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Woensdag 1 januari
Bij Kroon Service te Nibbixwoud kunnen vanaf
heden geen wasmachines,koelkasten, vaatwassers e.d.
meer worden gekocht. Kees en Ellie Kroon hebben
besloten met hun zaak te stoppen.Evenmin kunnen de
Nibbikers, maar ook vele anderen in West-Friesland,
een beroep doen op Kees zijn vakmanschap, want
ook voor reparaties van hunapparatuur moeten zij op
zoek naar iemand anders.

Kees en EIly Kroon voor hun bekende blauwe bus.

Dinsdag 7 januari
Door een ramkraak met een auto wordt de winkelpui
van de elektronicazaak van de Fa. Komen aan de
Kerkstraat vemield. Ondanks het snelle optreden van
de beveiligingsdienst zijn de dieven toch met een
paar televisietoestellen ontkomen.

Maandag 13 januari
Er ontstaat brand in het dak van een boerderij aan de
Dorpsstraat in Nibbixwoud. Met behulp van een lad-
derwagen uit Hoom halen brandweerlieden uit Wog-
num smeulend vuur weg tussen isolatiemateriaal en
het dak. De stolp heeft aanzienlijke rook- en water-
schade opgelopen. De hoogbejaarde bewoners krijgen
tijdelijk onderdak in Sweelinckhof.

Februari
25 jaar komen ze al bij elkaar: Nel Vlaar, Bep Doode-
man, Gerda op den Kelder en Tinie Kok. Niet alleen
voor een koppie en een praatje, maar  voomamelijk

om met elkaar de blokfluit te bespelen. Het dames-
kwartet is het restant van de muziek- en dansvereni-
ging `Animo'. Ze treden wel eens een enkele keer op,
maar eigenlijk liever niet. „Dan beginnen onze vin-
gers te trillen." De dames denken niet aan stoppen, en
waarom zouden ze? Hun mannen zijn nu veel te trots
OP Ze.

V.I.n.r. Gerda op den Kelder, Tiny Kok, Nel Vlaar en
Bep Doodeman.                               (Foto: Cor Mantel).

Woensdag 12 februari
Op de Hoomseweg botst een 28-jarige man met zijn
auto tegen een geparkeerde bedrijfsauto. Deze
belandt daardoor in de sloot.  Beide voertuigen raken
behoorlijk beschadigd. Na een ademtest blijkt de
bestuurder van de personenauto viermaal de toegesta-
ne hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. Zijn rij-
bewij s wordt ingevorderd.

Februari
Mandy den lseger uit Wognum krijgt telefonisch
bericht uit Polen dat ze door een jury tot winnares is
uitgeroepen bij een intemationale wedstrijd sieraad-
ontwerpen. Mandy had een collier ingezonden
bestaande uit `1ucifertjes' en vlammetjes van amber.
De prijs, een geldbedrag van ongeveer 2500 euro,
heeft Mandy samen met haar moeder opgehaald uit
Gdansk in Polen.
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Maandag 17 maart
Oud-burgemeester K. Loohuis en C. Hoogland, voor-
zitter van de Ondememersvereniging Wognum/Nib-
bixwoud begraven een kruik met gegevens over de
bouw van en het besluit over het nieuwe winkelcen-
trum. Tezamen met de 57e  paal gaat het geheel de
grond in.

Dinsdag 25 maart
Nibbixwoud.
Op de (nieuwe) begraafplaats in Nibbixwoud wordt
een monumentje onthuld met het onderschrift `Ook jij
staat geschreven in de palm van Gods hand'. Dit ter
nagedachtenis aan kinderen die ongedoopt op een
apart plekje begraven zijn in niet gewijde grond.

Dinsdag 1 aprïl
Keurslager Ed Spijkerman heeft bij de intemationale
vakwedstrijd `Fresh Food' goud en een oorkonde
behaald met zijn rookvlees. Met zijn achterham werd
hij tweede in de rangschikking.

Zondag 13 april
De 75-jarige Nibbixwouder Arie Smit is 60 jaar lid
van de plaatselijke fanfare Sint Gregorius. Voorzitter
Ada Loos overhandigt hem in de pauze van het jaar-
lijkse donateurconcert een gouden speld. Het concert
wordt gegeven in de plaatselijke noodkerk.

Arie Smit. (Foto..  Marcel  Rob).
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Zondag 13 april
ln de bloedhete en uitpuilende sporthal van Kwints-
heul wordt handbalclub ZV/SEW voor de vijfde keer
kampioen van Nederland. Met 19-24 wordt Quintus
verslagen. Later worden de speelsters in het gemeen-
tehuis van Wognum officieel gehuldigd nadat ze
samen met de blaaskapel op een vrachtwagen een
rondje Nibbixwoud hebben gedaan. Er vloeit menige
vreugdetraan....

Maandag 21 aprïl
Na een klinkende 4-0 overwinning op Meervogels '31
mag Spartanen zich kampioen noemen in de vijfde
klasse. Het is mooi weer en er is veel publiek bij de
thuiswedstrijd. En na afloop een echte `tweehonderd-
zeventigklapper' om het feest luister bij te zetten.

Zondag 27 aprïl
Tijdens de dienst van half tien in de noodkerk van
Nibbixwoud neemt pastor Paul Vlaar afscheid van de
parochie. Hij vertrekt naar de parochie Obdam.

Dinsdag 29 april
Joop Ooijevaar en Piet Schoenmaker worden
benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Beide
Nibbikers zetten zich al jaren in voor de Sint Cunera-
parochie. Joop werkt o.m sinds 1987 als voorganger
en Piet is vele jaren voorzitter van het kerkbestuur
8eweest.

Mevr. Boots en dhr. Boots in de kerk van Zwaag-
dijk-West.

Zondag 7 mei
Voor het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht voor
de kerk wordt Frans Boots uit Zwaagdijk-West gehul-
digd. Frans doet al 35 jaar diensten voor  het comité
Gemeenschapsveiling en is een zelfde aantal jaren
grafdelver. Hem worden een horloge met inscriptie en
de legpenning van de gemeente Wognum overhan-
di8d.

Burgemeester Günther spelt de versierselen op bij Joop Ooijevaar en Piet Schoenmaker.
Foto's: Gemeente Wognum

60 Jaarboek 2004



Vrijdag 16 mei
Na jaren werk wordt de speeltuin van Leekerweide
officieel geopend. De Stichting Vrienden van Leeker-
weide is zeer gelukkig met het resultaat en hoopt dat
kinderen uit het dorp er samen met de cliënten van
Leekerweide komen spelen.

Zaterdag 24 mei
llse Schouten uit Wognum verovert zilver op de fina-
le van de meerkamp tumen tijdens het Nederlands
kampioenschap. Op de balk wordt zij derde en krijgt
brons. Ilse is lid van Kracht en Vriendschap uit
Opmeer.

Zaíerdag/z;ondag 24/2 5 mei
Het team van de St. Nicolaasschool uit Nibbixwoud
behaalt in Emmen de Nederlandse titel schoolhand-
bal. Na vijf verloren finales lukt het de Nibbikers nu
wel om kampioen te worden.

Woensdag 28 mei
Tijdens een informele bijeenkomst voor zo'n 350
genodigden wordt het nieuwe bedrijfsgebouw van
aannemer Wit aan het Westerspoor geopend. Ruim 90
jaar opereerde Wit vanuit het pand aan de Kerkstraat.

Maandag2 juni
Dick Laan uit Nibbixwoud en Jan Ham uit Hauwert
hebben de bronzen medaille van de Stichting Came-
gie Heldenfonds ontvangen. Zij bevrijdden op 16
december 2002 de Wognumse lnge Sijm toen zij met
haar auto in een sloot langs de Dorpsstraat in Hau-
wert belandde.

Zondag s juni
Blikseminslag veroorzaakt grote schade aan het
woon- en winkelpand van de firma Loos aan de Kerk-
straat in Wognum. De brandweer is bijna vijf uur
bezig met blussen.

Maandag 16 juni
Van de vele vrijwilligers van Leekerweide die van-
daag gehuldigd worden krijgt Lena Broers uit Wog-
num speciale aandacht. Zij is al vanaf de opening in
1980 medewerker.

Donderdag 19 juni
De St. Nicolaasschool uit Nibbixwoud heeft een
door de provincie Noord-Holland uitgeschreven
prijsvraag gewonnen. De leerlingen van groep 6
moesten  de vraag beantwoorden:  `Hoe zal jullie
omgeving eruit zien in 2030?' Met het inzenden van
een maquette van hun dorp wonnen zij de  le  prijs
uit 80 inzendingen.Uit handen van gedeputeerde H.
Meijdam ontvingen zij een spellenpakket voor bui-
tenactiviteiten.

J„„,.
Dertien leden van de Tourclub Wognum maken een
2000-km lange fietstocht naar het ltaliaanse stadje
Civitella d'Agliano, waarmee Wognum een steden-
band heeft. Cees Koeman heeft de etappes uitge-
werkt,120 tot 130 kilometer per dag.Vanuit Civitella
gaat men naar Rome, en dan per vliegtuig terug naar
huis.

Maandag 23 juri
Vandaag nemen juf Mar Hendriks en juf Hennie Vink
afscheid van peuterspeelzaal `De Speulboet'. Mar is
al bijna 30 jaar en Hennie bijna 13 jaar leidster
geweest. De twee zijn inmiddels een begrip geworden
in Wognum. Feestelijk aangeklede kleuters vormen
een kleurige erehaag om de beide juffen te verwelko-
men. Samen vieren ze een gezellig feest. En het
schoolplein heet voortaan het `Juf Marpleintje' !

J„''.
Fruitkweker Aad van der Heiden  heeft als enige een
compleet overdekte kersenboomgaard aan de Hoom-
seweg. Plastic stroken op een net genaaid beschermen
de kwetsbare kersen tegen de regen. Daar kunnen rij-
pe kersen niet tegen, dan gaan ze scheuren.

Buiten sjoelen bij Leekerweide vanwege het
mooie weer.
V.I.n.r. Gerda Bakker, TTuus Omis (overl.), Marjanne
Stenekes, Ria Kleppe, Lena Broers, Ina Fokers en
Ria  Konijn.
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Woensdag 16 juü
Truus en Cor Steur rijden het pad weer op van hun
huis aan de Westeinderweg. In acht weken fietsten zij
samen van Wognum naar de Spaanse bedevaarts-
plaats Santiago de Compostela vice versa. De tocht
was 5876 kilometer lang.

Woensdag 16 juli
Edith van Dijk wint brons op de 10 kilometer zwem-
men in Barcelona als voorbereiding op de 25 kilome-
ter die zij zaterdag 19 juli als eerste beëindigt. Voor
Edith is dit de derde keer dat ze kampioen wordt op
de 25 kilometer.

Maandag 28 juti
De klok van de Cunerakerk luidt weer. Na een stilte
van bijna een jaar horen de parochianen nu weer het
vertrouwde geluid van de klok, die onklaar was
geraakt door de brand. Buurman Max Deen had de
actie `Laat de klok weer luiden' opgezet en inmiddels
is er 2680 euro gestort op het speciale rekeningnum-
mer.

Zaterdag 2 augustus
Wielrenner Wouter Mol is even thuis in Nibbixwoud.
Meestal verblijft hij in Cadier en Keer, van waaruit
hij naar het noorden vlak rijdt en naar het zuiden over
heuvels. Binnenkort vertrekt hij naar het Cara.i.bisch
gebied, waar hij mee gaat rijden in de Ronde van
Guadeloupe.

Zondag 3 augustus
Er is een jeu de boulesclub opgericht in Wognum:
`De Boulesklinkers'. Henk Groen, de initiatiefnemer,

is door de leden tot voorzitter benoemd. Men speelt,
in de zomer uiteraard, op het speelterrein bij het cul-
tureel centrum 't Trefpunt. Het spel wordt gezien als
een ideale remedie tegen vereenzaming bij ouderen.

Zaterdag 9 augustus
Voorzitter P. Schoenmaker huldigt Richard Rood,
D.Vlaar en W. Pronk in zwembad Molenbad in Wog-
num. De Nibbixwouder doet de zwemvierdaagse voor
de vijfentwintigste maal, de dames uit Zwaagdijk
doen het voor de dertigste keer.

Vrijdag 15 augustus
Wethouder Entius zet de 17-
jarige Marijke Mettes uit Wog-
num in de bloemen. Marijke
stootte bij het EK atletiek de
kogel over een afstand van
10.01 meter, waarmee zij in
haar amputatiecategorie het zil-
ver opeiste. Marijke mag nu
ook deelnemen aan de paralym-
pische spelen in Athene.
(Foto: Hein Koops).
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V.I.n.r. Nienke, Piet, Annette en Bas Bos.
(Foto: Cees Elst).

Zaterdag 30 augustus
Opening van de expositie die zes kunstenaars uit
Wadway houden in de voormalige garage van Jan
Schuit aan de Westeinderweg. De exposanten zijn
Hans van Engen, Wil-Stroomer-Sjerps, Patrick van
der Linden, Jan Jensen (schilders), de tekenaar Ben
Wester en keramiste Nel Rood. De tentoonstelling
duurt een maand.

Dinsdag 2 september
Meester Piet Bos van de Sint Nicolaasschool uit Nib-
bixwoud is 25 jaar bij het onderwijs en ter gelegen-
heid hiervan bieden zijn collega's hem een ritje op
een kunstkoe. Al jaren laat Piet zijn leerlingen een
koe figuurzagen en schilderen. Vandaar.

Zaterdag 6 september
`Het gebroken lei' is de naam van de biljartvereniging

in Zwaagdijk-West, die vandaag haar 25-jarig jubi-
leum viert. „Het ledental mag wat fluctueren, maar
we zijn al die jaren een springlevende vereniging, en
dat blijven we", zegt voorzitter Loek Otsen. Het feest
is in De Wildebras.

Zoïterdag 6 september
Eveneens een zilveren jubileum voor Vronie Karsten-

Schoenmaker. Zij houdt de pastorie schoon en krijgt
daarvoor na afloop van de feestelijke viering in de
noodkerk van Nibbixwoud de zilveren Cuneraspeld
en een echt kroontje, dat pastor Mars voor haar heeft
laten maken bij een smederij.

Donderdag 11 september
Peuterspeelzaal `De Speulboet' bestaat 30 jaar. Tijd
voor een feestje: Voor de kinderen zijn er diverse
activiteiten en spellenfabriek `Jumbo' geeft een grote
stapel nieuwe spellen.

Zaterdag 13 september
41 oud-klasgenoten van de St. Nicolaasschool uit
Nibbixwoud zien elkaar na 36 jaar weer terug in De
Uitbaterij. De reünie is georganiseerd door Maria
Schouten en Ria Admiraal.
(Zie voor foto pagina 57.)

Zaterdag 20 september
Het KVG uit Nibbixwoud bestaat 50 jaar. Deze ver-
eniging, die geijverd heeft voor emancipatie van de
vrouw, is nog steeds bij de tijd. Vandaag de dag wordt
gesproken over aids, discriminatie, vluchtelingen, de
islam etc.
Het gouden feest wordt begonnen met een eucharis-
tieviering, waarin mgr. Geukers voorgaat. Daama is
er feest in `De Uitbaterij' : mevr. Jo van Zelm, al 50
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jaar lid, krijgt de zilveren KVG- speld en de dag
wordt besloten met een revue.

Woensdag 24 september
Vandaag vieren meester Bert Buitink (86) en zijn
vrouw Jo Buitink-Schuitemaker (87) hun zestigjarig
huwelijksfeest. Samen zaten ze op de kweekschool.
Samen stonden ze in Oostzaan voor de klas. Bijzon-
der was de periode dat zij samen het personeel van de
twee'mans'school, de openbare lagere school in de
Raadhuisstraat van Wognum, vormden. En samen
hebben ze zich jarenlang op bestuurlijk en sociaal
vlak ingezet voor de gemeenschap.

Zoiterdag 27 september
Officiële heropening van het politiebureau aan de
Nieuweweg in Wognum. Dit gaat gepaard met een
open dag, die bezocht wordt door zo'n 150 mensen.
Het hele bureau kan bezichtigd worden en men kan
zich vergapen aan diverse politievoertuigen, waaron-
der een heuse ME-bus. Ook aan de kinderen is
gedacht, zij kunnen o.a. luchtkussen springen.

Dinsdag 30 september
Juffrouw Charlotte Schaapherder van de Sint Nico-
laasschool in Nibbixwoud wordt omringd door een
kudde van tweehonderd `schapen'. De kinderen dra-
gen een schapenmasker, omdat Charlotte, na 33 jaar

Juf Charlotte Schaapherder omringd door schapen.

Mevrouw
en meneer
Buitink
onder de
erepoort.

verbonden te zijn geweest aan de dorpsschool, voor
het laatst les geeft. Ter gelegenheid van haar vertrek
is er een spellenmiddag.

(Foto: Marcel  Rob).
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Zoiterdag 11 oktober
De Amold Schwarzenegger `lookalike' Niek Laurens
opent de nieuwe videotheek aan de Kerkstraat.
Ondememer Dave Bakker spreekt terecht van `een
schot in de roos' .

Zondag 12 oktober
Tijdens de viering ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van de Cunerakerk maakt Tiny lmmen van
het parochiebestuur bekend dat  André Dekker uit
Heerhugowaard de nieuwe pastoraal werker wordt
voor de parochies Nibbixwoud en Zwaagdijk-West.

0ltiober
Winnen wordt saai voor Jaap Mol uit Nibbixwoud.
Van de zeven keer dat de wedstrijd `Zwaarste pom-
poen' werd gehouden, wint hij deze titel nu voor de
zesde keer.
Zijn pompoen weegt 191 kilo. Mol denkt erover vol-
gend jaar niet meer mee te doen met deze wedstrijd.
Hij wil anderen nu ook graag een kans gegeven.

Zaterdag 18 oktober
Om de Zwaagdijk veiliger te maken zijn er wegver-
smallingen en z.g. chicanes aangebracht. Deze chica-
nes zijn verkozen boven verkeersdrempels.

Maandag 20 oktober
Bij het weghalen van dakplaten boven de winkel van
juwelier Leo de Nijs in winkelcentrum De Boogerd
ontdekt timmeman Koos Snijders de stoffelijke res-
ten van de boa-constrictor, die drie jaar geleden is
Ontsnapt.

Woensdag 29 oktober
De Wognumse schrijfster Saskia de Bruin schrijft een
boek met naast tekst veel lege bladzijden erin. Daar
kan de lezer eigen gedachten en gevoelens schrijven.
De titel is `Schrijvend tot jezelf komen' .

Zondag 2 november
Een nieuw beeld, voorstellende een slapend kindje
met de duim in de mond, gemaakt door Annie Boots-
Kraaijenvanger, staat er tussen de grijze verweerde
grafstenen op het oude kerkhof achter de Cunerakerk.
Het is een gedenkplek voor alle doodgeboren en
ongedoopte kinderen die vroeger in de `wallekant'
van het kerkhof begraven werden. Op deze Allerzie-
lenzondag is het door pastor Mars ingezegend.

Dinsdag 4 november
Slechts acht belangstellenden melden zich op de
ledenvergadering van de Floralia-vereniging van
Wognum. Niemand wil het bestuur komen versterken
en dus is men genoodzaakt om de vereniging na 85
jaar op te heffen. Wel komt er nog een feestelijke
slotavond, maar het wordt een avond met een
rouwrandje.

Pastor Mars zegent het beeldje gemaakt door
Annie Boots-Kraaijvanger.
(Foto: Sander Admiraal).
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Maandag 10 november
Het is ten slotte toch gebeurd: Jaap Mol is onttroond
als bietenkampioen. Op het traditionele Bietenbal van
de vereniging De Dorstige Biet moest hij zijn titel
afstaan aan Jan Wijnker uit Grosthuizen. Deze lever-
de een biet in van 47 kilo. Terecht werd voor hem het
Wilhelmus aangeheven.

Zaterdag 15 november
Profboksster Esther Schouten behaalt in Wenen een
benauwde overwinning  op haar Amerikaanse uit-
daagster Alicia Ashley. Voor het eerst verdedigde Est-
her haar wereldtitel van de Women's lntemational
Boxing Federation in het juniorvedergewicht.

Dinsdag 18 november
Tijdens de jaarlijkse Technische Vergadering van de
Vrijwillige Brandweer Wognum reikt burgemeester
Günther drie vrijwilligersmedailles uit aan resp. Jos

Ursem, Gerard Zomer en Simon
Wit. Jos Ursem en Gerard
Zomer zijn 30 jaar, Simon Wit
20 jaar bij de brandweer. Deze
onderscheiding wordt toege-
kend door de Kanselarij der
Nederlandse Orden, namens de
Koningin.
V.I.n.r. Jos Ursem, Gerard
Zomer en Simon Wit.
(Foto: Gemeente Wognum).

Zalerdag 22 november
Zinloos geweld, een fenomeen van deze tijd, komt nu
in onze gemeente wel heel erg dichtbij. De 17-jarige
M. de Wit uit Nibbixwoud moet na tweemaal in zijn
buik te zijn gestoken in een dancing te Wervershoof
naar het ziekenhuis in Hoom worden gebracht.

Dinsdag 25 november
Collectanten van de Nierstichting worden gehuldigd.
Speciaal Ans Ursem, die de 44 collectanten al 25 jaar
onder haar hoede heeft en de collectes organiseert.
Als cadeau krijgt zij een verzilverd collectebusje,  een
zilveren speld en een bos bloemen.

December
Geboortegolf in een Wognums geslacht.
De familie Koeleman heeft een ware geboortegolf in
Wognum veroorzaakt. Binnen 15 weken kregen de
drie broers Marc, Hans en Rick alle drie een kind. De
broers komen uit een gezin van alleen maar jon-
gens.Wat hun vader niet lukte, daarin slaagden zij
wel: zij (en hun respectievelijke echtgenotes) kregen
alledrie een dochter.

Wognum telt op 31  december 2003 in totaal 8081
inwoners; 59 minder dan aan het begin van dat
jaar. De daling wordt grotendeels veroorzaakt
door het geringe aantal vestigingen.
Gevestigd:    183 (304 in 2002) Vertrokken: 307 (267
in 2002)   Het aantal geboortes blijft met 106 (112
in 2002) redelijk gelijk, terwijl het aantal overle-
den inwoners 41  bedroeg tegen 53 in 2002.
(Bron: Walhalla)
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