
Jaarboek 199954

JANUARI

Jaarkroniek 1998
van de gemeente Wognum

Donderdag 1 januari
Een verdwaalde vuurpijl veroorzaakt brand in het rieten
dak van de stolpboerderij van P. Huisman aan de
Westeinderweg. De schade blijft beperkt. Drie Wognumse
jongeren, Cees Vis en Jurian en Karin Tabbers, waar-
schuwen de bewoner. Voor hun actie ontvangen ze later
van de verzekeringsmaatschappij een beloning.

Donderdag 8 januari
Ina Broekhuizen-Slot uit Wognum krijgt oorkonde en
krentenmik van Midwouder Dansgroep vanwege haar inzet
voor de West-Friese cultuur.

Maandag 12 januari
In zijn nieuwjaarsboodschap onderstreept burgemeester
Loohuis de waarde van positieve gedachten en gevoelens.
Voor het komende jaar schetst hij een aantal gemeentelijke
plannen, ondermeer:
- vernieuwen winkelcentrum Boogerd
- begin maken met verkeerscirculatieplan
- ontwikkelen ideeën over dorpskern Nibbixwoud
- reconstructie Dorpsstraat
- versterking jongerenwerk
- verkeersmaatregelen Zwaagdijk
- handhaving bibliotheek
- opzetten nieuw Bestemmingsplan buitengebied
- bouw 29 nieuwe wooneenheden bij Sweelinckhof
- bouw nieuwe woningen Kreeklanden en Ganzenweyd

Twee kampioenen deze maand. Hans Huisman uit Wognum
wordt in Steenwijk Nederlands kampioen driebanden klein
eerste klasse.
Lange-afstandszwemster Edith van Dijk behaalt een
zilveren (5000 meter) en een bronzen (25.000 meter)
medaille tijdens het WK zwemmen in Perth (Australië).
Op 19 januari rijden beide sporters begeleid door de jeugd-
leden van zwemverenigingen Hoorn en Wognum en
fanfare Ons Genoegen naar het gemeentehuis. Daar worden
ze gehuldigd en ontvangen ze een plaquette en een weerglas.

Zaterdag 17 en zondag 18 januari
De jeugdige atleet Mike Roele uit Zwaagdijk-West behaalt
in Maastricht de nationale indoortitel op de meerkamp voor
A-junioren.

Maandag 19 januari
Wethouder Schouten slaat eerste paal in bouwplan Ganzen-
weyd. Er zullen in veertien jaar tijd 140 woningen
gebouwd worden. Er is bijzondere aandacht voor laag
energieverbruik en inbraakpreventie.

Dinsdag 20 januari
Annemiek de Bakker-op den Kelder uit Nibbixwoud werkt
15 jaar bij de laagniveaugroep ‘De Hulfte’ in Leekerweide:
een uniek jubileum.

FEBRUARI

Opnamestudio Reel Records uit Nibbixwoud is op zoek
naar regionaal muzikaal talent voor het maken van
verzamel cd’s. Er zijn plannen voor cd’s met popmuziek en
kerstmuziek.

Woningbouwcijfers over 1997:
- in de gemeente zijn 73 nieuwe woningen opgeleverd:
in Wognum 61 (vier aan woonvoorraad onttrokken), in
Nibbixwoud 12.

- in aanbouw zijn 70 woningen in Wognum en 18 in Nib-
bixwoud.

Maandag 16 februari
In de gemeenteraad wordt besloten tot de volgende straat-
naamgeving: straten in de nieuwe wijk Ganzenweyd:
- Rietgans, Kolgans en Sneeuwgans.
- Fiets/voetpad langs Sluisven: Sluisvenpad.
- Fietspad Baarsdorpermeer: Rijndijk.
- Fietspad Hoornseweg tot fietsviaduct: Rijsdampad.

Donderdag 19 februari
Fanfare Sint Gregorius neemt afscheid van Kees Knol, die
35 jaar voorzitter geweest is. Zijn opvolger is Ada Loos-
Glas.

Biljarter Hans Huisman en zwemster Edith van Dijk

lopen naar het gemeentehuis waar ze gehuldigd

zullen worden voor hun prestaties.
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Maandag 2 maart
De ambachtelijke bakkerij van Peter en Mary Kool in Nib-
bixwoud bestaat tien jaar. Bakker Kool is vooral
bekend om zijn West-Friese krentenmikken, taai taai en
Abrahampoppen.

Woensdag 4 maart
De Cupido-bar viert het 25-jarig bestaan met een reünie
van oud-medewerkers.

Gemeenteraadsverkiezingen.
               Opkomstpercentage: 68,95 %
               Aantal kiesgerechtigden: 5685
               Gestemd hebben 3920 personen
Uitslag:   Partij       Stemmen                  Zetels
               CDA        1987 (’94: 1832)        7
               VVD          823 (’94:   834)        3
               D66           612 (’94: 736)        2
               PvdA         479 (’94:   397)        1
De VVD vormt een coalitie met het CDA; PvdA en D66
gaan in de oppositie.

Maandag 16 maart
Echtpaar Feller-Smit, wonende Sweelinckhof 31, is zestig
jaar getrouwd.

Donderdag 19 maart
Vrouwenkoor de Blije Meiden uit Wognum treedt op in de
honderdste uitzending van ‘Laat de Leeuw’. O.l.v. Tanja
Kluft zingen zij California Dreaming. Aanleiding voor dit
optreden was een e-mail van Hanneke Diergaarde als
reactie op opmerkingen van Paul de Leeuw over Wognum.

Foto: Henk
de Weerd

Zaterdag 21 en zondag 22 februari
De Zwaagdijkse sprinter Jacco Jong wordt in Den Haag
Nederlands kampioen op de 200 meter indoor voor
B-junioren. In juni van dit jaar behaalt hij bij de
Nederlandse kampioenschappen een eerste plaats op de
100 meter en een derde plaats op de 200 meter.

Zondag 22 februari
Buurtvereniging De Oude Gouw viert op carnavalszondag
het 22-jarig bestaan. In de carnavalswagen wordt tijdens
de optocht receptie gehouden. De ‘Gouwers’ delen gratis
borreltjes uit.

MAART

Vrijdag 20 maart
Eerste paal voor nieuwe behuizing meervoudig
gehandicapten Leekerweide op het voormalige sportveld
van de instelling. Teamhoofd Wil Hoek en cliënt Perry Kok
geven het startsein voor de bouw.

Zaterdag 21 maart
Floraliavereniging Wognum viert dit jaar het 80-jarig
bestaan. Feestavond voor de leden m.m.v. de Diatonica’s.
De floraliashow in september zal als thema hebben: De tijd
vliegt.

Maandag 23 maart
Tijdens de raadsvergadering wordt afscheid genomen van
Edith Monningh (D66), Marcel Tillemans (D66) en
Servé Meijers (VVD).
Er wordt verder onder meer een krediet van ƒ 24.100,–
beschikbaar gesteld t.b.v. promotie gemeente. Het geld zal
worden besteed aan de organisatie van de open gemeente-
dag en het maken van de gemeentegids en een videofilm.

Vrijdag 27 maart
Bij een parkeermanoeuvre in de Boogerd rijdt een bejaarde
man door de glazen pui van de Super.
Bestuurder en caissière komen met de schrik vrij.

Zaterdag 28 maart
Melkboer Marcel Smit neemt afscheid van zijn klanten in
Zwaagdijk-West en Nibbixwoud. Hij wordt vrachtwagen-
chauffeur. In Zwaagdijk-West komt nu Jan Karsten uit
Zwaag, Nibbixwoud blijft verstoken van een melkboer.

Maandag 30 maart
De colleges van B en W van Wognum, Obdam, Wester-
Koggenland, Opmeer en Noorder-Koggenland (WOWON)
tekenen in het Wognumse gemeentehuis een overeenkomst
over bestuurlijke samenwerking in het openbaar basis-
onderwijs. Het betreft 14 basisscholen met 2131 leerlingen
en 135 personeelsleden.

De jeugdige
sprinter Jacco
Jong: trots op
zijn medaille.
Foto: Marcel Rob
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Maandag 6 april
De auto van een 25-jarige vrouw uit Midwoud ramt de pui
van De Tuinbouw in Nibbixwoud. Niemand raakt gewond,
maar de schade is aanzienlijk.

Dinsdag 14 april
Tijdens een bijzondere raadsvergadering worden de dertien
leden van de gemeenteraad officieel geïnstalleerd.
De wethouders zijn A. Schouten (CDA) en J. Entius VVD).
Raadsleden:
CDA: A. Schouten, M. van Oosten-Kamp, J. Ruijter,

S. Commandeur, C. van derWee, G. Huisman-Kunis,
A. Mak.

VVD: J. van Diest, J. Entius, D. Bult.
D66: J. Tigges, H. Spieker.
PvdA: F. Diergaarde.
Er wordt afscheid genomen van wethouder Hans Tigges.

Vrijdag 17 april
Eerste paal van het nieuwe kantoorpand van bouwbedrijf
Ursem aan de Westeinderweg wordt door acht broers
Ursem gezamenlijk geslagen.

Zaterdag 18 april
Wognummer Operette- en Musicalvereniging viert het
40-jarig bestaan met een jubileumconcert met als thema
‘Aspects of Love’.

Zaterdag 25 april
In het programma De Rijdende Rechter velt ‘televisie-
rechter’ Frank Visser een oordeel in het geschil tussen de
gemeente Wognum en A. Neefjes uit Nibbixwoud. De
gemeente moet ƒ 2500,– betalen als genoegdoening in de
zaak om het onderhoud van een veekerend hek.

Zondag 26 april
Het eerste elftal van voetbalvereniging Spartanen wordt
kampioen in de zesde klasse KNVB. Het kampioensfeest
wordt gevierd in de kantine. Op 8 mei is er een kampioens-
receptie.

Maandag 27 april
Raadsvergadering: besloten wordt de Hiëronymusschool
uit te breiden met drie semi-permanente lokalen, terwijl
ook de lerarenkamer uitgebreid wordt.

APRIL

Woensdag 29 april
Burgemeester Loohuis reikt drie koninklijke onder-
scheidingen uit.

Lies op den Kelder-
de Boer (68) krijgt
de decoratie onder
meer vanwege haar
inspanningen ten
behoeve van de
minder bedeelde
mensen in India en
Afrika en voor haar
activiteiten voor de
Nibbixwouder
gemeenschap.

Jan Ursem (57)
ontvangt de ere-
medaille vanwege
zijn jarenlange inzet
voor diverse
Wognumse ver-
enigingen en
instellingen waar-
onder de operette-
vereniging en de
brandweer.

Ook Zeger Houter
(64) wordt onder-
scheiden, onder
meer vanwege zijn
inspanningen op het
gebied van de
agrarische organisa-
ties en de ruil-
verkaveling.

Donderdag 30 april
Vanwege de 60e verjaardag van koningin Beatrix
organiseert de Oranje-vereniging Wognum een stoomtrein-
rit naar Medemblik. Vijfhonderd inwoners (waaronder vele
Leekerweidebewoners) reizen in negen wagons mee, een
fotopuzzeltocht voert hen weer terug. Hun fietsen worden
in vrachtwagens naar Medemblik vervoerd.

Donderdag 30 april
In Zwaagdijk-West wordt Martin Bruin in het zonnetje
gezet omdat hij voor de 25e keer als hofchauffeur van het
Oranje-comité de versierde wagen bestuurt.

Jaarkroniek 1998
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Emeritus pastor
H.P. Mars tijdens
de plechtige
viering van zijn
40-jarig priester-
jubileum.

Zondag 17 mei
In sporthal ’t Span wordt de finale van de Noord-Hollandse
turnkampioenschappen (C-lijn) gehouden. De organisatie is
in handen van W.G.C. uit Wognum en S.E.W. uit Nibbix-
woud.

Zondag 31 mei
Pastor H.P. Mars viert zijn 40-jarig priesterjubileum met
een plechtige Eucharistie-viering in de Sint Cunerakerk.
Vele Nibbikers en Wognummers vieren het feest met hem
mee.

Vrijdag 8 t/m maandag 11 mei
Een jongerenkoor uit Hlinsko brengt een bezoek aan Nib-
bixwoud. Het jongerenkoor Renovation bracht vorig jaar
een bezoek aan de Tsjechische stad. De 42 Tsjechische
koorleden worden gastvrij onthaald. Op zaterdagavond
zingen beide koren in de Cunerakerk.

Zaterdag 9 mei
Boelhuis bij het boerenbedrijf van Cees Oud aan de
Zomerdijk. Na het overlijden van de eigenaar in maart is
het vee verkocht. Werktuigen, gereedschap en huishoude-
lijke artikelen worden op deze dag te koop aangeboden.

Zondag 10 mei
21.00 uur: in het gemeentehuis vindt de huldiging van het
handbalteam Zeeman Vastgoed SEW plaats. Zij winnen de
Nederlandse beker na de finalewedstrijd in Roermond
tegen Swift (29-26). Veel supporters en sponsors zijn aan-
wezig, er is een erepoort en fanfare Sint Gregorius geeft
een serenade.

Maandag 11 mei
Na 37 jaar Rode Kruis corrrespondent van Zwaagdijk-West
te zijn geweest dragen Leen en Geer Bruin-Krul dit werk
over aan de dames A. Roos en A. Laan.

Woensdag 13 mei
Wethouder A. Schouten opent het totaal vernieuwde pand
van de doe-het-zelf zaak Doeland Kool in Nibbixwoud.

Zaterdag 16 en zondag 17 mei
Showdagen op industrieterrein Overspoor. De bedrijven-
presentatie van de Ondernemersvereniging Wognum -
Nibbixwoud is een succes. Een feesttent, diverse gratis
attracties, een modeshow en brandweerdemonstraties
zorgen voor sfeer en gezelligheid.
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MEI

Gerestaureerd majolica noppenbord.

In scherven gevonden voorjaar 1998

bij boerderij Kerkstraat 102, Wognum.

Het bord dateert van begin 17e eeuw.

Foto: Kees Veken
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Zondag 7 juni
Veertien broers en zussen Appelman komen voor het eerst
allemaal bij elkaar in Nibbixwoud ter gelegenheid van de
honderdste geboortedag van vader Cor. Toen het jongste
kind (Ria) geboren werd, was de oudste (Corrie) al inge-
treden bij de zusters Franciscanessen. Ciel werkte jaren-
lang bij de Medische Missiezusters op diverse posten in de
hele wereld. Vijf broers Appelman wonen in Nibbixwoud.

Zaterdag 13 juni
Tennisvereniging ’t Woud viert het 25-jarig jubileum met
een receptie.

Woensdag 17 juni
Feestelijke opening clubgebouw van zwemvereniging Atlantis,

tevens viering van het 35-jarig bestaan van de club. De open-

ing wordt verricht door mevrouw Nes en mevrouw Hoogland

(de twee oudste ere-leden) en de twee jongste leden Marijke

Buis en Ivo Vertelman. Hierna wordt een sponsorrace gez-

wommen, gevolgd door een gezellig samenzijn.

Vrijdag 19 juni
Samen met haar peuters viert juf Margriet Groot haar
25-jarig jubileum als leidster van speelzaal Hummelhof.
Een feestelijke dag met poppenkastspel, ritjes met de
paardentram en een receptie.
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JUNI

Donderdag 25 juni
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
besluiten het stationnetje Wognum - Nibbixwoud (uit 1886)
op de provinciale monumentenlijst te zetten. De halteplaats
wordt gerestaureerd, het is een leer/werkproject met steun
van het Europees Sociaal Fonds.

Zaterdag 27 juni
Postbode Simon Bleeker (65) loopt op deze dag voor het
laatst zijn rondje in de postwijk ‘Zomerdijk’. Bij veel
huizen hangt de vlag uit. Bleeker werd geboren aan de
Zomerdijk en zijn hart ligt bij deze Wognumse buitenwijk.

Dinsdag 30 juni
Burgemeester Loohuis overhandigt aan vier inwoners van
Wognum en één uit Heerhugowaard een herdenkings-
plaquette en een oorkonde van het Carnegie Heldenfonds.
André en Cor Conijn, Jan Palenstijn en Jan Zuiker
(Wognum) en Jac Tromp (Heerhugowaard) redden een man
en een vrouw uit Schagen die op 7 november 1997 met
hun auto te water waren geraakt in de Nieuweweg-sloot
(hoek Nieuweweg - Wijzend).

Volgens het KNMI viel er in deze eeuw in de maand juni
nog nooit zoveel regen als dit jaar.

Alle kinderen Appelman bijeen.
Staand, v.l.n.r.: Betty (1939), Nico (1942), Pierre (1938), Simon uit Australië (1934), Piet (1930), Corrie (1925)
                         en Ria (1948).
Zittend, v.l.n.r.: Gerard uit Nieuw Zeeland (1932), Ciel (1926), Ans (1927), Tine (1935), Jan (1941), Christien uit
                         Nieuw Zeeland (1929) en Kees (1944). Foto: Jos Dekker
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JULI

Maandag 6 juli
Raadsvergadering:
- Een meerderheid van de raad geeft zijn
goedkeuring aan de forse opstal-
uitbreiding van de firma Broersen
(Dorpsstraat, Nibbixwoud)

- voor inrichting van een ruimte voor niet-
georganiseerde jeugd achter het gemeen-
tehuis wordt een krediet van maximaal
ƒ 20.000,– beschikbaar gesteld.

De jeugdige Zwaagdijkers Inge Schouten,
Ellen van Leeuwen, Saskia Beerepoot,
Stephanie Ramirez Ramos, Wesley
Scholten, Allard Vriend, Steven Schouten
en Roy Vertelman verdienen deze maand
met het doen van klusjes bijna ƒ 120,–.
Het geld wordt geschonken aan de Dieren-
ambulance te Hoorn en het dierenopvang-
centrum De Bonte Piet aan de Broerdijk.

AUGUSTUS
Vrijdag 21 augustus
In het Molenbad worden W. Pronk en M. Vlaar, beiden uit
Zwaagdijk, in het zonnetje gezet. Zij volbrengen voor de
25e keer de jaarlijkse zwemvierdaagse.

Zaterdag 22 augustus
Bloemen voor de broers Rob en Joost Tessel na een ge-
slaagde redding van dorpsgenote mevrouw S. van Diepen-
Jong, die met een invalidenwagentje te water raakte in de
bocht van Dorpsstraat en Ganker.

Maandag 24 augustus
In een lokaal van basisschool de Speelwagen gaat de na-
schoolse opvang Wognum van start. Kinderen tot en met
groep 8 kunnen er van 15.00 tot 18.00 uur terecht.

Vrijdag 28 augustus
Na acht jaar afwezigheid wordt de hardloopwedstrijd ‘De
Zes Engelse Mijlen’ van Nibbixwoud weer gehouden.

Zaterdag 29 augustus
Stepwedstrijden in Wognum. Nederlands kampioen bij de
heren wordt het team van Schipper Kozijnen. In anderhalf
uur stepten Ron Bleeker, Piet van Diepen, Marco Huisman
en Gerard Schipper 96 rondjes over het parcours.

De vijf redders met hun onderscheiding.
V.l.n.r.: Burgemeester Loohuis, André en Cor Conijn, Jan Palenstijn
(Wognum), Jac. Tromp (Heerhugowaard) en Jan Zuiker (Wognum).

SEPTEMBER

Dinsdag 1 september
In deze weken denkt fruitkweker Cor Baas van de Oostein-
derweg vooruit. Hij plakt stickers met het opschrift ’Pret-
tige Kerstdagen’ op zijn mooiste appels. Door de zon wor-
den de appels rood gekleurd, behalve de plek waar de
stikker zit. In december worden de stickers verwijderd en
is de tekst zichtbaar.

Vrijdag 4 en zaterdag 5 september
In dit weekend worden speelattributen op het speelveldje
bij Vierkant-Kapberg vernield en in brand gestoken. Naar
aanleiding hiervan schrijven omwonenden een brandbrief
aan de gemeente met een verzoek om maatregelen.

Zaterdag 5 september
De Rabofietstocht - vanwege het 100-jarig bestaan ge-
organiseerd door de Rabobank Hoorn-Medemblik, waar
ook Nibbixwoud en Wognum onder vallen - wordt een
succes. Ondanks het matige weer rijden honderden mensen
de 45 kilometer lange tocht. Vele verenigingskassen worden
zodoende verrijkt met een behoorlijk bedrag.

Maandag 7 september
De raad besluit dat er ook buiten het gemeentehuis
getrouwd kan worden, namelijk in de N.H. kerk te
Wognum (ƒ 450,– extra) en in cultureel centrum Bessie te
Nibbixwoud (ƒ 250,– extra).

Jaarkroniek 1998
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OKTOBER

Vrijdag 2 oktober
Ongeveer 350 belangstellenden bezoeken het vechtsport-
gala dat door jongeren van J.C. Everland georganiseerd
wordt in sporthal ’t Span

Maandag 5 oktober
Raadsvergadering:
- Deen Wognum krijgt toestemming tot uitbreiding aan de
zuidzijde van het pand met een oppervlakte van 255 m2.

- het bestemmingsplan rond cultureel centrum Bessie
wordt vastgesteld: er zullen enkele vrijstaande woningen
gebouwd worden en de omgeving wordt opgeknapt.

Woensdag 7 oktober
Wethouder A. Schouten slaat de eerste paal voor 24
woningen in de Kreeklanden.

Vrijdag 9 oktober
Afke Sijm (17) uit Wognum wordt zevende bij de junioren
tijdens het wereldkampioenschap wielrennen op de weg,
dat in Limburg gehouden wordt.

Zondag 11 oktober
Het Wognums Mannenkoor organiseert in samenwerking
met de Nederlandse Bond van Katholieke Zang- en Orato-
riumverenigingen een zangersdag in de R.K. kerk. Zeven
koren uit het hele land nemen hieraan deel.

Zondag 25 oktober
In de Cunerakerk krijgt Lia Koudijs-Kuin uit Nibbixwoud
de zilveren ere-medaille met bijbehorende oorkonde en
broche van de Gregoriusvereniging. Al 25 jaar is ze actief
in de kerkmuziek.
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Zaterdag 12 september
Piet Jong (56) krijgt tijdens de startdienst in de
Hiëronymuskerk uit handen van pastor Koning de pause-
lijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt
vanwege zijn vele werk voor de parochie.

Zaterdag 19 september
De open gemeentedag is een groot succes, naar schatting
1200 personen bezoeken het gemeentehuis. Daar is veel
informatie te verkrijgen over allerhande gemeentelijke
zaken en diensten. Burgemeester Loohuis huldigt zes
sporters: de Wognumse kampioensstepploeg, de jeugdige
wielrenner Robbert-Jan Mol (10) en Marijke Mettes (12),
Nederlands kampioen hoogspringen bij de junioren.
De ‘jeugdgemeenteraad’ kiest het beste speeltuinontwerp
uit, het geheel zal gerealiseerd worden aan de Korte Dres.
Demonstraties en optredens zijn er van de brandweer en
EHBO, de Wognumse muziekschool en zanggroep de
Moonliners.

Zondag 20 september
Pastor Truda de Boer neemt afscheid van de parochie Sint
Jacobus de Meerdere te Zwaagdijk-West. Haar werk wordt
overgenomen door pastor G. Koning en pastoraal werker
P. Vlaar.

Maandag 21september
In Zwaagdijk-West wordt een begin gemaakt met de
herinrichting van de Zwaagdijker dorpsstraat. Bij de
Balkweiterhoek wordt een verhoogd plateau aangebracht.
Dit gebeurt eveneens bij de kerk, ook komt daar een
wegversmalling en een zebrapad. Een week later begint
men met het vervangen van de watertransportleiding, die
onder het fietspad ligt. Een en ander geeft veel overlast.

Donderdag 24 september
Naar aanleiding van een brief die kleinzoon Leon Visser
schreef naar Hennie Huismans Surprise Show, wordt er bij
het huis van zijn opa Klaas Kuiper (Het Bon, Wognum)
een fontein in de sloot geplaatst. Het Westfries Mannen-
koor zingt een lied voor oud-koster Kuiper. Van de hele
gebeurtenis worden tv-opnames gemaakt.

Vrijdag 25 september
Peuterspeelzaal de Speulboet viert het 25-jarig bestaan met
een feestelijke dag voor de bijna honderd peuters, een
receptie en een open huis voor belangstellenden en
kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisscholen.

Tientallen jongeren en veel volwassenen lopen mee met de
fakkeltocht die georganiseerd is door de Missie en Vredes-
groep van de Cuneraparochie. De tocht wordt gehouden in
het kader van de Vredesweek en het thema is ‘kindsoldaten’.

Zondag 27 september
Tijdens een feestelijke dienst in de hervormde kerk te
Wognum wordt een federatie-overeenkomst getekend die
het begin betekent van de Samen op Weg gemeente
Wognum en Benningbroek, Sijbekarspel en Nibbixwoud.
Hervormden, gereformeerden en lutheranen vormen nu één
kerkelijke gemeente, hiermee vooruitlopend op het
landelijke Samen op Wegproces.

Blijdschap in de Hiëronymuskerk: pastoor G. Koning

feliciteert Piet Jong met zijn pauselijke onderscheiding.

Foto: Marcel Rob
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Zaterdag 7 en zondag 8 november
Badmintonclub Upsilon viert het 25-jarig bestaan met een
spellencircuit voor de jeugd, een receptie en een jubileum-
toernooi.

Maandag 9 november
Raadsbesluit: het stappenplan over herinrichting Boogerd
wordt goedgekeurd. De uitgangspunten zijn ondermeer:
sloop boerderij en woning, omkering winkels Boogerd,
uitbreiding oppervlakte winkelbebouwing en dienstver-
lenende sector, vestiging bibliotheek in winkelcentrum,
bouw appartementen op de verdieping(en). Invester-
ingskosten voor de gemeente: ƒ 5.215.000,–.

Maandag 9 en woensdag 11 november
Begrotingsbehandeling: de begroting is sluitend met een
post ‘onvoorzien’ van ƒ 85.000,–. Er wordt fors geïnves-
teerd in het wegenonderhoud van Verlengde Kerkweg en
Oosteinderweg, de reconstructie Kerkstraat /Boogerd, als-
mede in de Openbare bibliotheek en de uitbreiding van het
gemeentehuis.

Vrijdag 13 november
Na afloop van de opvoering van de musical ‘De kleine
parade’ door de Wognummer Operette- en musical-
vereniging wordt Cees Koeman gehuldigd. Hij heeft
gedurende veertig jaar de lichtknoppen tijdens de voor-
stellingen bediend.

Zaterdag 14 november
De kerkeveiling in Zwaagdijk-West brengt het record-
bedrag van ruim ƒ 23.000,– op. Het geld is bestemd voor
kerk en verenigingen.

Dinsdag 17 november
Vroege vorst: er kan ’s middags en ’s avonds geschaatst
worden op de ijsbaan.

NOVEMBER

De gemeentelijke plannen voor de sloop van deze
stolp en verwijdering van de twee monumentale
kastanjebomen hebben diverse protesten tot gevolg.

Foto: Henk Sloëtjes

Overvloedige regenval heeft tot gevolg dat de Bedijkte
Leek (de voormalige Leekermeer) onderloopt.
De foto is genomen vanaf het land van de gebroeders
Pool richting Hoorn. Foto: Kees Veken

Onder de kop ‘Volhouders’ verschijnt nevenstaand bericht
in het Guinness Book of Records.

Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober
Langdurige regenval, vooral op deze twee dagen, zorgt
voor veel schade. Het grondgebied van de gemeente
Wognum wordt naderhand aangewezen als WTS-gebied
(Wet Tegemoetkoming Schadegebieden), eenieder die
schade geleden heeft komt voor (gedeeltelijke)
vergoeding in aanmerking.

1998 is het natste jaar van deze eeuw.

Woensdag 28 oktober
De Wognumse homepage op Internet heeft de duizendste
bezoeker ontvangen. Er is informatie te vinden over aller-
lei onderwerpen.
Adres: http://home.student.utwente.nl/m.v.g.laan
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De Boerenhofkapel brengt een cd uit.
V.l.n.r.: 1e rij: Femke Metselaar, Miranda Kraakman-Koeman, Kitty Commandeur-Overboom,
          Anja Houtman, Stephan Smit.
          2e rij: Ron Dekker, John Overboom, John Twisk, Angelique Bekkenutte-Overboom.
          3e rij: John Huisman, Corné Houtman, John Rood, Gerard Hoogewerf,
          Esther Overboom-Wolda, Gerard den Dekker.

Jaarkroniek 1998

DECEMBER

In dorpsblad Walhalla verschijnen verschillende protest-
brieven tegen de sloop van de OBD boerderij en de beide
kastanjebomen. Sigrid Koeleman, Marja Ootes en Han-
nelore Stam roepen medestanders op om actie te voeren
voor ‘dit stukje beeldbepalend Wognum’.

Deze maand is Ton Duyves, eigenaar van restaurant Het
Wapen van Nibbixwoud en Delicious bij de Zwaagdijkse
veiling, 45 jaar werkzaam in het horeca-vak.

Dinsdag 1 december
In een stolpboerderij aan de Oosteinderweg 32 wordt de
kapsalon De Kaphoeve van Hanneke Achter geopend.

Maandag 14 december
Raadsbesluiten: goedgekeurd wordt een exploitatie-over-
eenkomst tussen de gemeente en transportbedrijf Simon
Loos b.v. Dit bedrijf wil zich vestigen op het nieuwe
bestemmingsplan Overspoor-Noord. Er wordt een krediet
van ƒ 120.000,– beschikbaar gesteld aan de Beheers-
stichting van Scouting en Jong Nederland voor de uitbrei-
ding van het jeugdgebouw PIUS X met tachtig vierkante
meter.
Volgend jaar wordt gestart met objectbewaking in de
gemeente door het bureau Regio Control. Doel is het
veiligheidsgevoel te versterken en de politie te onder-
steunen, kosten: ƒ 30.000,–.

Maandag 14 december
Na afloop van de raadsvergadering reikt Lex Marcus, voor-
zitter van carnavalsvereniging de Krotenkokers, aan burge-
meester Loohuis de eerste cd uit van de Boerenhofkapel.
De cd heet Krotennotenkrakers en is voor ƒ 25,– te koop.

Maandag 21 december
Huub van Gaal, directeur van de Nibbixwoudse basis-
school Sint Nicolaas, neemt na 25 jaar afscheid van West-
Friesland. De geboren Limburger gaat werken in Milheeze.

Donderdag 31 december
Scouting-leiders bakken en verkopen oliebollen om geld
voor de verbouwing van het jeugdgebouw PIUS X bij
elkaar te krijgen.

Het inwonertal van de gemeente Wognum is dit jaar toege-
nomen met 100 personen en bedraagt nu 7832 inwoners,
4019 mannen en 3813 vrouwen. Er hebben zich 315 nieuwe
inwoners gemeld, terwijl 267 personen zich lieten uit-
schrijven. Het aantal geboorten bedraagt 100, en er zijn 48
personen overleden.
Nibbixwoud telt 2277 inwoners, 42 meer dan vorig jaar.
In Wognum wonen 5023 mensen, een toename met 72
personen.
In Zwaagdijk-West is het aantal inwoners gedaald met 14
tot 532 inwoners.


