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JANUARI

Jaarkroniek 1999
van de gemeente Wognum

Zaterdag, 2 januari
Slagersechtpaar Jan en Tiny Koeleman sluiten hun
winkel in de supermarkt Super de Boer te
Wognum.

FEBRUARI

MAART

Zaterdag, 13 februari
Zwaagdijker Jacco Jong prolongeert zijn titel op de
200 meter sprint junioren A bij het Nederlands kampioen-
schap indoor atletiek in Den Haag.

Woensdag, 17 februari
De gemeente verzorgt een speciale tv-uitzending over de
plannen rond de Boogerd. Deze uitzending kan door alle
inwoners worden ontvangen. De presentatie behelst onder-
meer sloop van de boerderij Kerkstraat 27 en verwijdering
van de beide kastanjebomen. Een tekening en een maque-
tte van van de nieuw te bouwen winkels worden getoond.
De uitgebreide informatie wordt gevolgd door een discus-
sie over de noodzaak en wenselijkheid van de plannen.

Zaterdag, 20 februari
Bij de West-Friese sportverkiezingen wordt Edith van Dijk
(zwemmen) verkozen tot sportvrouw van 1998, bij de
categorie sporttalenten worden Afke Sijm (wielrennen) en
Raf Ariëns (zwemmen) tweede en derde, handbalploeg
Zeeman Vastgoed SEW wordt tweede in de categorie
sportploeg van het jaar en voor Wognum als sportgemeente
is er een derde prijs.

Dinsdag, 23 februari
De Wognumse afdeling van de Zonnebloem viert het 20-
jarig bestaan. Er wordt afscheid genomen van L. Wiering,
die vanaf de oprichting betrokken is bij het Zonnebloem-
werk. Zij krijgt een zilveren zonnebloem opgespeld.

Bij de tentoonstelling ‘Werk aan de winkel’ in
april vertelt Jan Koeleman nog eens met
enthousiasme over zijn vak.

Foto: Hans Bijman

Districtshoofd T. Bruijnincx speldt een zilveren zonne-
bloem op bij mevr. L. Wiering. Foto: NHD/Henk de Weerd

Maandag, 1 maart
Villa Kakelbont (Stichting Kinderopvang Wognum) ver-
huist van basisschool Sint Lidwina in Zwaagdijk naar de
voormalige kleuterschool aan de Ganker in Nibbixwoud.

Woensdag, 3 maart
Bij de Provinciale Staten verkiezing stemt in Wognum
51,6 %, het hoogste percentage van West-Friesland. In
totaal 2972 personen stemden nog met ‘het rode potlood’.
Het CDA behaalde 1219 stemmen, gevolgd door de VVD
met 806 en de PvdA 339 stemmen.
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Donderdag, 29 april
Kees Knol uit
Nibbixwoud wordt
onderscheiden op
grond van de talloze
maatschappelijke
functies die hij be-
kleedde in met name
de agrarische sector
en de gemeente-
politiek.

Foto: Gem. Wognum

Jaap Laan, voormalig inwoner
van Zwaagdijk, wordt benoemd
tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau als waardering voor de
vervulling van vele maatschap-
pelijke functies in zijn dorp.

Foto: Gemeente Wognum

Woensdag, 31 maart
Jan Kamp en Peter Mol zijn beiden 25 jaar als mede-
werkers bij de gemeentelijke plantsoenendienst werkzaam.

Zondag, 7 maart
Wethouder J. Entius reikt uit waardering voor hun inzet
twee gemeentelijke penningen uit aan Nic Schoenmaker en
Theo Smit. Beiden zijn al vijftig jaar actief lid van de
70-jarige voetbalvereniging SEW.

Woensdag, 10 maart
Samenstellers Adri Smit en Piet Blauw brengen de
genealogie uit van het geslacht Bla(a)uw. Elf generaties
Bla(a)uwen - vanaf 1700 - worden hierin beschreven.

Donderdag, 11 maart
Vrouwenkoor De Blije Meiden zingt enkele liederen op
een brug over een Amsterdamse gracht. Dit ter ere van de
Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela, die een bezoek
brengt aan Nederland en een rondvaart door de grachten
maakt.

Woensdag, 17 maart
Mar Hendriks viert haar zilveren jubileum als hoofd-
leidster van peuterspeelzaal De Speulboet in Wognum.

Donderdag, 18 maart
Caroline Arkesteijn en Mathé op den Kelder, beiden uit
Nibbixwoud, geven elkaar als eerste bruidspaar het
ja-woord in cultureel centrum Bessie. Het is ruim zestien
jaar geleden dat er burgerlijke huwelijken in Bessie ge-
sloten werden.

APRIL

vervolg MAART
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Na zestien jaar wordt er weer getrouwd in Bessie.
Het eerste bruidspaar is Caroline Arkesteijn en
Mathé op den Kelder. Foto: Gemeente Wognum

Donderdag, 1 april
Opening van snackbar Happy Snack aan de Ganker in
Nibbixwoud.

Zondag, 11 april
Tijdens een feestelijk concert ter gelegenheid van het
20-jarig bestaan neemt dirigent Jan Hand (85) afscheid van
‘zijn’ Sweelinckkoor. Vanaf de oprichting, op 4 april 1979,
leidde hij dit koor.

Dinsdag, 13 april
Laatste werkdag voor Theo op den Kelder uit Nibbixwoud
als penitentiair medewerker in het Huis van Bewaring in
Zwaag. Na 29 jaar werkzaam te zijn geweest als bewaarder
‘ontsnapt’ hij uit de Glasbak.

Vrijdag, 16 april
De restauratie van het stationnetje Wognum-Nibbixwoud is
voltooid.

Zaterdag, 17 april
Ina Broekhuizen-Slot presenteert haar tweede boek in het
West-Friese dialect getiteld ‘Bai ’t damhek’'.
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Donderdag, 13 mei
De zaalhandbalsters van Zeeman Vastgoed/SEW worden
landskampioen door in ’t Span met 27-24 te winnen van
AAC. Begin mei legden de dames voor de tweede achter-
eenvolgende keer beslag op de nationale beker.

Vrijdag, 21 mei
Piet Smit, overleden op 17 mei, wordt in een ouderwetse
rouwkoets vanaf zijn woonhuis aan de Grote Zomerdijk
naar zijn laatste rustplaats op de RK begraafplaats
gebracht.

Zondag, 23 mei
Marco Huisman uit Wognum wint de Elfstedensteptocht
(230 kilometer). Hij stepte zestien uur en vijfentwintig
minuten over deze afstand.

Zaterdag, 1 mei
Fa. J.A. van Straalen en Zn. opent zijn tweede vestiging
aan de Groothandelsmarkt in Zwaagdijk. Een lange rij
auto’s en vrachtwagens rijdt van Wognum naar Zwaagdijk.
Gelijktijdig met de opening wordt ook het 70-jarig bestaan
gevierd. De officiële opening vindt plaats op zaterdag
26 juni.

Maandag, 3 mei
Brand bij varkensfokkerij Zeilstra in Zwaagdijk-West.
Door een vallende watertank raken drie brandweerlieden
gewond.

Woensdag, 5 mei
Heropening van de verbouwde en met 250 vier-
kante meter uitgbreide supermarkt Deen aan de
Kerkstraat te Wognum.

Vrijdag, 7 mei
Wethouder J. Entius opent samen met de jeugdige
Bart Koning officieel de nieuwe entree van
cultureel centrum Bessie.
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MEI

Nieuwe entree cultureel centrum Bessie.
Foto: Gemeente Wognum

Schimmels trekken statig de ouderwetse rouwkoets, waarin
Piet Smit voor de laatste keer zijn erf aan de Zomerdijk ver-
laat. Foto: Piet Schneider
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Dinsdag, 1 juni
Leden van het actie-comité “ ’n Monumentje graag” bieden
1500 handtekeningen aan aan burgemeester Loohuis. Deze
handtekeningen zijn gezet door Wognummers die tegen
sloop van de stolp en het kappen van de kastanjebomen
aan de Kerkstraat zijn.

Woensdag, 2 juni
Een plotselinge windhoos richt veel (glas)schade aan bij
het kassenbedrijf van J. Ligthart aan de Grote Zomerdijk.

Vrijdag 4 en zaterdag, 5 juni
Bouwbedrijf Ursem viert het 60-jarig jubileum en de
officiële opening van het nieuwe kantoor aan de West-
einderweg met een receptie, een feest en - op zaterdag -
een open huis.

Vrijdag, 4 juni
Gemeentelijke voorlichtingsavond over de eventuele
grenswijzigingen Zwaagdijk-Hoorn ten behoeve van de
aanleg van nieuw industrieterrein langs de Westfrisiaweg.
Het gemeentehuis zit vol met overwegend protesterende
Zwaagdijkers.

Zaterdag, 12 juni
Voor Nico en Eddy Groot uit Wognum is dit een grote dag.
Hun zelfgebouwde vliegtuig verhuist vanuit hun garage
aan de Julianalaan naar het vliegveld Hilversum, waar het
vliegklaar gemaakt wordt.
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Vrijdag, 18 juni
John G.M. Schavemaker (28), geboren en getogen in
Nibbixwoud, promoveert aan de TU in Delft tot doctor in
de Informatica. In opdracht van het Brabantse elektriciteits-
bedrijf PNEM vervaardigde hij een kaartsysteem waarop
leidingen en kabels voor gas, elektra, water en telecom-
municatie staan aangegeven. Titel van het proefschrift
luidt: Document-interpretatie toegepast op beheerkaarten
van leidingnetten van nutsbedrijven.

Maandag 21 en dinsdag, 22 juni
Via het kabelnet wordt op deze dagen non-stop een twintig
minuten durende informatie-special verstrekt over de
Boogerd-plannen.

Zaterdag, 26 juni
De nieuwe actiegroep Leefbaar Zwaagdijk biedt aan de
Commissaris der Koningin J. van Kemenade een bos
weidebloemen aan en maakt bij monde van M. Nijpels zijn
bezwaren kenbaar tegen de komst van een bedrijventerrein
tussen de Zwaagdijk en de Westfrisiaweg.

Zaterdag, 26 juni
De inwoners van de Koppenhoeve vieren het 25-jarig
bestaan van deze eerste Wognumse ‘overloop’straat.

Maandag, 28 juni
Gemeentelijke inspraakavond over het plan Boogerd.

Woensdag, 30 juni
Openbare commissievergadering van alle raadscommissies
over de plannen voor de Boogerd en de Kerkstraat.
Conclusie is dat een positief advies gegeven kan worden
om door te gaan met de plannen. D66 is van mening dat
naar de handhaving van de bomen serieus moet worden
gekeken.

John Schavemaker tijdens de uitreiking van zijn

doctorstitel. Foto: mevr. Schavemaker

Het Wognumse echtpaar Eddy en Nico Groot, trots
bij hun zelfgebouwde vliegtuig.

Foto: NHD/Henk de Weerd
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Dinsdag, 6 juli
Na 25 jaar lesgeven aan basisschool De Speelwagen neemt
Loes Sterrenburg afscheid. Niet met een officiële receptie
maar met een kunstmarkt, waarop kinderen zelfgemaakte

handarbeidproducten
verkopen.

JULI

Maandag, 19 juli
Jan en Cor Boots-Dudock uit Wognum zijn vandaag
65 jaar getrouwd.

Woensdag, 21 juli Juf Bets Knol (55) neemt na 23 jaar
afscheid als leidster van peuterspeelzaal Hummelhof in
Nibbixwoud.

AUGUSTUS
Zondag, 22 augustus
Marijke Mettes (13) uit Wognum wordt in Amsterdam
Nederlands kampioen hoogspringen bij de C-junioren met
een sprong van 1.60 meter.

SEPTEMBER

Zaterdag, 4 september
Schaakvereniging Attaqueer viert het 25-jarig bestaan met
een open dag waarop Hans Böhm een simultaanwedstrijd
speelt tegen jeugdige en volwassen schakers.

Vrijdag, 17 september
Piet Kamp treedt af als voorzitter van handbalvereniging
Spartanen. Voor zijn vele werkzaamheden wordt hij
benoemd tot erelid van de vereniging en tot lid van ver-
dienste van het Handbalverbond, afdeling Noord-Holland
Noord.

Vrijdag, 24 september
De Sint Lidwinaschool in Zwaagdijk-West viert het
50-jarig bestaan met taart en feest voor alle leerlingen.
Op zaterdag 18 september was er een reünie, die door
honderden oud-leerlingen bezocht werd.
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Jan en Cor Boots-Dudock vieren hun vijfenzestig
jarig huwelijksfeest Foto: NHD/Marcel Rob

Hans Böhm overhandigt het gewonnen schaakbord
met -stukken aan John van de Wolf Foto: Tom van Baar

Maandag, 19 juli
Openbare raadsvergadering, die ook op de tv te volgen is,
met als voornaamste agendapunt de plannen voor Boogerd
en Kerkstraat. Het voorstel van B en W tot het definitief
ontwikkelen van de revitalisering van dit gebied wordt
aangenomen; alleen D66 stemt tegen.

Na vijfentwintig
jaar neemt juf
Loes Sterrenburg
afscheid van
basisschool
De Speelwagen

Foto: Elly Geurtsen
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Vrijdag, 8 oktober
De veiling georganiseerd door fanfare- en drumband-
vereniging Ons Genoegen (Wognum) brengt ruim
f. 47.000,– op. Het geld is bestemd voor de aanschaf van
nieuwe uniformen.

Woensdag, 13 oktober
Zorgcentrum Sweelinckhof wordt officieel heropend.
Burgemeester Loohuis en de heer Boots onthullen hiertoe
een bord met de tekst: Sweelinckhof dubbel zo groot.

Zaterdag, 16 oktober
Met een gigantische pompoen, die 276 kilo weegt, wordt
de familie Mol van de Wijzend in Nibbixwoud Nederlands
kampioen. Het gewicht van deze pompoen, Atlantic Giant,
is goed voor een nieuw nationaal record.

Maandag, 18 oktober
Aanvang grootscheepse bouwactiviteiten in de gemeente.
Er wordt een begin gemaakt met het bouwrijp maken van
de grond aan de Nieuweweg voor het nieuwe kantoorpand
van Frisia Financieringen. Aan de Wijzend wordt gestart
met dezelfde werkzaamheden ten behoeve van de vestiging
van Transportbedrijf Loos.

Zaterdag, 23 oktober
Meester Gerard Berkhout van de Sint Nicolaasschool viert
zijn zilveren onderwijzersjubileum.

Zondag, 24 oktober
De Actiegroep Leefbaar Zwaagdijk organiseert een
informatiemiddag in samenwerking met de vereniging
Milieudefensie. Er worden een fietstocht, een trimtocht en
een skeelertocht gehouden.

Donderdag, 28 oktober
Namens bouwbedrijf Ursem deelt D. Ursem twee maal
f. 10.000,– uit. Eén keer voor de nieuwbouw van het
Leekerhuisje, sooscentrum van Leekerweide, en één maal
aan Scouting/Jong Nederland voor de uitbreiding van het
Pius X gebouw.
Voor dit gebouw wordt tevens de eerste paal geslagen.
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OKTOBER

Nieuwbouw bij Sweelinckhof
Foto: Gemeente Wognum

NOVEMBER

Met kleinzoon Barry poseert Jaap Mol bij zijn reuzen-
pompoen. ‘Mag het een onsje meer zijn?’

Foto: De Telegraaf/Peter Kerkhoven

Het college van B en W presenteert een goed sluitende
begroting met ruimte voor investeringen. De gemeentelijke
begroting kent een totaal overschot van f. 677.427,–. Aan
nieuw beleid wordt f. 449.389,– uitgegeven. Er wordt voor
het jaar 2000 voor twee miljoen geïnvesteerd in projecten.

Donderdag, 18 november
Algemeen directeur Theo Ursem neemt na ruim 42 jaar
afscheid van bouwbedrijf Ursem. Op grond van zijn vele
verdiensten voor de bouwwereld en voor de gemeenschap
wordt hem een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Zaterdag, 20 november
‘Bidde in je moerstaal’ is het thema van de eerste West-
Friese kerkdienst, die gehouden wordt in de Cunerakerk in
Nibbixwoud. Jongerenkoor Renovation, pastor P. Vlaar en
J. Ooyevaar zijn de animators van deze door honderden
mensen bezochte viering.

Zondag, 28 november
Piet Kok, Jan Appelman en Nico Appelman krijgen de Sint
Gregoriusmedaille vanwege 25 jaar trouwe zangdienst bij
het Cunerakoor.



Jaarboek 200064

Donderdag, 2 december
In het gemeentehuis reikt D. Commandeur (Purmerend)
het eerste exemplaar van het stamboomboek van de familie
Commandeur uit aan burgemeester Loohuis. Samen met
A. de Vries-Lub uit Enkhuizen stelde Commandeur deze
genealogie van ruim 600 pagina’s samen.

De nieuwe dorpsfilm, gemaakt in opdracht van de
gemeente Wognum, wordt gepresenteerd. De videofilm,
die een veertig minuten durende impressie van de drie
kernen geeft, is te koop voor dertig gulden.

Zondag, 5 december
Jan Rinkel viert zijn honderdste verjaardag in het Sint
Jozefpark in Westerblokker. Rinkel werd geboren in
Sijbekarspel, maar verhuisde in zijn jonge jaren naar
Zwaagdijk-West. Later zette hij zich in voor de Zwaag-
dijkse gemeenschap als raadslid en wethouder van de voor-
malige gemeente Zwaag.

Donderdag, 16 december
Wijkagent J. Kossen zet een punt achter zijn loopbaan.
Tijdens de afscheidsreceptie ontvangt hij als waardering
voor zijn sociale betrokkenheid en inzet voor de Wognumse
gemeenschap de zilveren erepenning van de gemeente.

Zaterdag, 18 december
Officiële opening van het geheel vernieuwde kantoor van
de Rabobank aan de Ganker in Nibbixwoud.

Woensdag, 29 december
De woning van Piet Laan aan de Ganker in Nibbixwoud
brandt inpandig geheel uit.

Vrijdag, 31 december
Cor Karels krijgt de gouden Gregoriusspeld, omdat hij
veertig jaar lid van het gemengd koor is en bijna 25 jaar
voorzitter alsmede af en toe dirigent van dit gelegenheids-
koor.

Het inwonertalvan de gemeente Wognum is dit jaar toege-
nomen met 108 personen en bedraagt nu 7940 inwoners,
4079 mannen en 3861vrouwen. Er hebben zich 317 nieuwe
inwoners gemeld, terwijl zich 251 inwoners zich lieten uit-
schrijven. Het aantal geboorten bedroeg 104, en er zijn 62
personen overleden.

Nibbixwoud telt 2292 inwoners, 15 meer dan vorig jaar.
In Wognum wonen 5110 mensen, een toename van 87
personen.

In Zwaagdijk-West is het aantal inwoners iets gestegen van
532 naar 538.

Wijkagent Jaap Kossen neemt afscheid. Samen met
zijn vrouw Corrie gaat hij genieten van meer vrije tijd.

Foto: Gemeente Wognum

Gouden Gregoriusspeld voor Cor Karels
Foto: NHD/Henk de Weerd

DECEMBER
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