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Zondag 2 januari
Voor het laatst kerken de leden van de Protestantse
Gemeente Het Vierkant (Wognum, Benningbroek,
Sijbekarpsel en Nibbixwoud) in Cultureel Centrum
Bessie. De kerkenraad heeft besloten om voortaan de
drie andere kerkgebouwen te gebruiken als plaats
van viering. Na de dienst is er een nieuwjaarsrecep-
tie. Nibbiker Rikus Nes voert daarbij het woord, hij
blikt terug op de geschiedenis van Bessie.

Zondag 2 januari
Tijdens het Nieuwjaarsconcert van muziekvereni-
ging ons Genoegen worden maar liefst vijfjubilaris-
sen onderscheiden. Jan Blauw, Jan Korver en Theo
Twisk werden gehuldigd vanwege hun 60-jarig
jubileum, Jan Groenland en Paul Bakker vieren hun
25-jariglidmaatschap.

Van links naar rechts: Jan Groenland, Jan Korver, Paul Bakker, Jan

Blauw en Theo Twisk. Foto fanfare Ons Genoegen.

Dinsdag 4 januari
De fraaie kantoorgebouwen (voormalige DSB-pan-
den), ontworpen door Alberts en Van Huut, aan de
Dick Ketlaan 21 in Wognum zijn door de gemeente
Medemblik officieel in gebruik genomen als gemeen-
tehuis. Donderdag 6 januari is er een nieuwjaarsre-
ceptie voor 500 genodigden. Zaterdag s januari is
het open huis voor eenieder die een kijkje wil nemen.

Maar liefst 5000 bezoekers tonen hun belangstel-
ling.

Dinsdag 4 januari
Vandaag is het nieuwe college van de gemeente
Medemblik ge.i.nstalleerd. Het collge wordt naast
waarnemend burgemeester Theo van Eijk gevormd
door de wethouders Kasper Gutter (CDA), Louw Jan
Zwagerman (VVD) en Dirk Kuipers (PvdA).

Donderdag 6 januari
Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie zijn de
zilveren waarderings-
spelden uitgereikt
door waarnemend
burgemeester Van
Eijk. Frans Boots uit
Wognum mag deze
speld ontvangen voor
zijn vele verdiensten.

Zijn leven lang heeft hij in Zwaagdijk-West gewoond
en zich ingezet voor deze gemeenschap.

Woensdag l2 januari
Hoveniersbedrijf John Koomen uit Wognum is uitge-
roepen tot de duurzaamste hovenier 2010. Ruim 30
hoveniersbedrijven uit het hele land streden mee om
de felbegeerde status. De prijs bestaat uit een trofee
en een oorkonde. Koomen kwam volgens de deskun-
dige en kritische jury duidelijk als beste uit de bus.

Donderdag l3 januari
Vandaag viert aannemingsbedrijf wit wognum BV
het loo-jarig bestaan. Een periode waarin de een-
manszaak van Jan Wit uitgroeide tot een gerenom-
meerd bedrijf. In 2003 verhuisde het bedrijf van de
Kerkstraat naar het bedrijventerrein westerspoor in
Wognum. Vanaf hier worden nu alle werkzaamheden
van het bedrijf aangestuurd.

Zondag 23 januari
Restaurant Saalig opent de deuren. Iedereen is van
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Vera Otsen en Gonnie Jong. Foto's Jolanda Gruter.

harte welkom om een kijkje te nemen bij het nieuwe
restaurant van Ben Loos, gevestigd op een unieke
locatie, namelijk Wijngaard Saalhof aan de Oostein-
derweg in Wognum. Aansluitend wordt de hele week
een feestelijk openingsmenu geserveerd.

Vrijdag 28 januari
Stijn Tromp speelt met een vriendje en een vriendin-
netje op de uitbreiding van de begraafplaats in
Nibbixwoud. Het drietal komt vast te zitten in een
laag drijfzand en schreeuwt om hulp. Jorrit Tromp,
net bezig met zijn krantenwijk, hoort het geroep.
Eerst denkt hij nog aan een grap maar als hij gaat
kijken ziet hij dat zijn broer al behoorlijk ver in het
zand is weggezakt. Door zijn slimme denken en
handelen weet hij het drietal uit het zand te redden.

Zondag 30 januari
Dirk Zuurbier uit Wognum wint het Wil Kuip Drie-
bandentoernooi in Partycentrum Stam. In de finale
verslaat hij Marcel Roozendaal met één carambole
verschil.

Vrijdag 4 februari
ln de zaal van partycentrum Stam speelt De Oefen-
school onder regie van Loek Stam de klucht `Liefde
half om half' van Alan Ayckbourn. Het stuk is uitge-
kozen door Peter Nannings en Margreet Huibers, die
ditjaar beiden al 25 jaar bij De oefenschool spelen.

Zaterdag 5 februari
Het Sylvidakoor uit Wognum viert het 25-jarig
jubileum met een eucharistieviering en een koren-
festival. Naast het jarige koor verlenen vijf andere
koren hun medewerking. Het jubilerende koor sluit
zelf het festival af. Dit is tevens het slotoptreden voor
koordirigent Marja Borst, die zestienjaar lang met
veel enthousiasme en inspiratie dit koor heeft geleid.

Vrijdag 11 februari
De drie wethouders, Louwman, Gutter en Kuipers,
bezoeken hedenmorgen het bedrijf Roele De vries
aan de Spoorstraat in Wognum om directie en
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medewerkers te feliciteren met hun verkiezing tot
`ondernemer van het jaar'. De avond tevoren is het

bedrijf op het twintigste ondernemersgala uitgeroe-
pen tot winnaar van de westfriesland Meer prijs.

Vrijdag 11 februari
Gonnie Jong en Vera Otsen uit Zwaagdijk-West
worden gehuldigd omdat zij 121/2 jaar bij de Zonne-
bloem afdeling Zwaagdijk-West betrokken zijn,
Gonnie als secretaresse en Vera als penningmeester.

Vrijdag 11 februari
Door een noodlottig auto ongeluk komt de 16-jarige
Rob Hulst om het leven. De l8-jarige chauffeur raakt
gewond. De verslagenheid in Nibbixwoud is groot.
Voetbalvereniging sEW verliest zijn middenvelder in
de 81 en heeft alle wedstrijden voor het weekend
afgelast. Jongeren komen bij elkaar in jeugdcentrum
Backfire om Rob te gedenken.

April
Kampioenenmaand in Nibbixwoud.
Het handbalteam Kiddyworld-SEW 81 wordt in
Amsterdam Nederlands kampioen.
De handbalsters van Al blijven niet achter en worden
ook Nederlands kampioen.
De voetbal laat zich ook niet onbetuigd: in het
paasweekend wordt SEW 1 in de 3e klasse A kampi-
oen, terwijl de voetballertjes van SEW F3 voorjaars-
kampioen worden.

Zaterdag 9 april
Respectievelijk 40 en 33 jaar zijn ze al betrokken bij
het ziekentriduüm in Wognum, Ans Ursem en Tiny
Hetsen. Op de laatste dag van het veertigste triduüm
krijgen zij uit handen van burgemeester Van Eijk de
waarderingsspeld. "Om al die vrijwilligers te eren die
zich steeds weer inzetten. Zij zijn het cement van de
samenleving", aldus Van Eijk.

V.I.n.r. Tiny Hetsen,  Ans Ursem en burgemeester Van Eijk.

Foto Trudy Breeuwsma.
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Vrijdag l5 april
Nel Schuit-Jong is al 25
jaar vrijwilliger bij de
Zonnebloem, afdeling
Zwaagdijk. Uit handen
van Corrie de Krijger
ontvangt zij hiervoor de
Gouden Speld.

Links Nel Schuit-Jong, rechts

Corrie de Krijger.

- Foto Jolanda Gruter.

Vrijdag 29 april
Vandaag reikt burgemeester Van Eijk aan maar liefst
zeventien inwoners van de gemeente Medemblik de
koninklijke onderscheidingen uit. Allen worden Lid
in de Orde van Oranje-Nassau. In Wognum mogen
Adrie Smit en Nicolaas Groen de versierselen in
ontvangst nemen, in Nibbixwoud is dat Afra Dudink-
Bruijns en in Zwaagdijk Johannes Otsen.

V,I.n.r. Loek Otsen (Zwaagdijk-West), Nico Groen (Wognum),

Afra Dudink (Nibbixwoud) en Adrie Smit (Wognum) op de trap van

het gemeentehuis nadat zij onderscheiden zijn als Lid in de Orde

van Oranje-Nassau. Foto Marcel Rob.

Vrijdag  6 mei
Aan de Ganker 48 in Nibbixwoud wordt een nieuwe
winkel geopend, waarje eigenlijk elke week wel even
binnen kunt lopen. `Dé leuke dingen winkel van lefje
en Aafie' verkoopt van alles en nog wat vanaf 1 euro.

Zaterdag 7 mei
De Wognumse afdeling van de EHBO viert tijdens
een feestelijke bijeenkomst met receptie het 75-jarig
bestaan. De receptie vindt plaats in de kantine van
voetbalvereniging Spartanen, waar gewoonlijk ook
geoefendwordt.

Mei
De Wildebras in Zwaagdijk-West wordt al een paar
jaar geteisterd door vandalen. Nu zijn de pas gerepa-

reerde picknicktafel bij de kinderboerderij en de
speeltuin het doelwit geweest.

Woensdag 11 mei
De meisjes van de  St. Nicolaasschool uit Nibbix-
woud behalen de eerste prijs van het basisschool-
handbalkampioenschap van Noord-Holland Noord,
waar maar liefst vijftien scholen aan deelnamen.
Hiermee hebben zij  een plaats verdiend in de
landelijke finale in Emmen, die op ls juni zal worden
gespeeld.

Mei
Piet Laan, oprichter en coördinator van de in 1986
opgerichte tuinploeg van de rooms-katholieke
Sint-Cunerakerk in Nibbixwoud neemt na 25 jaar
afscheid. In de tuin van de kerk zijn ter ere van dit
jubileum bomen geplant met een bordje erbij waarop
staat: Met dank aan Piet. Hij wordt opgevolgd door
Joop Kortekaas.

De tuinploeg. V.I.n.r.  Sjef Klein, Joop Kortekaas, Theo op den Kelder,

Pierre Appelman, Piet Laan, Piet Kok, Cor Beerepoot en Niek Ursem.

Mei
Tijdens de jaarvergadering van begrafenis-en
crematievereniging Laatste Eer worden twee leden
in het zonnetje gezet. Corry Bakker is 25 jaar be-
stuurslid, waarvan een groot gedeelte als secreta-
resse. Zij ontvangt een oorkonde en de gouden
FKB-speld uit handen van voorzitter Jan Veeken.
Theo Twisk, al meer dan dertigjaar in dienst van de
vereniging en reeds bezitter van de speld, krijgt
warme woorden en een hartversterkertje.

Zondag 22 mei
Pastoor Mars is overleden. Sinds zijn priesterwijding
in 1958 was hij werkzaam als kapelaan in de paro-
chies Heemskerk, Haarlem en Diemen. Daarna als
pastoor in De Rijp, Wognum, Nibbixwoud en Zwaag-
dijk-West. Sinds 1995 was hij emeritus pastoor in
Nibbixwoud.

Maandag 30 mei
Schilderscombinatie Loos in Wognum heeft het
predicaat `Hofleverancier' gekregen. Er zijn niet
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zoveel bedrijven die dit koninklijke wapen mogen
voeren. Deze titel is bestemd voor kleine en middel-
grote bedrijven met een regionale uitstraling, die
minstens honderdjaar bestaan en een onberispelijke
reputatie hebben. Commissaris van de koningin
Johan Remkes komt de oorkonde hoogstpersoonlijk
brengen op het bedrijfspand op Overspoor. De
gebroeders Loos vierden september 2010 hun
eeuwfeest.

Woensdag l juni
Piet Bijman en Jan Swagerman hebben vandaag hun
laatste voetbalwedstrijd gespeeld. Piet voetbalde 35
jaar en Jan 49 jaar. Piet en Jan zorgden jarenlang
voor sterke verhalen en lachbuien in de kantine na
een wedstrijd. Spartanen zal deze sfeermakers
missen.

Vrijdag 3 juni
Voor de 25e keer heet Jan Koeleman de bezoekers
van de kortebaandraverij welkom met zijn bekende
intro: `Het parcours is rijkelijk met zand bestrooid en
gelukkig met zon overgoten...'. Van een wilde draverij
voor boeren die op een weiland wat wilden bijverdie-
nen, is de draverij geëvolueerd tot goed getrainde
pikeurs rijdend op de met zand bedekte klinkers van
de Kerkstraat. En het wordt iederjaar drukker!

Zondag 5 juni
Tijdens de Westfriese  Korenslag 2011 gehouden in
Herberg `t IJsselmeer te Oosterleek wordt Popkoor
Puur en Vol Vuur onder leiding van dirigent Ton van
Diepen als beste beoordeeld door de jury. Zestien
koren streden in acht spannende weken om de
beker.

Popkoor Puur onder leiding van dirigent Ton van Diepen.

Foto archief Popkoor Puur.

Zaterdag 11 juni
Handbalvereniging spartanen viert op ll en l2 juni
haar 50-jarigjubileum. Er is een speciaal toernooi-
programma samengesteld voor beide dagen en op 11
juni is er een receptie voor alle handballiefhebbers.

Woensdag 22 juni
Op het landelijk examen in sporthal Lunetten in
Utrecht behaalt Robert van den Berg uit Wognum de
zesde dan bij taekwondo. Het examen bestaat uit een
schriftelijk en een praktijkgedeelte. Al vanaf l994
geeft Robert les in taekwondo.

Vrijdag l juli
Tijdens een raadsvergadering wordt de heer
F.R.  Streng als nieuwe burgemeester ge.i.nstalleerd
door de commissaris van de koningin, de heer
Remkes. De laatste raadsvergadering onder voorzit-
terschap van waarnemend burgemeester Th. van
Eijk vond plaats op 27juni.

Zondag 3 juli
De zussen Tineke en Linda van Diepen nemen na
tien jaar afscheid als dirigenten van het jeugdkoor
tijdens de gezinsviering in de Hiëronymuskerk van
Wognum. Het koor zingt voor hen een speciaal
afscheidslied.

Tineke en Linda van Diepen in de Hiëronymuskerk.

Foto Mary Boots,
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Dinsdag 5 juli
Voor de 25e maal gaan de zeven zussen Knol uit
Nibbixwoud met elkaar op vakantie. Vanwege het
jubileum is het dit jaar wat luxer dan anders, maar
dat wil niet zeggen dat het er bij eerdere gelegenhe-
den niet vrolijk aan toe ging. Ze houden, op één na,
allemaal van een borrel, en dan gaat het bij de
barbecue helemaal los...

Zaterdag g juli
Vandaag wordt museum Art-Land geopend, een
museum voor hedendaagse kunst dat onder auspiciën
staat van de Kunstuitleen West-Friesland (Hoorn).
Begin dit jaar kwam het pand van Trind cosmetics,
`Trind Palace', op Overspoor 35 in Nibbixwoud leeg te

staan. Dit is een schitterende locatie voor een mu-
seum. Art-Land is op zaterdag en zondag geopend en
vraagt geen entree. Alle kunstwerken zijn te koop.

Woensdag 20 juli
De monumentale beuk aan de Raadhuisstraat,
geplant tussen ongeveer 1860 en 1870, dreigt te
verdwijnen. Er ligt een aanvraag voor een kapvergun-
ning bij de gemeente. De familie Jonker vindt het
onderhoud van de boom te duur. De gemeente
besluit geen vergunning af te geven.

De zeven zussen Knol. Staand: Afra, Ann, Bep en Vera. Zittend: Nel,

Riet en Greet. Foto familie Knol.

Zaterdag 13 augustus
Winkelcentrum De Boogerd in Wognum is een
winkel rijker geworden. Schoenmode Walkerz opent
officieel zijn deuren op de Kerkstraat 24b. Op het
hele assortiment van gerenommeerde merken krijgt
iedereen vandaag 10% korting op zijn aankopen.
Voor de kinderen is er een springkussen en een
schminkteam aanwezig.

Zaterdag 17 september
Een geslaagde Legodag op het Boogerdplein in
Wognum. Bij de stalletjes is het een drukte van
belang. Veel winkelende ouders worden door hun
kinderen hiernaartoe getrokken. Gezellig is het ook
door het optreden van diverse koren en muziekgezel-
schappen.

Zondag 18 september
lna Broekhuizen-Slot uit Wognum presenteert
vandaag al weer haar zevende boek.
Deze roman `Zoete Ermgard' verhaalt het leven van
Bets uit het agrarische West-Friesland in de periode
voor en tijdens de oorlog.
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Zondag 18 september
DejaarlijkseHiëronymusspeldwordtditjaardoor
pastor Koning uitgereikt aan Ben Hoogzaad, die al
jarenlang actief is als voorzanger en lector en veel
aandacht besteedt aan de werkgroep
Missie, ontwikkeling en vrede. Karin Rood-de Haan
krijgt de speld omdat ze al jarenlang actief is in o.a.
de avondwakegroep en het parochiesecretariaat.

Van links naar rechts: pastor G. Koning, Karin de Haan en Ben

Hoogzaad.

Dinsdag 20 september
Vanmiddag ontkomt ook Wognum niet aan de
landelijke trend van roofovervallen op juweliers. in
het winkelcentrum De Boogerd staat juwelier Leo de
Nijs plotseling tegenover twee mannen met een
koevoet die zijn winkel binnenstappen. `s Morgens
had het winkelend publiek al verdachte personen
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waargenomen en dit gemeld bij de politie. Na de
overval is direct 112 gebeld. Er zijn veel getuigen die
iets gezien hebben. De winkelier is blij met het
attente publiek, want door hun oplettendheid
kunnen de vluchtende overvallers door de politie
worden ingerekend. De buit ligt achter in hun auto.

Vrijdag 23 september
Vandaag is iedereen welkom bij 'Ruitersport Wog-
num', dat vandaag voor het eerst zijn deuren opent
aan de Kerkstraat 10.  Dit is de tweede winkel van
Edith Windt. Ze heeft al een zaak in de Beemster. Om
in paardentermen te spreken, de medewerkers staan
te `trappelen' om de klanten in Wognum en omstre-
ken te bedienen.

Zondag 2 oktober
Het Cunerakoor uit Nibbixwoud viert vandaag het
25-jarigjubileum. Het koor bestaat uit 43 leden. Op
17 september 1986 was de eerste repetitie onder
leiding van Pierre Vriend en op zondag 28 december
1986 zong het koor voor de eerste keer tijdens een
viering in de kerk. Tijdens de viering van vandaag
wordt de Cuneraspeld uitgereikt aan de twintig leden
van het koor, die al vanaf het begin lid zijn, en pos-
tuum aan Jan Schilder en Pierre Vriend. Na afloop is
er een gezellig samenzijn. Daarna gaan de leden met
aanhang een dinnercruise maken in Amsterdam.

Vrijdag 21 oktober
Zorgcentrum sweelinckhof viert het 40-j arig jubi-
leum. De hele week is het al feest. Buiten en binnen
hangen er blauwe en witte ballonnen. Alle dagen is er
wat te doen. Tijdens de bonte middag is er een
conference in onvervalst West-Fries en als afsluiting
van de week een optreden van de groepen `Zo was ut'
en `Stuurloos'. Opmerkelijk is dat een aantal bewo-
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ners, dat normaal minder makkelijk in beweging
komt, nu met de voetjes van de vloer gaat.

Vrijdag 21 oktober
Jos Steltenpool en Clemens Gleijsteen worden
tijdens de algemene vergadering van volleybalver-
eniging `Wognum' in de bloemetjes gezet. Jos is 30
en clemens 25 jaar lid.

Clemens Gleijsteen en Jos Steltenpool. Foto Nancy Mulsch.

Oktober
Voet-en handballers uit Nibbixwoud, van jong tot
nog niet helemaal oud en van reserve van het vierde
tot vaste vedette in het eerste, zijn ten bate van
Albert Heijn en tot vermaak van de Nibbikerjeugd
op de kiek gegaan, zodat iedereen nu plaatjes van
zichzelf en ook van anderen kan sparen. En die
komen allemaal in het SEW-album.

Vrijdag 28 oktober
Op Boogerd lla in Wognum start Diana Noordhuis
haar winkeltje in `gepimpte' meubels. Diana zoekt
door het hele land naar meubelen, die zij vervolgens
omtovert tot een klein `kunstwerkje'. Ook heeft ze
unieke handwerkjes in de aanbieding. De opening
van `Na Na gewoon apart' geschiedt door dochter
Mieke, die voor de gelegenheid haar hele klas heeft
meegenomen.

Donderdag 3 november
Een groot explosief en twee enorme knallen. Genoeg
om de geldautomaat van de Rabobank in Nibbixwoud
op te blazen. De muur van het bovengelegen woon-
huis raakt ontzet en de kalk vliegt van de muren.
Overal ligt geld op straat, hoeveel er wordt vermist is
niet bekend. De hevig geschrokken buren zien een
grijze stationwagen wegrijden, ze bellen de politie en
brandweer, die snel ter plekke zijn. Gezamenlijk
wordt het verspreid liggende geld bijeengeraapt.

Bertus Loos heeft uit handen van Ton Ootes het fotoboek van

Wadway ontvangen. Foto Marlène Schouten.

Vrijdag 4 november
Op een enkeling na staan alle Wadwayers erin, met
het huis waar ze in wonen: het fotoboek van Wadway.
Het idee borrelde op tijdens de 'gekkevragenronde'
waarmee de vergaderingen van kermiscomité
Volksvermaak worden afgesloten. Het eerste exem-
plaar van het boek wordt uitgereikt aan Bertus Loos,
ras-Wadwayer en voormalig kroegbaas.

Donderdag 10 november
Jan Verlaat neemt afscheid als bestuurslid van de
ijsclub Nibbixwoud. Jan is 25 jaar verantwoordelijk
geweest voor de kantine, waar hij samen met zijn

Jan Verlaat ontvangt uit handen van Gerard Ettes de KNSB-speld

voor zijn inzet voor de ijsclub Nibbixwoud. Foto Kees Poland.
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vrouw Tinie de koek-en-zopie verzorgde. Voor al de
jaren dat hij heeft meegewerkt in de organisatie van
de ijsclub ontvangt hij als dankbetuiging de KNSB-
speld.

Dinsdag 15 november
De bestuursleden van de Kortebaan nemen afscheid
van een bijzonder lid, Bram Zuurbier.
Bram is al dertigjaar verbonden aan deze vereniging.
Hij is een uitstekend penningmeester geweest en
wist op een bijzondere wijze `zijn' kas te spekken
door veel adverteerders binnen te halen en tijdens
draverijen heel veel loten te verkopen.

November
Bijna zag willemijn Karsten haar droom in duigen
vallen: met de Nederlandse dameshandbalploeg voor
het WK naar Brazilië. Spelend voor het Duitse

Willemijn Karsten, spelend voor Oranje, in actie tegen Noorwegen.

Foto Jan Bezemer.
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Thüringer HC raakte zij geblesseerd. Maar het
`breukje 'is nu zo stabiel dat ze toch redelijk mee kan

handballen en dus volgende week meevliegt met de
selectie.

Donderdag 24 november
Vandaag komen Stuart Green en zijn zoons uit
Engeland in Wognum aan, om de vliegtuigcrash van
20 juni 1942 in Wadway te herdenken.  Stuarts vader
overleefde de crash. Een speciale `poppykrans' wordt
gelegd bij het vorigjaar geplaatste monument.

Zondag 18 december
Ook in Wognum spant men zich in om gelden te
verzamelen ten bate van 'Serious Request' van Radio
3 FM, een 'ernstig' verzoek om de actie 'Help moe-
ders en kinderen in gebieden getroffen door oorlog te
steunen. Er zijn allerlei activiteiten in en rond de
Hiëronymuskerk en zelfs de band Oud-Sesam treedt
OP.

December
Tijdens een speciale ledenvergadering besluiten de
handbal- en de voetbalvereniging Spartanen te
fuseren tot Sportvereniging Spartanen. Aanleiding is
het besluit van de gemeente Medemblik dat beide
verenigingen voorlopig op het complex aan de
Sportlaan blijven.

Zaterdag 31 december
De brandweer Nibbixwoud verhuist en dat gebeurt
met het nodige kabaal. Met zwaailichten en sirene
trekt de stoet in colonne door het dorp naar de
nieuwe brandweerpost Nibbixwoud-Midwoud aan
de Ganker. De officiële opening is in mei 2012.
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