orde Krotenkokers
vanwege zijn bijzondere inzet voor het maatschappelijk
leven in Wognum.

Donderdag 13 februari
Dakdekkersbedrijf Admiraal verkrijgt het ISO-9002
certificaat alsmede het VCA-(veiligheids) certificaat: een
unieke prestatie om beide certificaten in één jaar te
behalen.

Zaterdag I 5 februari
Bij de West-Friese spoilverkiezingen verovert de
gemeente Wognum de tweede plaats in de categorie sport-
gemeente West-Friesland.

DondeTdag 20 febTuari
Frisia Financieringen krijgt de Ondememersprijs ` West-
Friesland Méér  1997'.

In het pand van voorheen fa. Appelman openen Jos en
Marja Luken-Steltenpool hun nieuwe woonwinkel.

Vrijdag 28 f ;ebruari
Laatste werkdag voor burgemeester H.J. de Nijs.
`s Middags buitengewone raadsvergadering en receptie

voor genodigden bij Duyves (Nibbixwoud).
`s Avonds openbare

afscheidsreceptie voor
alle inwoners.  De Nijs
(64) is  12 jaar burge-
meester van de
gemeente Wognum
8eweest.

Henk de Nijs
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MAAF?T
Zondag 9 maart
lntrededienst ds. A.W. Vlieger als predikant voor de N.H.
gemeente Wognum in combinatie met Bemingbroek,
Sijbekarspel en Nibbixwoud, ds. Vlieger is de opvolger
van ds. E. Koster die naar Doesburg vertrok.

Maandag 10 maart
Opening dierenspeciaalzaak de Kameleon in winkel-
centrum de Boogerd (i.p.v. Action).

Donderdag 13 maart
Strenge vorst deze winter, dus massale
vissterfte, 340 kilo graskarpers
(900 stuks) worden op verschillende
locaties in de gemeente uitgezet.

Vrijdag 14 maart
Serenade van fanfare Ons Genoegen voor erelid
Willem Twisk die 80 jaar wordt.

Maandag 17 maaTt
Oprichtingsvergadering historische stichting `De Cromme
Leeck' gehouden in de `koepelkamer' van boerderij
`Welgelegen' aan de Kerkstraat.

DondeTdag 20 maaTt
Atje Keulen-Deelstra (hardrijdster op de schaats) houdt
een lezing bij KVG Nibbixwoud.

APRIL
Woensdag 2 apTil
Annie Tol-Hand uit Zwaagdijk wordt gehuldigd vanwege
25 jaar vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem.

Vrijdag 4 april
Gezamenlijk optreden Westffies Dameskoor en Westffies
Mamenkoor in 't Park t.g.v. het 40-jarig jubileum van het
Dameskoor.

Zondag 6 apTil
ln de vroege ochtend zien enkele Zwaagdijkers een paar
mensen in de fiuittuin van Jan Beerepoot, ook staat er een
auto bij de weg. Er wordt verder geen notitie van genomen.
`s Avonds wanneer Beerepoot zijn tuin beregenen wil ont-

dekt hij de diefstal van zijn beregeningspomp.

Zaterdag 12 april
Reünie klas 6 uit  1959 van de St. Nicolaasschool Nibbix-
woud, alle leerlingen zijn nu 50 jaar (zie foto pagina 63).

Brand aan de Wijzend: grote schuur met autobanden
brandt uit.

Woensdag 16 april
Joyce Veeken (7) en Alexandra Braas (6) mogen op eigen
verzoek een middag burgemeester van Wognum zijn: hun
voomaamste actiepunt is bestrijding van de hondenpoep.

Donderdag 24 aprll
Afsluiting Nicaragua-project op de Hiëronymusschool,
waar drie weken aan gewerkt is, daama volgt een
Mercado (Zuid-Amerikaanse markt) in de school,
opbrengst / 5500,-, inclusief een gift van de Boogerd
winkeliers.

Vrijdag 25 ai}ril
Marc Koeleman uit Wognum:
bokskampioen van Nederland in
de categorie nieuwelingen,
gewichtsklasse tot 91  kilo.

Maondag 28 april
Het echtpaar Karsten-Van Schagen uit Wognum is zestig
jaar getrouwd.

Dinsdag 29 april
Jan Overtoom krijgt
de versierselen die
behoren bij de onder-
scheiding van Lid in
de Orde van Oranje
Nassau vanwege zijn
bijzondere verdiensten
voor de Wognumse
gemeenschap.

Woensdag 30 april
Mevr. Den Ouden-Brouwer (Sweelinckhof) viert haar
honderdste verjaardag (geb. 30-04-1897 te Rotterdam).

Mevr.  Pieternella den Ouden-Brouwer

Jaarboek  1998 59



Jaarkroniek 1997

um m e, r

Donderdag 1  mei
Jongerenwerker Frank van Rijn aangesteld als praatpaal
voor georganiseerde en ongeorganiseerde jeugd.

Donderdag 1 mei t/m maandag 5 mei
Jongerenkoor Renovation (Nibbixwoud) bezoekt partner-
gemeente Hlinsko (Tsechië) en verzorgt daar een aantal
optredens, de reiskosten zijn zelf bijeen gespaard d.m.v.
diverse acties.

VrÈjdag 2 mei
Wognummer Zeger Houter krijgt de gouden bondsspeld
van de Coöperatieve Bond voor Agrarische Bedrijfsver-
zorging, bijna twintig jaar was hij  `het gezicht' van de
organisatie.

Maandag 12 mei
Gemeentehuis: voorlichtings- en inspraakbijeenkomst
over het verkeerscirculatieplan en herinrichting
Kerkstraat, circa 70 belangstellenden komen met de
nodige vragen en kritiek.

Maandag 12 mei
Echtpaar Bakker-De Vries (Sweelinckhof, voorheen
Nibbixwoud) 60 jaar getrouwd.

Zaterdag 7 juni
Groot dorpsfeest in sporthal 't Span, georganiseerd door
fanfare-en drumbandvereniging Ons Genoegen, m.m.v.
Erika kapel, Family Jewels en Boerenhofl(apel.
De fanfareleden voeren een muzikaal dorpsverhaal op.

Zaterdag 7 juni
Een door zware storm en onweersbuien geteisterde
opening muziekkoepel of -tempel aan de Korte Dres te
Nibbixwoud door locóburgemeester H. Tigges; de bouw
van deze `tempe]'  is een  initiatief van de Dorpsraad.

MEI
Dinsdag 13 mei
lnbraak in zeven woningen in Nibbixwoud.

Dínsdag 20 mei
ln de raadsvergadering wordt de gemeentelijke aankoop
van boerderij Kerkstraat 23 (OBD) goedgekeurd.   Bij het
Sweelinckhof zullen 29 woningen gebouwd worden,
alsmede  14 huurwoningen aan de Kropaar en twee kleed-
kamers bij w Spartanen.

mei
Anton van den Oudenrijn is het honderdste kind dat
geplaatst wordt op kinderdagverblijf Villa Kakelbont in
Zwaagdijk-West.

Zaterdag 31 mei
Brand in de schuur achter de boerderij van de huisarts
G. Nijpels te Zwaagdijk.  Dochter Ame en vriendin Lisa
Snip zijn op dat moment alleen thuis.   Door hun kordate
optreden en de snelle hulp van een passerende motorrijder
blijft de boerderij gespaard.

JUNI
Donderdag 12 juni
Cees Besseling (59),
geboren en getogen
Zwaagdijker, ontvangt
de versierselen
behorend bij zijn
benoeming tot lid in de
Orde van Oranje
Nassau vanwege zijn
vele verdiensten op
verschillende terreinen.

Muziekkoepel aan de Dres te Nibbixwoud

Zondag s juni
Torenbeklimming St. Cunerakerk blijkt groot succes:
prachtig uitzicht.

DondeTdag 19 juni
Piet Aker uit Zwaagdijk-West overlijdt op 63-jarige leef-
tijd: hij was nauw betrokken bij het verenigingsleven in
het dorp, ook schreef hij een aantal boeken, o.a. over zijn
familie en over de historie van Zwaagdijk.

Maandag 23 juni
Raad: bestemmingsplan Ganzenweyd (tussen Dorpsstraat
en Oosterwijzend) wordt vastgesteld: woningbouw daar
mogelijk tot het jaar 2005.
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vervolg Juni
Maandag 23 juni
De 80-jarige Piet Nan
wordt onderscheiden
met de gemeentelijke
bronzen ere-medaille
van verdiensten van-
wege zijn inzet (48 jaar
lang!) voor `zijn'  voet-
balclub SEW.

Zaterdag 12 juli t/m zaterdag 26 juli
Veertien fietsers van tourclub Wognum fietsen naar onze
partnergemeente Hlinsko in Tsjechië.   De afstand heen en
terug bedraagt 2400 kilometer, de reis verloopt voor-
spoedig, ondanks de slechte weeromstandigheden.

VTijdag  Is julÈ
Simon Bijman, ridder in de orde van
Oranje-Nassau, oud-raadslid, oud-
wethouder, loco-burgemeester en
ereburger van Wognum, overlijdt op
79-jarige leeftijd. Simon Bijman
vervulde naast zijn werk als agrariër
op de boerderij  `Geloof, hoop en
liefde', tal van bestuurlijke fiincties,
hij zette zich met hart en ziel in voor
de gemeenschap.

Dinsdag 24 juni
Drs. Karel Loohuis (31-07-1958) uit Oldenzaal wordt de
nieuwe burgemeester van Wognum.   Hij was docent
geschiedenis en later fiilltime wethouder in Oldenzaal.

Donderdag 26 juni
Het Wognums Mannenkoor neemt afscheid van een van
zijn oprichters: Cees Stam.   Stam zingt vanwege gezond-
heidsredenen niet meer mee, hij krijgt een gouden bonds-
speld en een oorkonde voor zijn inzet.

Zondag 29 juni
Op deze tweede dag van de Zwaagdijker kemis komt het
in de `Wildebras' tot grote onlusten.   De politie moet
eraan te pas komen en maandag blijft de `Wildebras'
gesloten tot ongenoegen van de oudere Zwaagdijkers, die
gewend zijn op die avond kermis te vieren.

JULI

Hlinsko
(Tsjechië)

Zaterdag 19 juli
Tijdens het zomerkamp nemen de verkenners van PIUS X
afscheid van scoutingleider John Groen, gedurende
27 jaar was hij actief bij de Wognumse verkenners.

Maandag 28 juli
De deuren van het nieuwe gebouw van de huisartsen-
praktijk Wognum aan de Kaaspers gaan open.
Artsen:  I.N.  Bolhuis-Claasen en P. Coppes.

AUGUSTUS
Sinds  1706 is de maand augustus niet zo warm geweest,
alleen in  1473 was het warmer (vlgs. klimaathistoricus  .
Jan Buisman).

Woensdag 6 augustus
Onderbroekendief in Wognum: 35 slipjes gestolen van
waslijn.

Woensdag 13 t/m vrijdag 15 augustus
Sloop panden Kerkstraat  17 (13-08) en  15 (15-08) ten
behoeve van de aanleg van een parkeerterrein bij super-
markt Deen.

Maandag 25 augustus
Gerrie en Amold Mühren zijn aanwezig bij voetbaltoer-
nooi Buscho/SEW in Nibbixwoud.

Donderdag 28 augustus
Heropening pand jongerenvereniging Everland na
grondige verbouwing (aanpassing aan geluidsnormen) en
herinrichting.

Zaterdag 30 augustus
Twintigste nationaal kampioenschap step-estafette wordt
verreden op het parcours aan de Sportlaan, tevens jeugd-
wedstrijden en prominentenrace.
Beste Wognumse ploegen: heren: Ons Genoegen, dames:
Jongerenkoor.

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus
Zwaagdijker Mike Roele behaalt op de Nederlandse
atletiekkampioenschappen voor junioren te Sittard een
zilveren medaille op de tienkamp.

Zondag 31  augustus
Open dag bij biologisch-dynamisch fruitbedrijf
van Piet en Tinie Saal aan de Oosteinderweg
vanwege het 25-jarig jubileum met tal van
activiteiten, veel belangstelling.
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SEPTEMBER
Vrijdag 5 september
Buitengewone raadsvergadering i.v.m. de installatie van
burgemeester K. Loohuis, aansluitend receptie voor ge-
nodigden bij Duyves.

Vrijdag S september
ln verband met deze ingelaste raadsvergadering worden
de twee geplande huwelijken van deze middag in de
N.H. kerk gesloten.

Woensdag 10 september
Opnames voor AVRO tv-programma over het dorp
Wognum en zijn beroemde inwoner Cor Bakker, een aan-
tal bekende Wognummers wordt gefilmd; presentatie:
Joop Braakhekke.

ZaterdaÈ 20 september
Boekenactie St Nicolaasschool voor extra geld ten be-
hoeve van aanpassingen gebouw.

Zondag 21 sei}tember
Festival Amerikaanse auto`s `All American Day' bij café
`t Stappertje (Wognum).

Dinsdag 23 september
Diefstal bij de familie Lankreyer en de familie Schoordijk
op Zwaagdijk, vennoedelijk kwamen de dieven over de
spoorlijn.

Dinsdag 23 september
De boerderij van Gerard Kok aan de Oosteinderweg ver-
brandt, de brandweer is snel ter plaatse, maar kan de stolp
niet behouden.

Zq[1eTdag 27 septend)er
Eervol ontslag voor brandweercommandant Jan Ursem
(57), zijn opvolger is Gerard Zoomer.

Zaterdag en zondag, 27 en 28 septembeT
Floraliashow in restaurant Leekerweide;
thema: de orchidee.

OKTOBER
Op dinsdag 2, maandag  13 en dinsdag  14 oktober worden
resp. in Zwaagdijk-West, Nibbixwoud en Wognum door de
gemeente kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd.   De
mensen achter de ruim honderd instellingen en verenigin-
gen kunnen kennismaken met burgemeester K. Loohuis.

Maandag 6 oktobeT
Raad: er wordt een bedrag van
/ 350.000,-beschikbaar gesteld aan het
schoolbestuur van de St. Nicolaas-
school te Nibbixwoud t.b.v aanpassing
hoofdgebouw. Dit gebouw wordt
geschikt gemaakt om aan alle groepen
onderdak te bieden, het kleutergebouw
wordt afgestaan aan de gemeente.

cTtL7

Gcmeente Wognu

ZoLteTdag  11  oktober
Jongerenvereniging Jomegini (ongeveer  100 leden) viert
50-jarig bestaan, de vereniging is ontstaan uit de vroegere
gidsen en verkennersgroep.

In dorpsblad Wognum verschijnt een ingezonden brief plus
handtekeningenlijst over de verregaande en langdurige
stankoverlast (door opslag van verboden, giftige stoffen)
bij Gromes Plender BV aan de A.C. de Graafiveg.

Maandag Is oktober
Burgemeester Loohuis `seilt ab'  bij opening fancy fair van
Wognumse Scouting en Jong Nederland.

Woensdag 22 olttober
Gemeente wil bestemmingsplan tenein t.o. Overspoor
wijzigen ten behoeve van vestiging transportbedrijf Loos
uit Opmeer; gemeente treedt ook in overleg met gemeente
Noorder-Koggenland.

Vrüdag 24 oktober
De gemeente Wognum trekt / 223.000,-uit voor reiniging
van de grond bij het perceel Dorpsstraat 64 (eigenaar
J. Li8thart).

Maandag 27 oktober
Gedurende  142 jaar kende Wognum een burgemeester
Commandeu-dynastie.  Dankzij de inspanningen van
A. Smit  wordt dit historische record opgenomen in het
Guimess Book of Records, dat zal verschijnen in oktober
1998.

In deze maand presentatie van de gemeentebegroting 1998:
-  gunstig beeld: vrij besteedbare post van / 70.000,-en

exploitatie-overschot van / 117.000,-.
-  de gewone uitgaven worden geraamd op 20 miljoen

gulden.
-  inwonertal is gestegen tot 7700.
-  tussen `90 en `98 werden er 647 nieuwe woningen ge-

bouwd.
-  per januari  1998 staan er 2930 woningen in de gemeente.
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NOVEMBER
Donderdag 6 november
Brand bij de familie Hoffinan op Zwaagdijk, oorzaak een
vonk uit de verwarmingketel.   De bovenverdieping is ge-
blakerd, maar het huis blijft behouden.

Zondag 9 november
Opnames IKON tv van kerkdienst in N.H. kerk te
Wognum. Voorganger is ds A.W. Vlieger, uitzending op
zondag  16 november.

Zaterdag 9 novembeT
Theo en Ageeth Commandeur openen hun nieuwe
smederij en hobbyzaak `De Smederij', Doipsstraät  102 te
Nibbixwoud.

Vrüdag 21 november
Pé Poland wordt clubkampioen van de Tourclub Wognum.
Hij fietste dit jaar 26.303 kilometer, Thaam Wever komt
met  15.275 kilometer op de tweede plaats.

DECEMBER
Zondag 14 december
De Hiëronymusparochie neemt afscheid van kosteres
zuster Evarista van den Berg., zij was ondermeer  17 jaar
werkzaam als kleuterleidster in Nibbixwoud en  13 jaar als
kosteres in Wognum.

Dinsdag 16 december
Burgemeester Loohuis slaat de eerste paal voor de bouw
van 29 seniorenwoningen bij bejaardencentrum
Sweelinckhof.

Zaterdag 20 decembeT
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van ijsclub
Nibbixwoud houdt Elfstedentochtwimaar Jeen v.d. Berg
een lezing voor de jubilerende vereniging.

Woensdag 24 december
lnbraken bij zes bedrijven en drie particulieren in Nibbix-
woud, in Wognum wordt voor de vijftiende keer (sinds de
staii van zijn zaak) ingebroken in de kapperswinkel van
Ben Hoogzaad aan de Boogerd.

Maandag 29 december
Frisia Financieringen maakt plannen bekend om hoofd-
kantoor (voor 200 nieuwe personeelsleden) te vestigen
aan de Nieuweweg te Wognum, ook zal daar paftycen-
trum Stam gerealiseerd worden.   Provincie geeft goed-
keuring om procedures te starten, de grond aan de
Nieuweweg is eigendom van de N.H. kerk te Wognum.

Woensdag 31  december
Het jaar wordt beëindigd met 7732 inwoners, een toename
van  134 personen.

2e klas van de
St. Nicolaasschool
in  Nibbixwoud.
27-06~55 op school-
reisje te Schoorl.
Behalve de`meesters en juf-
frouws', werden de
meesten in 1997
50 jaar en hielden
daarom een reünie.

Achterste rij v.I.n.r.:  Meester Hofhuis, Juffrouw Moeskops, Rina Mol ?, Tineke Ruyter, Corrie Spruit, Meester Loos,
Annie Kok, Annie Buis,  Meester Laan, Afra Beers, Vera Knol,  Marie Huisman, Annie Bijl,

Nanda Eftes,  Rina de Groot,  Meester Klaver.
2e rij: Thaam op den Kelder, lna Klijn Jd, Agaath Huisman, Ria van Diepen Jd., Ans Koopman, Juffrouw Zomerdijk.
3e  rij ..... Vlaar, Peter Ridder,  Nico Velzeboer, Jan Spruit, Jan  Klijn Az.,  Louis Groot, Adrie Beerepoot,

Sjaak Vlaar Thz., Theo Klijn  Pz.,  Cees Ursem Pz.,  lna Molenaar.
4e  rij..  Sjaak Huisman Entez., Joop Doodeman Dz., ?, Cor Beerepoot,  Hans Vlaar,  Piet Spruit,  Pierre Vriend,

Bertus Schouten,  Piet Doodeman, Jan Houtsma, Cees Zuiker.
Ervoor liggen:  Johan  Schouten en  Simon  Koopman.

Jaarboek  1998 63


