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Een kort overzicht.

Het Millennium Platform bestond uit Karel Loohuis,
Jan Entius, Aad Slagter, Ria Ursem, Ina Broekhuizen,
Helga Overboom (secretariaat) en de vertegen-
woordigers van de kernen Han Staal (Wognum),
Gerard Berkhout (Nibbixwoud) en Peter van Langen
(Zwaagdijk West).

Millenniumfeesten inWognum
Om het nieuwe millennium te vieren, organiseerde het Millennium Platform

in de gemeente Wognum een zestal activiteiten voor de inwoners.

Voor alle leeftijds-categorieën en op allerlei gebied

- cultureel en sportief - was er iets te doen.

Het Millennium Platform.
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Wat een jaar!

Ina Broekhuizen-Slot

Het feestjaar begon met een Millennium-
receptie in sporthal ’t Span op zondag
9 januari. Veel verenigingen waren ver-
tegenwoordigd, zij verzorgden een op-
treden of hadden een informatiekraam in-
gericht. Deze receptie werd door duizenden
mensen bezocht.
Ook in januari werd er bij alle inwoners
een Evenementenkalender bezorgd: een
kalender waarop allerlei plaatselijke acties
en optredens stonden vermeld.

Voor de organisatie van de evenementen werden
werkgroepen en commissies gevormd onder verant-
woording van een of meer Platformleden.
Een aantal evenementen was gratis toegankelijk, voor
de overige werd een geringe entree gevraagd. De
financiering van alle activiteiten was mogelijk door

de garantstelling van de Wognumse
gemeenteraad en de royale sponsoring van
vele bedrjven. Het succes van alle evene-
menten was mede te danken aan de be-
langeloze inzet van honderden vrijwilligers.
Het bevorderen van de gemeenschapszin
was een van de doelstellingen van het
Platform en daar is men zeker in geslaagd.



Jaarboek 20016

Millenniumfeesten in Wognum 2

Op vrijdag 5 mei was er een Ganzenbordfiets-

tocht. Met behulp van een speciaal voor deze

dag ontworpen ganzenbord kon een tocht

gemaakt worden door de drie kernen.

Opdrachten, spelletjes, spelmateriaal, gezellige

zitjes en niet te vergeten een stralende zon

maakten deze dag tot een succes.

De millenniummusical ‘De Schat van de Cromme Leeck’ werd opge-

voerd op 7, 8 en 9 juli in sporthal ’t Span. Een show waarin duizend

jaar streekgeschiedenis werd belicht door 350 medewerkers van acht-

tien culturele verenigingen. Alle voorstellingen waren uitverkocht.
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Op zaterdag 18 november werden de evenementen besloten met een

popfestival voor de jongeren. Bijna duizend jeugdigen genoten in

’t Span van de klanken van vijf bands, waaronder de landelijk bekende

groep Van Dik Hout.

Op zaterdag 16 september was er een speciaal

feest voor de kinderen. Achthonderd jongens en

meisjes tussen de vier en twaalf jaar kwamen

die dag naar ’t Span om spelletjes te doen,

shows te bekijken en te genieten van popcorn,

suikerspin en limonade.

Het korenfestival vond plaats op zaterdag 8 en

zondag 9 oktober in de R.K. Hiëronymuskerk te

Wognum. De negentien deelnemende koren uit

de gemeente en uit de Tsjechische partner-

gemeente Hlinkso verzorgden drie optredens.

Alle koren zetten hun beste beentje voor bij

deze presentatie.


