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Dinsdag 6 januari
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Medemblik wordt voor het eerst de vrijwilligersspeld
van hetjaar uitgereikt. Zeventien mensen ontvangen
deze speld uit waardering voor hun vrijwilligerswerk.
Uit ons Cromme Leeckgebied zijn dat:
J. Kamp uit Wognum zet zich ruim een kwart eeuw in
voor de harddraverij in Wognum en is voorts actief
voor handbalvereniging Spartanen. 8. Zuurbier uit
Wognum bereidt al 25 jaar de jaarlijkse draverij voor.
A. Schoonbeek uit Wognum doet al 28 jaar vrijwilli-
gerswerk bij Leekerweide, en L.T Koeleman -van
Egmond uit Nibbixwoud is vrijwilliger bij de basis-
school St. Nicolaas. Gerard en Martien Hoogewerf
uit wognum zijn 39 jaar coördinator bij het ophalen
van oud papier.

Woensdag 7 januari
Ten gevolge van de gladheid raakt op de Wijzend in
Nibbixwoud een moeder met haar drie kinderen in
de auto te water. De inzittenden, allen uit Nibbix-
woud, belanden ondersteboven in de sloot naast de
weg. Met de hulp van Gerard Ettes, Arend llbrink en
personeel van Dakdekkersbedrijf Admiraal kunnen
de portieren van de auto worden geopend en worden
de inzittenden, de familie Laan, uit hun benarde
toestand worden verlost.

Woensdag 7 januari
De nieuwe fietspaden Over de Leek tussen Zwaag-
dijk-West en Nibbixwoud en het Korenmolenpad
tussen de Dorpsstraat en de Wijzend in Nibbixwoud
worden om l4.15 uur vleermuisvriendelijk officieel
geopend. Een groep genodigden fietst naar de brug
die het pad Over de Leek letterlijk over het eeuwen-
oude veenriviertje de Kromme Leek voert. De
Medemblikker wethouder K. Gutter en de gedepu-
teerde van Noord-Holland C. Mooij trekken als
openingshandeling ieder een plastic vleermuis onder
de brug door. Deze speelgoeddieren staan symbool
voor de meervleermuizen die daar schijnen voor te
komen.

Woensdag 7 januari
Al drie maanden is het alle avonden `feest' rondom de
muziektent in Nibbixwoud. Er wordt drank uitgewis-
seld en vermoedelijk ook gedeald. Omwonenden
klagen dat de overheid niet optreedt. Burgemeester
van Eijk is op de hoogte. Hij hoopt de jongeren met
praten duidelijk te maken dat er grenzen zijn. Lukt
dit niet dan volgt een lik-op-stuk beleid.

Woensdag en donderdag 7 en s januari
OSN, de Ouderen Sociëteit Nibbixwoud, is een halve
eeuwjong. Woensdag is er een receptie voor genodig-
den, donderdag krijgen de leden een dagvullend
programma, met onder andere West-Fries vermaak
en een lunch. Alle festiviteiten vinden plaats in De
Hoge Weide.

Donderdag s januari
De ijsmeesters uit Nibbixwoud, de heren Ettes, Boots
en Moras, prepareren de ijsvloer met een zelfgeknut-
selde zamboni. Dit is een vat heet water op een
onderstel met slee-ijzers, met daarachter een sleep.
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Kieren en scheuren verdwijnen als sneeuw voor de
zon door het ijs te begieten met water van 85 graden.
Koud water werkt niet, want dat schaats je zo weer
kapot. De ijspret kan weer worden voortgezet.

Vrijdag g januari
Even na 13.00 uur knapt de hoofdwaterleiding onder
de Kerkstraat, ter hoogte van nummer 31 in Wog-
num. Ter plaatse ontstaat een gat in het wegdek van 4
x 6 meter. De PWN neemt noodmaatregelen om het
lek te dichten. Een deel van de bewoners aan de
Kerkstraat zit hierdoor een tijdje zonder water.
Oorzaak is de vorst. Door de grote watermassa lijkt
de Kerkstraat ter plaatse wel een ijsbaan.

Zaterdag 25 april
Vandaag verschijnt `De 13 van Steur', de geschiedenis
van de familie Steur uit Wadway, geschreven door
Sjaak en Hans Steur.

Donderdag 29 januari
Voormalig wethouder Jan Entius ontvangt van de
landelijke VVD -voorzitter lvo Opstelten de Thorbec-
kepenning. Deze onderscheiding reikt de partij uit
aan mensen die zich langdurig hebben ingezet voor
de partij en het uitdragen van het liberale gedachte-
8oed.

Maandag 23 februari
Op het Ondernemersgala georganiseerd in het Park
te Hoorn wordt de ondernemer van hetjaar gekozen.
De Runner -Up Prijs 2008 gaat dit jaar naar het
bedrijf Rolan Robotics. Het bedrijf staat in Zwaag,
maar de eer van de prijs straalt toch ook af op Wog-
num: de directeur-ondernemer Hans Stam en zijn
rechterhand Fabian Hoogland komen beiden uit
Wognum. Hun bedrijf is actief in de sector van
productieautomatisering door middel van robots.

Donderdag 26 februari
De sociale werkvoorziening Op/Maat is bezig in
Wognum tussen de Hanebalk en het Vierkant
verouderde houten bruggen te vervangen door
nieuwe. Er wordt op deze plaatsen voor het eerst
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gebruikgemaakt van gerecycled kunststof. Dit hoeft
niet geschilderd te worden. Gewoon schoonmaken
met de hogedrukspuit. Bovendien is het lichter dan
hout.

Zondag 29 maart
Aan het eind van de eerste communieviering wordt
de heer Aad Mak onderscheiden met de Hiërony-
musspeld. Aad zet zich sinds jaar en dag in voor de
eerstecommunieviering, voor zowel de voorberei-
ding als de nascholing. Bovendien is Aad al lang
betrokken bij het samenstellen van de maandelijkse
gezinsvieringen en praat hij mee bij het liturgisch
overleg van de parochie.

April
Ja, daar is -ie weer, die Hans, met z'n vijfde! En wat
dachtje: 140 bladzijden, geen kattedrek. Hoe dat
boek heet? `Toch nag effe vedder teute'. En waar het
over gaat? Ja, dan moet je die bundel maar kopen. Bij
Hans Bleeker!

Donderdag 2 april
De onderlinge saamhorigheid willen ze stimuleren,
Monique Aker en Colinda Spil uit Zwaagdijk-West.
En dat gaan ze doen door kinderen met elkaar te
laten spelen en sporten. Zelf hebben ze dat indertijd
een beetje gemist. Om te beginnen hebben ze de
brandweer en de politie bereid gevonden een
demonstratie te geven met toelichting.

Dinsdag 28 april
Groot feest op de boerderij van Ton en Carin Ootes
aan de Westeinderweg. Want zowel Ada 28 als
Taetske 151 zijn goed voor 100.000 liter melk. Meer
dan honderd feestvierders zijn uitgenodigd om de
beide koeien, die er glanzend bij staan, te bewonde-
ren en te luisteren naar Ton, die zijn superkoeien
lovend toespreekt.

Woensdag 29 april
Vronie Karsten-Schoenmaker uit Nibbixwoud wordt
koninklijk onderscheiden. Zij wordt lid in de orde
van Oranje -Nassau wegens haar vele verdiensten op
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Zaterdag 16 mei
Handbalster willemijn Karsten is door bondscoach
Henk Groener opgenomen in de selectie van het
Nederlands team, dat zich de komende periode
voorbereidt op twee WK-kwalificatie wedstrij den
tegen Oekra.i.ne. Overigens vertrekt Willemijn zo
goed als zeker bij haar huidige Duitse club, BVB
Dortmund.

Dinsdag 26 mei
Het veen is in West-Friesland al eeuwen verdwenen,
maar toch, De Veenhoop bestaat nog steeds en ook al
sinds eeuwen. Men schrijft en dat met enige trots,
het 214e boekjaar. En met `men' doelen we op Jos
Molenaar uit Wognum, want hij is het enige perso-
neelslid van de onderlinge verzekeringsmaatschap-
pij. Hij is verantwoordelijk voor de laatste 25 jaarver-
slagen. "Ik ben de verzekeringsman, ik doe de
administratie en de boekhouding, ik ben binnen- en
buitendienst en het bestuur en ik hebben leuke
klanten." Wat kan een verzekeringsman zich meer
wensen?

Boven v.I.n.r: Nienke Meester, Linda Koppes, Hannah Nijsingh, Lotte

Hauwert, Rosanne Dekker, Renée Honing (begeleider), Liselore

Veeken. Onder v.I.n.r: Lucie Zuiker (begeleider), Corine Beerepoot,

Anouk Zuiker, José Honing, Manon Spaans. Foto Renée Honing.

Donderdag 28 mei
De meiden van het A2-handbalteam van Spartanen
zijn kampioen geworden.

Maandag s juni
Vandaag wordt na maandenlange werkzaamheden de
rotonde op de kruising Nieuweweg / Wijzend ge-
opend.

Dinsdag g juni
Vandaag is het echtpaar W. van der Gracht-Bakker 60
jaar getrouwd. Dit wordt herdacht met een viering in
de kerk en een feest in Restaurant 't Raethuys. Een

serenade van fanfare Ons Genoegen en een bezoek
van burgemeester Van Eijk omlijsten deze bijzon-
dere dag.

Echtpaar W. van der Gracht-Bakker ontvangt een felicitatie uit

handen van burgemeester Theo van Eijk. Foto Ria Ursem.

Woensdag l0 juni
De Scholtensgroep opent vandaag zijn nieuwe
hoofdkantoor aan de Geert Scholtenslaan, afslag bij
de rotonde aan de Nieuweweg te Wognum. Wat eens
een rustig landweggetje was, is nu een drukke
verkeersader geworden. Voormalig minister van
financiën Gerrit Zalm verricht de openingshande-
ling. Het gebouw wordt gekenmerkt door duurzaam-
heid. Zo is er een natuurlijke bron op 170 meter
diepte aangeboord om in de winter met de opgesla-
gen warmte het kantoor te verwarmen. Andersom
zorgt de winterse kou voor koelte in de zomer.

Woensdag l0 juni
Janneke Werner-Besseling uit Wognum wordt
samen met haar team Revolution kampioen raften in
Chateauroux les Alpes in Frankrijk. Een week eerder
deden de meiden mee aan het WK in Banja Luka in
Bosnië Herzegovina en behaalden daar een gouden
medaille op de sprint en een zilveren bij het onder-
deel `down river'.

Donderdag ll juni
Vandaag ontvangt onze voorzitter, Ina Broekhuizen-
Slot, de Jan Pannekeetprijs. Ina werkt al twintigjaar
mee aan de publicaties van het kwartaalblad Skroi-
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vendervort, ze schrijft romans, gedichten en musi-
cals. En allemaal in onvervalst West-Fries.

Zondag l3 juni
ln het Huis van Oud presenteert Tom van Baar
vandaag aan een grote schare verre en minder verre
verwanten het indrukwekkende Van Baar familie-
boek. Tom heeft erjarenlang aan gewerkt en het
resultaat mag er dan ook zijn.

Vrijdag l9 juni
Opening van het kantoorgebouw van de accountants-
organisatie BDO aan de Nieuweweg, naast de Schol-
tens Groep.

Woensdag 24 juni
Tom Roozendaal uit Wognum strijkt zich eens door
zijn bakkebaardjes. Nu kan hij dat weer, zo'n beetje.
Want hij was al zijn haar kwijt. Toen ontdekt was dat
hij botkanker had, had hij zich alvast maar kaalge-
schoren. Hij heeft een ellendige tijd achter de rug,
maar het gaat goed met hem. Hij is zelfs voor zijn
wo-examen geslaagd.

V.I,n.r.: wethouder Louw-Jan Zwagerman, Gerard en Tiny Klaver.

Foto Ria Ursem.

Dinsdag 30 juni
Een bijzonderjubileum van Gerard en Tiny Klaver te
Nibbixwoud. Naast de zorg voor hun vier eigen
kinderen nemen zij nu al 25 jaar lang de zorg voor
pleegkinderen op zich. Reden voor een feestje, want
al l25 pleegkinderen vonden door de jaren heen een
veilig en warm onderkomen in hun gezin. Reden voor
wethouder Louw-Jan Zwagerman om hen ook te
komen feliciteren.

Woensdag 1 juli
Vandaag wordt de Cupidobar in Nibbixwoud geslo-
ten en daarmee de allerlaatste plaats waar de Nibbik-
kers nog bijeen konden komen. Dit is veeljongeren
uit Nibbixwoud echter te gek en onder aanvoering
van Jan Schouten en Monique Grippeling weten ze
dit te voorkomen. Gezamenlijk zetten zij er de schou-

ders onder en knappen het hele gebouw op. Schouten
en Grippeling gaan het pand nu beheren.

Donderdag 2 juli
"Mijn vader is een echte vader omdat hij altijd voor

ons klaarstaat, daarbij ben ik gelukkig dat ik steeds
meer op hem ga lijken, niet qua uiterlijk want een
dergelijke grijze baard zou mij niet staan." Dit
schreef Brenda Koomen uit Wognum over haar vader
Cor, niet verwachtend dat het hem de eretitel `Vader
van het Jaar' zou opleveren. Cor verwachtte het zelf
natuurlijk ook niet, maar is wel `blij verrast.'

Vrijdag 3 juli
Precies 70 jaar na zijn overlijden op 3 juli 1939 wordt
op de algemene begraafplaats van Wognum een
nieuwe gedenksteen onthuld op het graf van dokter
G.C. van Balen-Blanken, huisarts in Spanbroek,
oprichter en voorzitter van Kolfsociëteit De Vier
Eenen, Nederlandse Kolfbond, Landbouwtentoon-
stelling Opmeer, Historisch Genootschap Oud-West-
Friesland, pionier met liefde voor West-Friesland.

Vrijdag 3 juli
De Wognumse Esther Schouten brengt in Langenha-
gen, vlak bij de Duitse stad Hannover, het wereldti-
telgevecht in het superbantamgewicht (55,3 kilo-
gram) op haar naam. Dit is de 4e wereldtitel voor de
3l-jarige sportvrouw, die in 2002, 2003 en 2004 ook
al wereldkampioen werd. Esther maakte in januari
2009 haar rentree, nadat ze vanaf maart 2007
behandeld werd aan lymfllierkanker.

Zondag l2 juli
Met wat inlevingsvermogen kan men vandaag de
Ganker ter plekke van de Cupidobar in Nibbixwoud
aanzien voor het strand van Rio de Janeiro. Er wordt
daar namelijk een strandvolleybaltoernooi gehou-
den. Vijftien teams strijden om de titel, die uiteinde-
lijk door de `Hooimannen' wordt gewonnen.

Donderdag l6 juli
Ad Sijm (62) neemt na 38 jaar afscheid van zijn
geliefde school St. Lidwina in Zwaagdijk-West. Hij
zal de school missen en de school hem minstens
zoveel. Ad krijgt een groots afscheid op de laatste dag
dat hij op school komt.

Dinsdag 25 augustus
Hij is nog een `echte' en een `warme' bakker: Peter
Kool uit Nibbixwoud. Dus staat hij al twintigjaar 's
nachts om 1 uur in zijn bakkerij ambachtelijk broden
te bakken. Hij zit al 40 jaar in het vak. Peter en zijn
vrouw Marry hebben een zaak in Nibbixwoud en
Midwoud. De clientèle in Midwoud is wat `luxer' van
smaak, hier in Nibbik `doen ze maar gewoon'.
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Woensdag 26 augustus
Tijdens de allerlaatste vergadering die door hem
wordt voorgezeten, neemt Nico Groen afscheid van
de Parochiële Caritas lnstelling, waarvoor hij zich 26
jaar lang heeft ingezet. Als bestuurslid kenmerkt
Nico zich als iemand met een groot verantwoorde-

V.I.n.r.: Gerard  Laan, Tonny en Nico Groen. Foto Ria Ursem.

lijkheidsgevoel. Een ferme handdruk, een bos
bloemen en een dinerbon onderstrepen de woorden
van dank die penningmeester Gerard Laan tot hem
richt.

Zondag 30 augustus
Opening van de Cupidobar in Nibbixwoud. Onder het
genot van een drankje en een hapje ontvangt onder-
nemer Jan Schouten zijn gasten. Na een lange
leegstand is dit pand weer mooi opgeknapt en komt
er weer wat reuring in het dorp.

Vrijdag 4 september
Op de SEW-jaarvergadering wordt bestuurslid Frans
Keizer benoemd tot erelid van de vereniging. Acht-
tienjaar lang heeft Frans zich bemoeid met het
selecteren van de spelers voor het le en 2e team.
Bovendien zorgt hij dat er ruim voor aanvang van de
competitie een uitgebreid trainingsprogramma
gereed is. Dezelfde avond wordt hij onderscheiden
door de KNVB met de zilveren waarderingsspeld die
hij door de vicevoorzitter van         , t
SEW Nibbixwoud Piet Bos krijgt
opgespeld.

Zaterdag 5 september
Wil Ursem-Klaver uit Nibbix-
woud wordt benoemd tot erelid
voor het leven van het zwembad
't Molenbad Wognum/Nibbix-

woud. Met de oorkonde krijgt zij

een prachtige bos bloemen uitgereikt. Dit heeft zij
verdiend voor haar vele vrijwilligerswerk. Na 22 jaar
vindt ze het welletjes en wil ze het stokje overdragen.

Zondag 6 september
Parochiebestuur Hiëronymus eert tijdens de kerk-
dienst drie supervrijwilligers met de Hiëronymus-
speld voor hunjarenlage verdiensten. Piet Schneider
heeft vele honderden uren doorgebracht in de
parochiedrukkerij, vooral rond feest-en hoogtijda-
gen. Nico Groen dient al meer dan twintigjaar de
PCI.  Deze organisatie ondersteunt de dienende taak
van de parochie. Klaas van Baar is ruim twintigjaar
behulpzaam in de eredienst, met name als lector. Ook
was hij actief in de avondwakegroep. Nu vinden we
hem nog terug als lid van de tuingroep Bladgroen.

Vlnr.: pastor Koning, Piet Schneider, Riet Spigt, Klaas van Baar en

Nico Groen.

Zondag 13 september
Cultureel Centrum 't Trefpunt in Wognum bestaat
25 jaar. Al snel na de opening in 1984 bewees 't
Trefpunt zijn nut: veel verenigingen uit Wognum
maken gebruik van de locatie. En er is nog nooit
subsidie gevraagd. Behalve dan een bedrag van J
50.000,- als `startsubsidie' toegekend door de ge-
meente Wognum na de brand in 1983.

Maandag 14 september
Meester Groen van de St. Nicolaasschool in Nibbix-
woud zit 40 jaar in het onderwijs.
Alle leerlingen zijn in het groen naar school gekomen
om de meester te verrassen.

Woensdag 16 september
Alle 150 kinderen van de Speelwagen uit Wognum
willen vandaag zo veel mogelijk rondjes lopen in het
Kreekbos. Op deze manier verdienen ze geld voor de
aanschaf van schoolmateriaal en voor de opleiding
van `hulphonden'. Deze dieren zijn erg belangrijk
voor mensen met een handicap.
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Hervormde kerk, Wognum.

September
De toren van de Wognumse hervormde kerk is
helemaal ingepakt omdat er een grootscheepse
restauratie zal plaatsvinden.

Donderdag 17 september
Bij een brand in een woonhuis aan de Koppenhoeve
in Wognum zijn twee bewoners licht gewond geraakt.
De brand is ontstaan in de op zolder aangetroffen
hennepkwekerij.

Zaterdag 19 september
Marjon Al uit Nibbixwoud slaagt erin de tien Engelse
mijlen van de Dam tot Damloop in Amsterdam uit te
lopen in 1 uur 48 minuten en 33 seconden. Dit is een
enorme prestatie, vooral omdat ze een lang gene-
zingsproces van lymfl{lierkanker achter de rug heeft.
Ze vindt het zelf een mooi begin van de afsluiting van
een nare periode. Marjon wordt bij haar prestatie bij-
zonder gesteund door haar vriend Sander, haar neef,
nicht, haar moeder Margo Al en haar huisarts Lia
Captein, die deze race met haar meelopen.

Vlnr.: Lia Captein, Marjon AI, Margot AI.

Dinsdag 29 september
Peuterspeelzaal De Speulboet uit Wognum bestaat
35 jaar. Begonnen in de ontmoetingsruimte van de
Hiëronymuskerk, verhuisde men vijfjaar later naar
de leegstaande openbare school aan de Raadhuis-
straat. Na dertienjaar werd het huidige onderkomen
betrokken, Boogerd 2. Nu is de Speulboet uitgegroeid
tot een professionele speelzaal met enthousiaste
leidsters, bestuursleden en oudercommissie.

Dinsdag 29 september
Het had zo mooi kunnen wezen: een ex-Nibbikker in
de Duitse Bondsdag. Maar Kees de Vries kwam
jammer genoeg 0.3 % stemmen te kort. Kees exploi-
teert samen met zijn zwager een voormalige staats-
boerderij in de deelstaat Saksen-Anhalt. Hij was in
Nibbixwoud politiek actief en is dat in Duitsland ook
gebleven. En wie weet? Een volgende keer?

Zaterdag 3 oktober
Wognumer Hans Spigt krijt de eervolle uitnodiging
om zijn schilderwerk te exposeren op de lnternatio-
nal Art Exhibition in Ferrara, Italië. Deze tentoon-
stelling wordt georganiseerd door Paola Trevisan, die
met het werk van Spigt kennismaakte via diens
website. Vier van zijn werken worden geëxposeerd.

Donderdag s oktober
Han Staal uit Wognum wordt tijdens de ledenverga-
dering van badmintonvereniging upsilon koninklijk
onderscheiden. Han is al 25 jaar voorzitter van de
badmintonvereniging. Hij heeft zich ook ingezet voor
de gymnastiekvereniging WGC, carnavalsvereniging
De Krotenkokers, obs De Speelwagen en het millen-
niumplatform. Staal is wijkagent in Opmeer en al
121/2 lid van het bedrijfsopvangteam voor opvang van
collega's met traumatische ervaringen. Burgemees-
ter Th. van Eijk reikt hem de versierselen uit beho-
rende bij de benoeming tot lid in de Orde van Oranje
- Nassau.
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V.I.n.r.: Nel en Han Staal, burgemeester Theo van Eijk..

Dinsdag 13 oktober
121/2 jaar geleden hadden Jos Luken en zijn vrouw
Marja een droom: een eigen zaak beginnen. Ze
begonnen met z'n tweeën en hebben nu vijf mensen
in dienst. Dus kijken ze met tevredenheid terug. En
ze vieren het jubileum door de klanten een halfjaar
lang aantrekkelijke acties aan te bieden.

Maandag 19 oktober
De DSB Bank aan de Nieuweweg in Wognum wordt
na een hectische week failliet verklaard. Vanaf 12
oktober, toen DSB Bank onder curatele werd ge-
plaatst, staat het dorp vol metjournalisten en
cameraploegen. Nog nooit was het hier zo druk. Voor
veel inwoners, werknemers en cliënten heeft dit
faillissement grote gevolgen.

Journalisten verdringen zich voor de ingang van het DSB-terrein.

Woensdag 4 november
Alles wat Ted Ooijevaar uit Nibbixwoud doet, wil hij
goed doen. Dit geldt niet alleen voor zijn passie,
marathonschaatsen en skeeleren, maar ook voor zijn
studie werktuigbouwkunde aan de Universiteit
Twente. Nu is bekend geworden dat hij voor zijn
afstudeeronderzoek de landelijke Corus Jong
Talentprijs van 5000 euro heeft gewonnen. Ted heeft
ontdekt hoe je schade aan een constructie van

vezelversterkte kunststoffen kunt ontdekken en
lokaliseren.

Zaterdag 7 november
Hannie Lamers-van Oosten uit Wognum ontvangt
als eerste een bijzondere prijs: de speciaal voor haar
ingestelde `Trefpunt Award', een glazen standaard
met inscriptie plus oorkonde met daarop al haar
verdiensten vermeld. Hannie zet zich al vanaf de
oprichting 25 jaar geleden in voor het culturele leven
met een nimmer aflatend enthousiasme.

Woensdag 11 november
Op ludieke wijze is de nieuwe rotonde van de Nieu-
weweg/Raadhuis straat geopend.
De oud-prinsen van CV De Krotenkokers laten
burgemeester Van Eijk midden op de rotonde een
eikenboom planten en de rotonde dopen tot Burge-
meester Van Eijkplein. Voor de boom is inmiddels
een andere en betere plek gevonden.

Vrijdag 20 november
Na 40 jaar doet Hans Bijman een stapje terug bij
dorpsblad Walhalla. Hij heeft er van alles voor
gedaan: de opmaak, de advertenties, hij schreef
columns, kwam met ideeën en impulsen. Met 60
vond hij het eigenlijk al welletjes. Volgendjaar, hij is
dan 62, stopt hij met werken en hij vindt dat ook het
moment om met Walhalla te stoppen.

Maandag 23 november
De Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen,
Vrouwen van Nu, afdeling Wognum, groot 47 leden,
besluit bij stemming zichzelf op te heffen bij gebrek
aan een voltallig bestuur. 36 van de 39 aanwezige
leden stemmen voor opheffing en 3 tegen.

Maandag 30 november
Heel Wognum schrikt bij het nieuws dat een van
onze nestors, Cor Baas van de Oosteinderweg,
plotseling komt te overlijden. Een man die zijn leven
lang op vele terreinen actief is geweest en zich daar
ook verdienstelijk heeft gemaakt, is niet meer in ons
midden.

Vrijdag 27 november
`Dubcek niet naar de Russen', lijkt een wat vreemde

zinsnede in een boek getiteld `Door Dik en Dun', dat
gaat over het leven van Theo Ruyter (geb. 1925) uit
Nibbixwoud. Het eerste exemplaar is vandaag
overhandigd aan de voorzitter van de Eerste Kamer,
René van der Linden. De officiële presentatie is op 29
november in Café Jan Pieterszoon Coen in Hoorn.
Nieuwsgierigen kunnen dit boek van de `dwarslig-
ger', zoals de Nibbikker Theo Ruyter ook wel wordt
genoemd, kopen bij Albert Heyn in Nibbixwoud.
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Dinsdag 1 december
ln augustus werd de toren van de hervormde kerk
van Wognum helemaal ingepakt. Vandaag is de
restauratie klaar. Met een grote telekraan wordt de
zeemeermin weer op de torenspits geplaatst.

V.I.n.r: Carolien van der Linden, John Huisman, Esther Overboom,

Martien Hoogewerf en Ria Ursem. Foto Hans Ursem.

Woensdag 2 december
Marjan Broertjes, Annie Appelman en Claudine
Winkel vieren hun 25-jarigjubileum als vrijwilliger
op Leekerweide. Coördinator Norma Stapel wilde dit
niet ongemerkt voorbij laten gaan en zet de jubilaris-
sen flink in het zonnetje.
Maar liefst vijfjubilarissen bij fanfare Ons Genoegen.
John Huisman en Esther Overboom krijgen een
zilveren insigne vanwege hun 25-jarig lidmaatschap,
Carolien van der Linden, Ria Ursem en Martien
Hoogewerf krijgen een verguld zilveren insigne
omdat zij al 40 jaar spelen, zij het niet altijd bij Ons
Genoegen. Alleen Martien diende de volle 40 jaar bij
Ons Genoegen.

Dinsdag 15 december
Peter Mol en Ed Spijkerman uit Nibbixwoud hebben
een lintje gekregen voor hun langdurige verdiensten
bij de vrijwillige brandweer. Ze zijn lid geworden in
de Orde van Oranje -Nassau. De onderscheiding
werd aan hen uitgereikt in café De Post in Midwoud.
Beide heren zijn al sinds 1980 actief bij de brand-
weer,eerstvoordevoormaligegeme£oï!?..Wa°n8snKE#'ers.
Nibbiwoud en
Zwaagdijk-West en
sinds ljanuari 2007
voor de gemeente
Medemblik. Peter
Mol was ondercom-
mandantenjaren-
lang regionaal
instructeur en
neemt vandaag
afscheid van de
brandweer.
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Ed Sp.ijkerman

Vrijdag 18 december
Na lange en soms gecompliceerde voorbereidingen
verschijnt vandaag het Neefjes-boek. Ten huize van
Piet Schneider wordt het eerste exemplaar overhan-
digd aan diens vrouw Aat Neefjes. Piet heeft veel
feiten aangedragen en de gehele grafische vormge-
ving verzorgd. Het resultaat is een prachtig familie-
boek.

Maandag 21 december
Omstreeks twee uur in de middag doet de politie
onderzoek in een bestelbusje dat geparkeerd staat
aan de Nuboxstraat in Nibbixwoud. Onder een kleed
ligt een partij illegaal vuurwerk van 130 kilo. Dit zijn
veel Chinese rollen en lawinepijlen. Een 47-jarige
Nibbixwouder wordt aangehouden.

Vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag, 's avonds om zeven uur komt er een
auto aanrijden op de Kerkstraat in Wognum ter
hoogte van de Pannenspiegel, als daar plotseling
water uit de grond omhoog komt. In het donker ziet
de bestuurder niet goed wat daar aan de hand is en
rijdt er met zijn auto overheen. Tot zijn ontzetting
zakt hij in de straat weg. Het blijkt dat door de vorst
de hoofdwaterleiding is gesprongen. Dat was op 9
januari ook al het geval. Omwonenden bellen de
hulpdiensten. De auto wordt eruit getrokken en met
een lichtbeschadigd voertuig kunnen de inzittenden
hunwegvervolgen.
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