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Vrijdag 1 januari
Op nieuwjaarsdag zijn drie ‘bikkels’ uit Wognum 
vertrokken naar Scheveningen om deel te nemen aan 
de traditionele nieuwjaarsduik. Peter Duist en zijn 
dochter Lisanne met haar vriendin Xandra Groot 
doken met nog 8600 andere gemotiveerde mensen 
uit het hele land in het ijskoude zeewater van 4 
graden. Dat een kop snert bij terugkomst dan zo 
lekker kan zijn.

Januari
Cor Karels viert voor de tweede keer een jubileum als 
lid van het gemengd koor van de Jacobus de Meer-
dereparochie in Zwaagdijk-West. Nu is hij al vijftig 
jaar lid en daarmee tevens degene die het langst lid is 
van dit koor. 

Dinsdag 5 januari
De traditionele uitreiking van de waarderingsspeld 
geschiedt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Medemblik. De gelouwerden zijn de dames 
Claudine Winkel en Tiny Klaver, de heren Jaap 
Meester, Gerard Klaver, Wil Ursem en Piet Laan uit 
Nibbixwoud. Uit Wognum de dames Hannie Lamers 
en Annie Appelman, de heren Gerard Laan, Theo 
Dekker, Jan Koeleman, Piet Vlaar en Bertus Kok.

JAARKRONIEK 

/2010 %
Januari
Eigenlijk wil ze wel aan Idols meedoen. Maar daar 
vindt moeder Norma Schuurman uit Wognum haar 
tienjarige dochter Shalisa nog te jong voor. Nu staat 
Shalisa echter wel in de finale van de provinciale 
voorronde van Kinderen voor Kinderen. 

Zondag 10 januari
Vandaag wordt er een weeralarm afgegeven vanwege 
de vorming van sneeuwduinen bij windkracht zeven 
uit het noorden. Koning Winter is nu al drie weken 
de baas met veel sneeuw en vorst tot wel -10 graden. 
Dit weer hebben we al jaren niet meer gehad.

Woensdag 13 januari
Vrijwel uit het zicht, maar erg strategisch gelegen: op 
het einde van de Nieuweweg in Wognum, naast de 
rotonde bij de A.C. de Graafweg en vlak bij de snel-
weg A7, is de nieuwe ambulancepost voor West-
Friesland gebouwd. Hier is plaats voor zeven ambu-
lances. Totale kosten voor de bouw 1,7 miljoen euro. 
De post wordt vandaag officieel in gebruik genomen 
door burgemeester Th. van Eijk van de gemeente 
Medemblik.

Januari
Dorpsblad voor Nibbixwoud ‘De Kern’ bestaat 40 
jaar. De blauwe kaft is daarom voor dit jaar
vervangen door een roze voorkant.

Maandag 25 januari
Jan en Nel Conijn-Twisk uit Nibbixwoud (beiden 87 
jaar) zijn zestig jaar getrouwd. Inmiddels woont het 
echtpaar in Sweelinckhof, waar de burgemeester hen 
komt feliciteren. Bij hun kerkelijk huwelijk op  
1 februari 1950 was het net als nu echt winterweer. 
De genodigden kwamen door de gladheid pas in de 
kerk toen de ringen werden omgedaan.

Dinsdag 2 februari
Drie gemaskerde mannen dringen  vanmiddag een 
woning aan de Oosteinderweg in Wognum
Binnen. De bewoner en zijn vriend krijgen enkele 

Cor Karels (links) krijgt een gouden dasspeld, dirigent  

Jan Vriend (midden) ontvangt uit handen van Joke Ruijter  

de  zilveren Gregorius medaile.
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rake klappen. Nadat de dieven het huis hebben 
doorzocht, vertrekken ze zonder buit.

Vrijdag 12 februari
De 27-jarigeWouter Mol, geboren in Nibbixwoud, 
wonende in Heerhugowaard, heeft de negende editie 
van de wielerronde van de Qatarwoestijn gewonnen. 
Deze zege is heel opmerkelijk, omdat hij een paar 
maanden geleden nog niet wist of hij als prof verder 
zou gaan.

Zaterdag 27 februari
Het 40-jarig bestaan van het Jongerenkoor Wognum 
wordt vandaag gevierd met een mis in de Hiërony-
muskerk. Aansluitend is er in zaal Stam een reünie 
en een feestavond. 

Maart
De touwtrekvereniging West-Friesland uit Nibbix-
woud behaalt de bronzen medaille op het wereld-
kampioenschap touwtrekken, dat werd gehouden in 
de Italiaanse plaats Cesenatico.
Het team bestaat uit: Aad Dobbe, Niels Bot,  

Jan Wester, Hans Ooievaar, Marco Knol, Gerrit 
Schaft, Arend Visser, reserve René Groot.

Zondag 7 maart
Frans Berkeveld, Wognum, versnellingsbak-kenner 
par excellence, jubileert. Hij zit als zelfstandig onder-
nemer  vijftig jaar in het autovak met als specialiteit: 
de revisie van automatische versnellingsbakken. Dat 
Frans goed is, weet niet alleen hijzelf, het blijkt ook 
uit de klandizie die hij heeft  opgebouwd en die hem 
meestal van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
bezighield. Frans is officieel nooit met pensioen 
gegaan en ‘doet’ nu nog van tijd tot tijd een oldtimer. 

 

Vrijdag 12 maart 
Gedeputeerde Elisabeth. Post van de provincie 
Noord-Holland verricht vandaag de feestelijke 
opening van twee rotondes aan de Nieuweweg in 
Wognum. De verkeerssituatie is hierdoor overzichte-
lijker en hopelijk ook veiliger geworden.

Vrijdag 12 maart
Bij de opening van jongerencentrum Backfire  in 
Nibbixwoud geeft wethouder Zwagerman een 
scheepstoeter cadeau. Dit als symbool om aan te 
geven dat na een tijdelijk wat slapend bestaan het 
jongerencentrum nu weer echt wakker is geworden: 
de jeugd is terug en het centrum wordt weer ge-
bruikt. 

Zondag 14 maart
In de protestantse kerk van Wognum vindt de 
intrededienst van ds. H. Smits plaats. Dominee Smits 
wordt predikant in Wognum, Nibbixwoud, Benning-
broek en Sijbekarspel. Zij is de eerste vrouwelijke 
predikant in deze kerkelijke gemeente. 

Zaterdag 20 maart
Op een erf aan de Westeinderweg in Wognum wordt 
een emoe gesignaleerd, een dier dat eigenlijk alleen 25 januari Jan en Nel Conijn-Twisk zestig jaar getrouwd.

Frans Berkeveld controleert een automatische versnellingsbak 

van een Rolls Royce.

Wouter Mol
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in Australië rond hoort te lopen. Zes mannen van 
Dierenambulance en van de politie zijn nodig om het 
beresterke dier weer te vangen, waarna het wordt 
overgebracht naar de dierenopvang in Oostwoud. De 
eigenaar wordt nog gezocht.

Zaterdag 27 maart
Het gebeurt niet zo vaak dat een koe van 12 jaar oud 
100.000 liter melk heeft gegeven.
Maar Trijntje 92 op de boerderij van de familie 
Schouten aan de Dorpsstraat 1 te Nibbixwoud heeft 
dit gepresteerd. 

Woensdag 14 april
De Notaboulen is de pakkende naam voor de nieuwe 
jeu-de-bouleclub in Zwaagdijk-West. Johan Hoogen-
doorn van de gemeente Medemblik opent de baan, 
die ligt bij buurthuis De Wildebras.

Zondag 25 april
De Stichting Wognumse Muziekschool bestaat 35 
jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum treden de 
leerlingen gezamenlijk op in een concert in de 
protestantse kerk in Wognum.

Dinsdag 27 april
Vanavond onthult wethouder Gutter  het oorlogsmo-
nument waarop Wadway zo lang heeft gewacht. 
Initiatiefnemer mevrouw Tiny de Boer is met een 
groep mensen jarenlang bezig geweest om dit te 
realiseren voor zowel de drie vliegers die bij de 

vliegtuigcrash omkwamen als de vijf anderen die het 
hebben overleefd. ( Zie ook artikel op p.70) 

Woensdag 28 april
Nabij het gemeentehuis in Wognum onthult burge-
meester Van Eijk een monument als eerbetoon aan 
de bemanning van een Lancaster van de RAF die in 
de Tweede Wereldoorlog werd neergehaald. Het 
monument, een granieten vleugel, is ontworpen door 
de Nibbixwouder kunstenaar Peter Koelemeijer.  

Donderdag 29 april
Vandaag zijn er weer koninklijke onderscheidingen 
uitgereikt. Eén daarvan was wel heel bijzonder. 
Gerard en Tiny Klaver uit Nibbixwoud moesten 
daarvoor afreizen naar Den Haag.
Uit handen van minister Rouvoet kregen zij elk op 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport de onderscheiding Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau opgespeld. Dit vanwege hun inzet voor 
heel veel pleegkinderen gedurende meer dan 25 jaar.
Op het gemeentehuis in Midwoud worden de onder-
scheidingen in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld 
bij: Kees Schilder, Riet Kroon, Sjaak Entius uit 
Nibbixwoud, Jan Koeleman en Joop de Wildt uit 
Wognum.

Vrijdag 30 april
Uit waardering voor haar jarenlange werk voor het 
Oranje Comité Zwaagdijk-West ontvangt Trudy 
Vriend-Verlaat uit handen van burgemeester  

V.l.n.r.: 3 Kees Schilder 5. Jan Koeleman 7. Sjaak Entius 8. Riet Kroon-Verlaat 9. Joop de Wildt.
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Maandag 14 juni
De B1 jeugd van handbalvereniging Kiddy World/
SEW uit Nibbixwoud heeft in Amersfoort het Natio-
naal Kampioenschap Veldhandbal gewonnen.

Donderdag 10 juni
In een tvprogramma doen Wognumers Monique 
Ursem en Maarten Lemmens mee in een wedstrijd 
’appartement verbouwen’. Met drie andere  stellen 
strijden zij erom wie bij verkoop de hoogste winst 
behaalt. Monique en Maarten winnen en strijken 
hun forse winst op.

Juni 
Op de Dorpsstraat in Nibbixwoud woont al enige 
tijdje een bijzondere gast in een boom.
Het is een zeldzame oehoe. Hij schijnt het daar best 
naar zijn zin te hebben. De vogel wordt ook elders in 
de gemeente gesignaleerd. Uiteindelijk wordt het 
dier in Wognum gevangen en weer naar zijn eigenaar 
teruggebracht. 

Van Eijk de zilveren 
erepenning van de ge-
meente Medemblik. 

Zondag 23 mei
40 jaar Scouting Pius X  in 
Wognum wordt gevierd 
met een drukbezochte 
receptie, diverse activitei-
ten voor de kinderen en 
een verfrissend drankje 
voor de ouderen.

Donderdag 27 mei
Als Jorrit Vulker hoort dat er op de DSB-bank 
gecollecteerd wordt voor Alpe d’HuZes, is hij direct 
geïnteresseerd zowel door het sportieve aspect als 
door het goede doel: steun aan kankerbestrijding. 
Zelf lag Jorrit van zijn vierde tot zijn zesde in het 
ziekenhuis met leukemie. Hij weet zeker dat hij zes 
keer de top van de berg zal halen. 

Zondag 30 mei
Met het overlijden van Joop Ligthart heeft Nibbix-
woud een dorpsfiguur verloren. Iedereen kende hem 
met zijn vrachtwagen en de vele dieren in en om het 
huis. Jarenlang stond hij klaar voor handbalvereni-
ging SEW en de blusgroep Nibbixwoud. En ook stak 
hij de handen uit de mouwen voor de carnaval of  
voor JoMeGiNi (Jongens en Meisjes Gilde Nibbix-
woud). Joop is 79 jaar oud geworden.

Vrijdag 4 juni
Veertien leden van de Tourclub Wognum fietsen de 
komende drie weken naar de Spaanse bedevaarts-
plaats Santiago de Compostela. Vanmorgen vroeg 
zwaait wethouder Zwagerman, samen met veel 
familieleden, vrienden en bekenden de groep uit. 
Iedere dag moet er gemiddeld 140 kilometer worden 
gefietst.

Joop Ligthart.

Op 21 juni arriveren de fietsers op het plein voor de kathedraal van 

Santiago de Compostella.
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Zaterdag 3 juli
Vandaag richten vandalen voor de tweede maal een 
ravage aan in het Molenbad. Staanders van parasols, 
picknicktafels en twee containers met afval zijn in 
het water gegooid. Het kost vrijwilligers twee uur om 
het bad weer schoon te maken. 

Woensdag 14 juli
Vandaag gaat de deur open van het klooster aan de 
Kerkstraat in Wognum, het voormalige kantoor van 
de failliete DSB-bank. De hele inboedel kan bezich-
tigd worden en er kan een bod op worden uitge-
bracht. Het is een drukte van belang in het te koop 
staande pand.

Donderdag 22 juli
Gemeente Medemblik heeft twee stuwen ‘om niet’ 
aan de A.C. de Graafweg te Wognum gekregen van 
het Hoogheemraadschap. Deze stuwen hebben na de 
verkaveling geen functie meer. De stuwen zijn in 
redelijke staat en worden opgenomen in het beheer- 
en onderhoudsplan van de gemeente.

Donderdag 29 juli
Jack Wever en Thijs Vlaar uit Wognum winnen bij 
Radio 3FM een Lowlandsfeest als opwarmer voor het 
echte grote feest, eind augustus. Op de Zomerdijk in 
Wognum arriveren vrachtwagens vol apparatuur om 

een heuse studio in te richten. De 160 bezoekers 
genieten tot in de late uurtjes van het feest.

Woensdag 4 augustus. 
Hoewel je de jongens maar niet moet vragen hoe ze 
aan het bord kwamen, poseren ze toch maar al te 
graag ervoor. Plaats: een camping op Terschelling. 
Tijd: vakantie. Doel: herkenningspunt voor meisjes 
op zoek naar leuke jongens.

Zaterdag 14 augustus
Tijdens een dienst in de Hiëronymuskerk zingt het 
parochiekoor de sterren van de hemel ter ere Gods, 
maar speciaal vandaag ook vanwege zeven jubilaris-
sen. Vier dames, Lies Tool-Ootes, Neelie Kok-Schil-
der, Mien Stam-Buisman en Duw Mol-Hulst, ontvan-
gen de gouden eremedaille van de 
Gregoriusvereniging omdat zij veertig jaar in het 
koor hebben gezongen. Drie heren, Cees Schouten, 
Dirk Bleeker en Peter van Etten, krijgen een zilveren 
schaal want zij zingen ‘pas’ 25 jaar. 

Maandag 16 augustus
Vandaag zijn de DSB-panden aan de Nieuweweg in 
Wognum officieel gemeentehuis van Medemblik 
geworden. De ambtenaren zullen per januari 2011 
hun intrek nemen in de fraaie gebouwen.

Achter v.l.n.r: Jeffrey Kroon, Roy Wenker, Peter Hilhorst, Jeffrey Halfweeg, Marco Bijl. Voor v.l.n.r: Thijs Koning, Maik Hoogland, 

Niels Brink. Foto J. Kroon.
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Zaterdag 21 augustus
Aan de Kerkstraat 28 in Wognum openen Astrid 
Bakker en Monique Vlaar officieel en onder grote 
belangstelling hun kapsalon ‘Salon 28’. 

Donderdag 2 september
In weilanden bij Wadway op grondgebied van zowel 
de gemeente Medemblik als Opmeer is de afgelopen 
week gewerkt om vast te stellen of er mogelijk 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog lagen. Er is 
grondig gezocht en van explosieven is niets gebleken. 

Zondag 5 september 
Als trouwe wachters van de Hiëronymuskerk zijn 
vandaag gehuldigd het echtpaar Gerard en Lena 
Broers-van de Broek. Lena is al veertig jaar betrok-
ken bij de schoonmaak, Gerard werkt daar ook al 
geruime tijd aan mee en de laatste twaalf en een half 
jaar was hij ook koster. 

Zondag 5 september 
Dit jaar bestaat het familiebedrijf Loos 100 jaar. 
Grootvader Simon Loos begon in 1910 aan de West-
einderweg een schildersbedrijf. Nu is Schilderscom-
binatie Loos gevestigd aan de Kerkstraat, van waar-
uit de drie broers Siemen, Marcel en Ted en 
personeelslid Dennis ‘met zijn vieren enorm veel 
werk aan kunnen'.

Donderdag 9 september
Na 25 jaar de bevlogen voorzitter te zijn geweest van 
‘De gebroken lei’ treedt Loek Otsen af .
Hij blijft nog wel secretaris. En hij blijft biljarten, 
met inmiddels zijn derde keu, “een geweldig stuk 
gereedschap, goed in de hand en balans, echt het 
optimum”.
 
Zaterdag 11 september 
De Nibbixwouders Simon en Riet Berkhout-Appel-
man vieren hun diamanten huwelijksfeest. Simon 

gaat nog iedere week klaverjassen en Riet volgt, van 
dichtbij, want ze ziet niet zo goed meer, ‘The bold and 
the beautiful’  en alle sportprogramma’s.   
“We vervelen ons nooit”, zegt ze en haar de vies is: 
”Wat er ook gebeurt, blijf het leven vieren.”  

Vrijdag 17 september
‘Jonker tegels’: al vijftig jaar een begrip. Tien jaar 
geleden nam Dick Jonker het bedrijf over van zijn 
vader Kees, die als eerste in de regio in de jaren zestig 
een showroom opende om zijn tegels te presenteren. 
“We gaan met onze tijd mee en leveren vakwerk.”

Zondag 19 september
De Hiëronymuskerk bestaat veertig jaar. Dit feest 
wordt uitgebreid gevierd met een plechtige eucharis-
tieviering. Na de viering wordt het door de parochia-
nen geschonken Mariakapelletje op de begraafplaats 
ingezegend. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
de middag worden veel belangrijke momenten en 
personen uit de afgelopen periode muzikaal of in 
cabaretvorm belicht. 

Zondag 19 september
Cindy Koopman uit Nibbixwoud behaalt in Medem-
blik de 1e plaats in de Open Nederlandse kampioen-
schappen 2010 windsurfen RS:X Olympische klasse. 
Een grote prestatie want ze laat hiermee buiten 
verwachting twee favorieten achter zich.

Donderdag 23 september
Toen Tineke Dekker eenmaal op een ‘Tupperwarede-
monstratie’ was geweest, was ze meteen verkocht.  Ze 
kwam, zag en werd een topper bij Tupperware. 
Tineke heeft al heel snel iets geleerd wat vandaag de 
dag bijna een eerste vereiste is: ‘netwerken’. Met 
familie en bekenden viert ze haar zilveren ‘Tupper-
warejubileum’.  

Vrijdag 2 oktober
Eindelijk gaat de bouw van het veelbesproken 
multifunctioneel centrum Bloesemgaerde in Wog-
num van start. Wethouders  Gutter en Posma slaan 
de eerste paal. Hierna mogen de leerlingen van De 
Speelwagen en de St. Hiëronymusschool meedoen 
aan een ballonnenwedstrijd. Ook de muziekschool 
draagt bij aan de feestvreugde met een uitvoering.

Zaterdag 3 oktober
Angelo Nannings doet graag aan 'The Voice of 
Holland' mee omdat de kandidaten hierbij alleen op 
stem worden beoordeeld. Hij heeft weliswaar vijf 
dagen in de studio achter de rug en zes uur opnamen, 
maar of hij op de televisie te zien zal zijn, moet hij 
nog maar afwachten. 

V.l.n.r. Anita van der Laag, Marjo Zuiker en Margriet van Diepen 

krijgen bloemen uit handen van Trudy Stam namens de ouderraad. 

Foto M. van Diepen.
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Maandag 5 oktober
Er is veel en vrolijk lawaai rondom de Hiëronymus-
school. Het wordt veroorzaakt doordat alle  
kinderen tegelijk een feestlied zingen voor drie 
juffen die hun zilveren jubileum vieren. Marjo 
Zuiker, Anita van der Laag en Margriet van Diepen 
nemen staande op een lage tafel de zanghulde  
blij in ontvangst. 

Zaterdag 10 oktober
Ingeborg Kuip wordt 10 jaar op 10-10-’10. En het 
feest is van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds. Zij 
krijgt een 10 voor GELUK.

Zaterdag 23 oktober
Na twintig jaar actief te zijn geweest voor de voetbal-
vereniging Spartanen nemen Gerard Laan en Theo 
Dekker afscheid. Niet van de voetbal, maar van hun 
functies als penningmeester en secretaris. Naast het 
werk hiervoor bezochten ze ook bijna altijd geza-
menlijk de uitwedstrijden van hun club. 

Vrijdag 5 november
Nibbixwoud wint de 2e prijs als sportiefste dorp in 
Noord-Holland. De dorpsraad mag de prijs van € 200 
in ontvangst nemen uit handen van De Vereniging 
van Kleine Kernen in Noord-Holland. Eerste wordt ’t 
Zand en dat dorp verdient daarmee € 500.

Dinsdag 9 november
Kinderdagverblijf ‘Boris’ uit Wognum is als tweede 
geëindigd in de verkiezing ‘Leidersteam van het jaar’. 
Er is veel eer voor de leidsters omdat ze ten tijde van 
het faillissement van de DSB-bank hun stressbesten-
digheid hebben getoond.

Vrijdag 12 november
Doordat het paard Koos tijdens een ritje schrikt en in 
paniek op hol slaat, komt het met één been vast te 
zitten in een wildrooster. Brandweer en dierenarts 
werken samen om het dier uit zijn benarde positie te 
bevrijden. Met een slijpmachine lukt het om de 
spijlen door te slijpen. 

Vrijdag 26 november
Vader Kees en zijn zoons Ferry en Jordy Jong uit 
Zwaagdijk-West hebben hun hart verpand aan 
biljarten. En ze hebben er ook aanleg voor. Eerst 
speelden de jongens hun partijtjes op het biljart op 
zolder thuis. Nu moeten er alleen al voor de training 
flinke reizen worden ondernomen. Maar er zijn 
resultaten: Ferry speelt nu in de overgangsklasse. 
Daar moet een gemiddelde van 20-35 gehaald 
worden. 

Maandag 29 november
Vandaag is er brand gesticht in het pand van de 
Rabobank aan de Burg. Commandeurlaan in Wog-
num. Een 33- jarige man uit Wognum gooide een 
brandende vaas met lampenolie stuk tegen een 
muur. Hij is door de politie aangehouden.

Donderdag 2 december
Dit jaar treedt de winter wel erg vroeg in. Het vriest 
overdag 5 graden, maar de gevoelstemperatuur is -15 
graden. Paul Knol uit Nibbixwoud kan zich daar niet 
aan storen. Hij staat, als het gesneeuwd heeft, ’s 
morgens om vijf uur op om met zijn zelf aangeschafte 
gemotoriseerde sneeuwveger de stoepen in het dorp 
sneeuwvrij te houden. Menigeen heeft dan ook grote 
bewondering voor deze vrijwilliger. 

Woensdag 8 december
Vanaf 1994 is Cees van der Wee raadslid geweest in 
onze gemeente. Evenals van diverse anderen wordt 
ook van hem af-
scheid genomen in 
wat men algemeen 
ervaart als een 
rommelige vergade-
ring. Met zijn 
koninklijke onder-
scheiding is Van der 
Wee terecht blij, 
maar hij zou het erg 

Ingeborg Kuip. Foto Nancy Holderbeke.
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op prijs hebben gesteld als ook zijn familie bij de 
uitreiking aanwezig had kunnen zijn.

Donderdag 9 december 
Lia op den Kelder uit Nibbixwoud wint de 2e prijs  
als ZAP-per (zwerfafvalpakker) van het jaar. Een 
ZAP-per is iemand die zich bijzonder inzet voor een 
schone woon- en leefomgeving in de gemeente. De 
prijs is uitgereikt door Stichting Nederland Schoon.

Dinsdag 14 december
Tijdens de jaarlijkse brandweeravond in café De Post 
in Midwoud krijgen Jan Bosch uit Nibbixwoud,  
35 jaar in dienst, en Henk Nederpelt uit Wognum,  
28 jaar in dienst, een koninklijke onderscheiding 
uitgereikt. Zij nemen vandaag afscheid als brand-
weerman.

Woensdag 15 december 
Commissaris van de koningin Johan Remkes heeft 
na rijp beraad met een delegatie van fractievoorzit-
ters besloten de huidige burgemeester van Medem-
blik Theo van Eijk als waarnemer aan te stellen. De 
procedure voor de benoeming van een nieuwe 
burgemeester start begin 2011.

Woensdag 15 december
Vandaag is het feest in het Wognumse café Stam. Het 
café bestaat tachtig jaar. Opa Jaap en oma Rika waren 
de grondleggers, daarna namen vader Tinus en 
moeder Vera het over. Nu wordt de scepter gezwaaid 
door Ron en Annemarie Stam. Of er nog een vierde 
generatie komt?  Dat hangt van hun zoons af. Maar 
desnoods wil Tinus nog wel invallen. De honderd jaar 
moet toch minimaal mogelijk zijn.

Zondag 26 december
Met een prachtig kerstconcert neemt het Westfries 
Mannenkoor afscheid van zijn dirigent André Kaart. 
Vierendertig jaar heeft Kaart het koor geleid. Hij 
heeft met zijn koor een uitgebreid repertoire gezon-
gen. “Langzaam maar zeker hebben we een mooie 
‘sound’ veroverd.” Ook  vieren vijftien zangers een 
jubileum: Arie Langedijk, Gerard van Ophem, Piet 
Bleeker, Kees van Ophem, Piet van Ophem, Piet 
Langedijk, Meindert Dekker, Klaas Weel, Kees 
Ursem, Hans Veken, Kees Verkleij, Jaap van de Gulik, 
Kees Mooij, Jan van Dulmen en Hans van Niekerk. 

Donderdag 30 december
De eerste paal voor de nieuwe gemeenschappelijke 
brandweerkazerne in Nibbixwoud zou in 2010 
worden geslagen. Maar ambtelijke molens malen nu 
eenmaal niet zo snel als sommige praktische brand-
weerlieden willen. Dus slaat men eigenhandig de 
eerste paal: een oude handspuit als aandrijving, een 
eurocent onder het paaltje, confetti, vuurwerk, de 
spuit gaat aan, het blok valt…. En na afloop één bier 
de man.

Vrijdag 31 december
Tijdens de oudejaarsavonddienst in de Hiëronymus-
kerk krijgt de voorzitter van het kerkbestuur Riet Spigt 
de Hiëronymusspeld uitgereikt voor haar vele verdien-
sten voor de parochie. Na acht jaar voorzitterschap 
heeft zij de hamer overgereikt aan Simon Bijman. 

Vrijdag 31 december
Tijdens de eindejaarsviering in de Jacobus de 
Meerdereparochie in Zwaagdijk-West ontving Elly 
Tensen de zilveren Gregorius medaille. Zij is 25 jaar 
lid van het  dames koor. 
Willy Pronk, Martha Kok, Gré Boots en Gerard Sneek 
zijn 40 jaar lid van het gemengd koor en ontvingen 
de gouden Gregoriusmedaille.

 

Peter Mol

Van links naar rechts: Elly Tensen, Willy Pronk, Martha 

Kok, Gré Boots en Gerard Sneek.
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