
Trudy Schouwe, Joke Admiraal en Kees Veken
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Robert tijdens zijn Nieuwjaarsduik in Maspalomas

op Gran Canaria. Foto P, de Vries.

Zondag l januari
Die Nieuwjaarsduik met warme Unoxmuts zal mij
niet ontgaan, dacht Robert Bankras uit Wognum.
Een prettige bijkomstigheid is dat Robert op Gran
Canaria vertoeft en dus geen last heeft van de kou,
die stoere jongens en meisjes in eigen land wel
trotseren.

Donderdag 5 januari
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Medemblik is de zilveren waarderingsspeld uitge-
reikt aan vrijwilligers die zich bijzonder verdienste-
lijk hebben gemaakt voor hun omgeving. Uit Wog-
num zijn dat Arie Mol, Richard Stichter en Bert
Wagenaar, uit Zwaagdijk-West Peter van Langen,
Mart Peerdeman, Marina Konijn en Theo Wepner en
uit Nibbixwoud Joop Tol en Lia Huisman.

Vrijwilligers van de gemeente Medemblik die zich bijzonder

verdienstelijk hebben gemaakt.  Foto Marcel Rob.
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Vrijdag 6 januari
Jongeren mogen sinds vorig jaar vanaf l6,5 j aar rijles
nemen. Afrijden mag vanaf l7 j aar. En Maaike
Schouten uit wognum is de jongste west-Fries met
een rijbewijs. Amper een week 17, slaagt zij voor haar
rijexamen.

Donderdag l9 januari
Zzp'er Jan Karsten uit Nibbixwoud is vannacht door
de politie uit zijn bed gebeld. Zijn 06-nummer staat
gegraveerd in een partij gereedschap die twee
Litouwers  uit zijn bedrijfsauto hebben gestolen. In
Purmerend worden zij tijdens een routinecontrole
aangehouden. Jan heeft niets van de diefstal ge-
merkt, maar is blij dat hij zijn spullen zo snel terug
heeft.

Zaterdag 21 januari
Het Mannenkoor van de Cunerakerk bestaat twintig
jaar en luistert ter gelegenheid hiervan een woord-
en communieviering op in de Cunerakerk van
Nibbixwoud.

Van onder naar boven le rij links: Sjef Klein, Cees Koeleman, Nico

Appelman, George Schouten,  Kees  Kroon, Theo  Bijl.  V.o.n.b.  2e rij

links:  Paul  Knol,  Piet van  Hal,  Nico Doodeman,  Kees  Knol, Jan

Overbeek. V.o.n.b. 3e rij  links: Sjaak Wittenberg, Cees Appelman,

Joop Ooyevaar, Koos Groot.V.o.n.b. 4e rjj: Roland  Bosma, dirigent,

Piet  Kok,  Paul  Visser. V.o.n.b.  5e rij:  Lia  Koudijs-Kuin, organiste, Jan

de Lange, Jan Molenaar. Geheel rechts: Jan Appelman. Niet op de

foto, wegens vakantie of ziekte: Jac Ooyevaar, Anton Koeleman,

Siem Besseling.  Foto Aart Roest, Hoorn.

Dinsdag 31 januari
Ursem Bouwgroep uit Wognum is failliet. De bouw-
divisie en de timmerfabriek hebben bij elkaar 120
mensen in dienst. De directie heeft het faillissement
aangevraagd. Zij ziet geen mogelijkheid meer om in
deze tijd van kredietcrises en tegenvallende orders
nog langer aan haar betalingsverplichtingen te
voldoen. Een doorstart is niet mogelijk.

Woensdag 1 februari.
Voor de tweede keer binnen eenjaar wordt er
ingebroken bij de Albert Heijnwinkel aan de Ganker
in Nibbixwoud. Ook ditmaal is het de inbrekers om
sigaretten te doen. Hun buit is deze keer gering, wel
is er veel ravage aangericht.

Zaterdag 4 februari
Na een weekje hard vriezen zakt het kwik vannacht
tot -18.Vele harten gaan sneller kloppen. Zal het deze
winter wél tot een Elfstedentocht komen?

Vrijdag 17 februari
Vandaag komt er een cd uit, gefinancierd door de
gemeente Medemblik en gemaakt door de vrienden
van de vorigjaar op tragische wijze omgekomen
Nibbiker Rob Hulst. De door zijn vrienden geschre-
ven rapsong moet een waarschuwing zijn aan alle
jongeren zodat ze zich realiseren wat roekeloos
gedrag te weeg kan brengen.

Zaterdag 18 februari
Tijdens de jaarvergadering van stichting-De wilde-
bras wordt afscheid genomen van secretaris Peter
van Langen. Hij is 23 jaar bestuurslid geweest. Als
dank voor zijn werk worden hem een cadeaubon en
een bos bloemen overhandigd.

Februari
Het Landelijk Reumafonds bestaat 85 jaar en eert
deze maand 550 jaar collecte-ervaring in wognum.
Van de 36 personen die zich inzetten als collectant
zijn er vijftien die dat al tienjaar doen, zes collecte-
ren vijftienjaar en veertien twintigjaar. Lena
Broers-van der Broek spant de kroon, zij haalt al
dertigjaar geld op voor het fonds.

Collectanten van her Reumafonds. Foto:  Nancy Holderbeke.

Maandag 10 maart
De Scholtens Groep aan de Nieuweweg in Wognum
viert dit hele jaar het 75-jarigjubileum. Geert
Scholtens liet zich op 11 maart 1937 bij de Kamer van
Koophandel inschrijven als timmerman. Inmiddels
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staat de derde generatie Scholtens aan het roer van
dit, van oorsprong Andijker, bouwbedrijf.

Dinsdag 18 maart
Fanfare ons Genoegen uit wognum bestaat 90 jaar.
Samen met de slagwerkgroep en een speciaal voor de
gelegenheid gevormd projectkoor geeft de fanfare
een prachtige uitvoering in een uitverkochte Park-
zaal in Hoorn. Tevens treden de zanger Jamai en het
trio Cor Bakker op.

Maart
Nieuw in Wognum: Fudoshin Ryu, een club voor
Japanse krijgskust. Het is geen vechtsport, het doel is
omje geestelijk en lichamelijk zo optimaal mogelijk
te ontwikkelen.
De dojo heeft zich gevestigd in Sport & Wellnesscen-
ter De Bloesem.

Vrijdag 21 maart
Vandaag herdenkt Jopie Renckens uit Wognum dat
ze 25 jaar als caissière werkt. `De jaren zijn voorbij
gevlogen', zegt Jopie. Ter ere van haar].ubileum is er
taart bij de koffie en is haar werkplek bij supermarkt
Deen versierd.

Jopie Renckens achter de kassa.  Foto: Nancy Holderbeke.

Zaterdag 22 maart
Eenden, en het worden er snel veel, die brutaalwegje
erf op lopen en onderpoepen! Dat gaat te ver, zo
denken bewoners van de Schouw in Wognum. Hoe
krijgje ze weg? De gemeente treedt handelend op:
uit Drenthe arriveert de in donkerrode jurk gehulde
Trizin. Hij is van de stichting Akka's Ganzenparadijs,
een asiel met boeddhabeelden. Hij vangt de beesten
binnen de kortste keren en reist met ze in de vo-
gelambulance af naar het oosten des lands.

Zondag 23 maart
De Scholtens Groep heeft in Zwaagdijk-West, ten
zuiden van de Zwaagdijk, een schapenschuur ge-
bouwd die bestemd is voor een steenuil. De project-

ontwikkelaar hoopt zo deze zeldzame vogelsoort te
verleiden een anderjachtgebied te kiezen. Door de
aanleg van de tweede fase van bedrijventerrein 't
Zevenhuis verdwijnt in de toekomst de huidige
habitat van deze vogel.

Vrijdag 30 maart
Onder het toezicht van de kinderen van de in de
Bloesem gevestigde scholen Hiëronymus en Speel-
wagen, Esdégé-Reigersdaal De Vlinders, de peuter-
speelzaal en de kinderdagverblijven Kiddy World en
Berend Botje, verrichten de twee wethouders van de
gemeente Medemblik de officiële opening. Na het
zingen van het Bloesemlied worden gekleurde
ballonnen opgelaten. In het centrum zijn ook geves-
tigd: Therapeutisch Centrum Wognum, Centrum
voor Kindertherapie, bibliotheek, Stichting Wog-
numse Muziekschool en een Sport & Wellnesscenter.
Een belangrijk onderdeel van De Bloesem is natuur-
lijk de westfrieslandhal, een topsporthal met veel
mogelijkheden. Daags hierna is het open dag voor
iedereen die een kijkje wil komen nemen.

Zaterdag 31 maart
ln onze drie dorpen wordt dit weekeinde toneel
gespeeld. De recensies hierover zijn lovend. In
Nibbixwoud brengt toneelgroep St. Cunera het
blijspel Je weet watje hebt, locatie Bessie. Toneel-
groep Tobronsa uit zwaagdijk-West speelt onder een
dak, locatie De Wildebras. Toneelgroep Re-Publiek
treedt aan in De Vriendschap in Wadway met de
komedie Het Veilige Nest. Alle drie trekken ze volle
zalen met een tevreden publiek.

Zaterdag 31 maart
ln zijn tuin midden in de nieuwbouw van zwaagdijk-
West teelt Ben Vriend zijn eigen groenten. Met
behulp van plastic is hij erin geslaagd om ondanks de
strenge vorst zijn op 7 augustus geplante winter-
bloemkool nu te oogsten.

April
Frans Boots uit wognum is tijdens de jaarvergade-
ring van de FNV Bouwafdeling Midden West-Fries-
land gehuldigd in de kantine van de ijsbaan 't Sluis-
ven te Nibbixwoud omdat hij maar liefst zestigjaar
lid is! Hij begon met werken op zijn twaalfde jaar.
Ook Hans Breeuwsma uit Wognum wordt gehuldigd
voor zijn 25-jarig lidmaatschap.

Zaterdag 14 april
Kermisborrel een sociaal festijn? Daarover verschil-
len de meningen in Wognum. Voorzitter van de
dorpsraad Bertus Schilder is een enthousiast voor-
stander. `Het is een soort buurtfeest rond de kermis.
Dat moet ook op de openbare weg kunnen.' Vertegen-
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Ben Vriend toont trots zijn winterbloemkool.  Foto Theo Groot.

woordigers van de gemeente Medemblik zijn tegen.
Burgemeester Streng: `Wij bepleiten alcoholmati-
ging onder de jeugd. Daar hoort drinken op straat
niet bij.' Er volgt overleg tussen de verschillende
partijen. Maar in wognum is er ook ditjaar weer op
verschillende plaatsen om en nabij huizen gezellig
kermis gevierd.

Zaterdag 21 april
Vandaag wordt de nieuwe brandweerkazerne aan de
Ganker in Nibbixwoud geopend. Na vijfjaar praten en
één jaar bouwen staat er een nieuw onderkomen voor
de blusgroep Nibbixwoud-Midwoud. In een oude
brandweerwagen met sirene komt wethouder Kasper
Gutter aanrijden om middels een niet mis te verstane
klap op de kop van Jut de kazerne te openen.

Donderdag 26 april
Het is feest in De Wildebras, het buurthuis van
Zwaagdijk-West. De Zonnebloem bestaat zestigjaar
en dat wordt gevierd. Het echtpaar Spigt zorgt met
leuke sketches voor een gezellige middag.

Trudy Schouwe, Tom Beerepoot en Monie Vertelman.

Foto: Gem. Medemblik.

Vrijdag 27 april
Tom Beerepoot en Trudy Schouwe-Schouten uit
Wognum en Monie Vertelman-Haring uit Zwaagdijk-
West worden koninklijk onderscheiden. Zij worden
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Woensdag 2 mei
Kees Bakker uit Wognum (oud-consul van de Oor-
logsgravenstichting) ontvangt een gouden speld van
de Oorlogsgravenstichtingen. Hij krijgt dit ereteken
voor zijn 26-jarig consulschap. Al die jaren was hij de
ogen en de oren van deze stichting in de voormalige
gemeente Andijk. De gemeente Medemblik heeft na
de herindeling nu vier Nederlandse oorlogsgraven en
twaalf geallieerde oorlogsgraven.

Zondag 6 mei
De handbalsters van Westfriesland SEIV Al worden
gehuldigd voor het winnen van het Nederlands
kampioenschap. De speelsters en trainers krijgen
een medaille.

Vrijdag 11 mei
Wat een droomavond voor de band High5 uit Wog-
num! Voor het eerst staan ze met elkaar op het
podium en al spelend worden ze toegejuicht door het
publiek. Op deze avond openen zij de Westfriese Pop-
karavaan in Jongeren Centrum Everland in \Tog--
num. De Westfriese Popkaravaan is een samen\`-er-
kingsverband
met vijf muziekscholen uit west-Friesland.
De band bestaan uit Roan Bakker (11 jaar. basg-ita-
rist), Ruben Ootes (13jaar, elektrische gitaar).  Ross
van Etten (12 jaar, drummer), Shalisa \-an der Laan
(12 jaar, zangeres) en Gijs Roozendaal (`13 jaar,.
keyboard).

Zondag 13 mei
Rem (85) en Emmie (83) Rood-Pronk uit Wognum
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zijn zestigjaar getrouwd. Het diamanten bruidspaar
wordt bij hun huis op de Korte Regel opgehaald met
de auto van Ton Speets, de derde eigenaar van de
Chevrolet uit 1925. Bijzonder omdat Rem in deze
auto ten doop is gebracht op 26 mei 1926 door de
toenmalige eigenaar Elias Koster. Nu wordt het
bruidspaar in deze auto naar het feestadres gebracht
om samen met de familie hetjubileum te vieren.

Donderdag 17 mei
Ongewone drukte op de oude spoorlijn Hoorn-Me-
demblik en dus ook op het station Wognum-Nibbix-
woud. Vanwege het 125-jarige bestaan rijdt de
stoomtram vandaag volgens de dienstregeling van
1887. De eerste rit is al om 4.45 uur, net als vroeger
toen de boeren hun vee per stoomtram naar de markt
brachten.

Zaterdag 26 mei
De zevenjarige Jacco Ooijevaar opent vandaag zijn
eigen museum op de koegang van de boerderij van
zijn ouders aan de Oosterwijzend 15 in Nibbixwoud.
Onder toeziend oog van familieleden, vrienden en
andere belangstellenden knipt Jacco het lint door,
waarna iedereen zijn verzamelde spulletjes kan
bekijken. Het museum is alleen op zaterdag geopend.

Zondag 27 mei
Vijf kerkwerksters van de Heilige Jacobus de Meer-
derekerk uit Zwaagdijk-West worden door het

parochiebestuur in het zonnetje gezet als dank voor
het werk dat de meeste van hen tientallen jaren
hebben verricht. Zij krijgen bloemen en een horloge
als dank.

V.I.n.r,: Els Beerepoot uit Westerblokker, Trudy Vriend uit Span-

broek, Marth Verlaat uit Wognum, Sjaan Warnaar en Riet Bos uit

Zwaagd.ijk-West.

Zaterdag 2 juni
De klasgenoten van de zesde klas van de St. Nicolaas-
school in Nibbixwoud houden, nu ze allemaal zestig
jaar zijn geworden, een reünie. Na de koffie met
gebak maken de oud-leerlingen een wandeling door
het dorp en ze bezoeken de school. Het letterbord
aap/noot/mies staat al klaar. Ook de inmiddels
sO-jarige juf Sernée is gekomen om nog één keer
voor de klas te gaan staan. Meester Ben Loos kan
helaas wegens ziekte niet aanwezig zijn.
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Staand v.l.n.r.: Piet Schouten, Nico Bosch, Piet Ettes, Joke Beerepoot-Gerrritsen, Cornelje van Well, Carien Peetoom-van Diepen, Sjaak

Doedens, Miets Pauw-Ursem, Marry Scholten-Ridder,  Marry Tessel-Mol, Joke ten Bruggecate-Vlaar, Gerard Admiraal, Annie Ruitenberg-

Vlaar, Jannie Sinnege-Vriend,  Hennie  Schaper-Doodeman, Joke  Loos-Conijn,  Lia  Huisman,  Roel  Spruit,. Zittend v.l.n.r.: Arie Schouten,  Nico

Wenker, Jose Visser, Lia op den Kelder-Huisman, Lida Commandeur-Louter, Greet Laan-op den Kelder, Lia Borst-Vlaar, Nel Conijn-Huisman.

Foto:  G, Admiraal.

Zaterdag g juni
Om kwart voor drie 's nachts staat het leegstaande
pand van de Hiëronymusschool aan de Kerkstraat in
Wognum in brand. De brandweer van Wognum en
Nibbixwoud bestrijdt de brand. Door de aanhouden-
de harde wind kan niet voorkomen worden dat het
hele pand in de as wordt gelegd. Omwonenden
hebben dan ook heel wat op te ruimen in hun tuin.
Veel nieuwsgierigen komen de trieste aanblik
bekijken. Er wordt rekening mee gehouden dat de
brand is aangestoken.

Zaterdag g juni
Jongeren Kontakt Nibbixwoud bestaat dertigjaar.
Alle reden om dit te vieren met de werkgroep, de
leiding en alle vrijwilligers die zich al jaren voor de
jongeren inzetten. Vanwege het EK-voetbal is
besloten om er een oranjeavond van te maken.
Iedereen komt dan ook in oranje outfit met allerlei
accessoires. Onder het genot van een drankje en een
hapje wordt de voetbalwedstrijd bekeken op een
groot scherm. Nederland kan het duel helaas niet
winnen.

Zondag 24 juni
Tijdens een gezellig zomerconcert van fanfare-en
drumbandvereniging Ons Genoegen
in partycentrum Stam worden zeer trouwe leden in
de bloemetjes gezet. Jan Korver en Jan Blauw nemen
na 61 (!) jaar afscheid. Jan Blauw en zijn vrouw Riet
schenken de vereniging bij gelegenheid van Jans
afscheid tachtig nieuwe muziekstandaards. Vincent
Toebak en Trudy schouwe, respectievelijk 25 en 40
jaar lid, krijgen een speld van de bond.

Zaterdag 7 juli
Tijdens een viering in de Cunerakerk in Nibbixwoud
nemen de leden van kinderkoor De woudzangertjes
afscheid van hun dirigente Marian Boon en van hun
combo bestaande uit Nick en Fred Hoogland en
Danny Mol. Marian leidde het koor 32 jaar.

Zondag s juli
She Sings uit Wognum houdt een korenfestival ten
bate van het Ronald MCDonald Kinderfonds. Door de
geweldige inzet van de tien koren, veel vrijwilligers,
sponsoren en niet te vergeten het publiek wordt het
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een geweldig evenement. Het mooie bedrag van
1.732,50 euro gaat naar het goede doel.

Zondag l5 juli
Vandaag wordt in het Molenbad het vernieuwde
peuterbad officieel geopend door de voorzitter van
de opgeheven zwemclub Atlantis, Jos Oostenbrink.
Het nog in kas aanwezige geld is voor dit doel ge-
bruikt. Voor de allerkleinsten is er nu een aantrekke-
lijke waterkliederplaats gemaakt.

Woensdag ls juli
SEW-keeper Marco Bijl hangt zijn voetbalschoenen
aan de wilgen. Al zo'n 23 jaar hoort Bijl bij de selectie
van SEIV: Nu is er echter een concurrent voor hem
en of die beter is, wie zal het zeggen, maar hij is wel
een stukjonger. En de trainer kiest voor de toekomst.
Marco gaat zijn rijke ervaring te nutte maken: hij
wordt keeperstrainer van het eerste elftal.

Donderdag l9 juli
De Hiëronymusschool neemt vandaag afscheid van
directeur Ger Roelofsen en leerkracht Rob van der
Gulik. Beiden zitten al ruim veertigjaar in het onder-
wij s en gaan vanaf nu aan andere dingen denken. Het
duo wordt vanaf de Schoutsplaats opgehaald in twee

Amerikaanse klassiekers en tussen een lint van
leerlingen ingehaald op school. Daar worden ze
toegesproken door directielid Jack Stam.

Zaterdag 21 juli
Voor het eerst wordt het Huttendorp van Wognum
aan de Grote zomerdijk lla gebouwd. Het thema is
de Middeleeuwen. Maar liefst 168 kinderen beginnen
om acht uur 's morgens met timmeren. Na een lange
dag eten ze pannenkoeken die door ouders zijn
gebakken. Het avondprogramma bestaat uit een
spooktocht door het dorpsbos. Na deze lange dag
slapen vijftien kinderen uit groep zeven en acht op
het bouwterrein. Zondag wordt er verder getimmerd.
Aan het eind van de middag mag het publiek komen
kijken hoeveel vakmanschap er in Wognum aanwezig
is. Maandag is het opruimen geblazen door de
vrijwilligers. Een geslaagd evenement georganiseerd
doorjongerencentrum Everland enjongerenvereni-
ging Forever Young.

Alle deelnemers en vrijwilligers van het huttendorp.

Foto Niels Ursem,
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Woensdag 25 juli
Hans Bleeker heeft het mogelijk niet meer verwacht,
want hij noemt zijn nieuwe West-Friese pennenvrucht
Toch nag ientje. Hij blijft het leuk vinden, dat `skroive'.
En weer zijn er verhalen uit het leven gegrepen,
avontuurlijke teksten, `bedenksels' en gedichten. Het
geheel verlevendigd met foto's van molens.

Vrijdag 3 augustus
Wat een gejuich op de parkeerplaats van Leekerwei-
de als tijdens het zomerfeest Ali 8. voor een optreden
op het terrein komt aanlopen. Hij neemt ruim de tijd
om met de bewoners  op foto te gaan. De dag kan niet
meer stuk.

Dinsdag 7 augustus
ln een kas aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud breekt
brand uit. De oorzaak is verrassend: ten gevolge van
de extreme hoeveelheid regen kan het water onvol-
doende worden afgevoerd. Het water loopt langs de
leidingen naar binnen de koelkast in. Hierdoor
ontstaat kortsluiting. De schade is beperkt maar alle
gewassen zitten onder het roet.

Woensdag 15 augustus
Drie sportieve teleurstellingen zorgen ervoor dat
handbalster willemijn Karsten voorlopig stopt. Een
transfer is afgeketst, ze miste zowel de Olympische
Spelen als het EK in eigen land. Ze is een beetje
handbalmoe en wil een time-out. Zodoende krijgt ze
ook meer de gelegenheid om zich op haar maat-
schappelijke carrière te richten.

Zaterdag 15 september
Supervrijwilliger Nico Kok krijgt vandaag de zilveren
Hiëronymusspeld uit handen van pastor Gerard
Koning tijdens de startdienst in de kerk. Nico is
jarenlang actief geweest als koster, lector en in de
tuinploeg en bezorgt nog steeds de parochiële post.

Donderdag 20 september
Dineke den Ouden-Wieten krijgt het erebeeld Stuur
tijdens de jaarvergadering van Bridgeclub wognum.
Vanaf de oprichting in 1991 is Dineke de stuwende
kracht met als doel van de club een succes te maken.

Vrijdag 21 september
Jan Kramer, vrachtwagenchauffeur uit Medemblik,
wordt vandaag in het gemeentehuis in Wognum
geëerd. Op vrijdag 17 augustus trad hij krachtdadig
op bij de redding van Wognumer Joop de Wild. Joop
was met zijn driewieler achteruit in het water
gereden, ging koppie onder en was niet bij machte
eruit te komen. Gelukkig zag Kramer het ongeluk
gebeuren, hij sprong in het water en slaagde erin
Joop veilig op de wal te krijgen.

Oktober
Nibbixwoud mag zijn Ganzenweyd hebben. maar
Wognum heeft, zij het maar voor even, een ga.nzen-
weid. Een zwerm rot- en kolganzen is neergestrekÉn
in een weiland langs de Oude Gouw. Deze ganzen
zijn twee dagen geleden vanaf Nova Zembla ïer-
trokken en in één ruk doorgevlogen naar Wog-num!
Zij zijn de marathonvliegers onder de vogels en
kunnen zonder onderbreken die vele uren vliegen
op hun vetreserves.

Oktober
Bij het gemeentehuis in Wognum is een oplaadpunt
gekomen voor elektrische fietsen. Bezoekers en
passanten kunnen hiervan gebruik maken. De
voeding voor het fietslaadpunt gebeurt via zonnepa-
nelen.

Zondag 14 oktober
Vijf leden van het cunerakoor in Nibbixwoud
worden gehuldigd met de speciale Cuneraspeld
omdat ze 25 jaar lid zijn. De jubilarissen zijn Annie
Boots, Truus Schilder, Piërre Appelman, Jacques
Doedens en Henk Dudink.

Vlnr: Jacciues Doedens,  Henk Dudink, Pierre Appelman,

Truus Schilder en Annie Boots.

Oktober
Nibbixwoud is in rep en roer door de vergiftigings-
dood van nu al zes katten in één week tijd.
De beestjes worden dood aangetroffen met schuim
op de bek. Een van de dieren is afgestaan aan de
dierenarts voor autopsie. Buurtbe``-oners in de
Cunerastraat houden hun hart `-ast \-oor meer
gevallen en willen graag weten \Tat de precieze
oorzaak is. De eigenaren hebben aang-ifte g.edaan bij
de politie.

Jaafl)oeh2013 105



Vrijdag 12 oktober
Na j aren van voorbereiding kan dit jaar het nieuwe
bedrijventerrein overspoor oost in gebruik worden
genomen.. Het eerste pand dat officieel geopend
wordt, is van Dakdekkersbedrijf Admiraal op Over-
spoor Oost nummer 53, Nibbixwoud. Daar tegenover
heeft zich in een verzamelgebouw op nummer 64 ook
de eerste ondernemer gevestigd:  I'M PULZ. (Sport/
Nails/Massages/Dance Studio). Verder is er een
verzamelgebouw in aanbouw dat volgend jaar
opgeleverd zal worden.

Het nieuwe pand van dakdekkersbedrijfs Admiraal.

Zaterdag 3 november
Art-land, het museum voor hedendaagse kunst,
Overspoor 35 in Nibbixwoud, start met maandelijkse
koffieconcerten met gewoon gezellige muziek.
Vandaag is de eerste keer met een optreden van het
Andijker Havenkoor, op 14 december geeft fanfare
Sint Gregorius uit Nibbixwoud een kerstconcert. Een
mooie gelegenheid om kunst te bewonderen en
muziek te beluisteren.

Zondag 4 november
ln de Hiëronymuskerk in wognum krijgt organist
Ton Dekker de Sint Gregoriusmedaille in goud
opgespeld door pastor Gerard Koning. De afgelopen
veertigjaar heeft Ton talloze vieringen begeleid op
orgel en piano.

November
Tandheelkundig Centrum Wognum aan de Kerk-
straat heeft een metamorfose ondergaan. Na maan-
den van hard werken is de vernieuwde praktijk
geopend.  Het is ook voor de eerste keer in Wognum
dat er voor aanvang van de bouw systematische
opgravingen zijn gedaan door beroeparcheologen.
Naast de plek van het Tandheelkundig Centrum
kwamen verrassende vondsten tevoorschijn (zie het
artikel woonterpjes uit de l2e eeuw in ditjaarboek).

Dinsdag 13 november
Tijdens een feestelijke korpsavond van de brandweer
Medemblik in Midwouder sporthal De Tripkouw
worden onderscheidingen en oorkondes uitgereikt
door burgemeester Frank streng. Koninklijk onder-
scheiden wordt Ronald Wester uit Wognum. Oorkon-
des worden onder andere uitgereikt aan Johan
Bekkenutte en Niels Kroon. Zij zijn 12,5 jaar lid van
de blusgroep Wognum.

Ronald Wester (52)

begon in 1980 bij de

brandweer Hoorn en

stapte in 1985 over naar

de brandweer van

Wognum waar hij de

functie van postcomman-

dant vervulde. Hjj neemt

afscheid van de brand-

weer Medemblik. Foto

gemeente Medembl.ik.

Donderdag 13 december
Het oude café De Sport aan de Ganker in Nibbixwoud
stond al een hele tijd leeg en is nu een compleet
nieuw pension geworden voor veertig Poolse arbei-
ders. Vandaag is de opening en kan iedereen zien wat
het geworden is. Binnen zijn tien huisjes gemaakt.
Elk huisje bestaat uit twee kamers met een keuken
en badkamer. In elke kamer wonen twee mensen.
Verder is er een gemeenschappelijke recreatieruimte
en een wasruimte.

Zaterdag 22 december
ln de hervormde kerk in Wognum treedt vandaag het
Westfries Dameskoor onder leiding van Frank Hoebe
voor het laatst op.  Het koor blijft echter bestaan,
maar zingt verder onder de naam `Allure'.

Vrijdag 28 december
Burgers en winkeliers patrouilleren op oudejaarsdag
in het winkelgebied van Wognum om het afsteken
van vuurwerk te verhinderen. De gemeente Medem-
blik toont zich ingenomen met dit plan. Het is voor
de politie namelijk onmogelijk om alle winkelgebie-
den in de gemeente in de gaten te houden.
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