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Jaarkroniek 2013
Joke Admiraal, Trudy Schouwe en Kees Veken

Woensdag 9 januari

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Me-

demblik in De Bloesem worden sporters in het zon-

netje gezet. Zo wordt onder andere het A1-team van 

SEW-handbal gehuldigd .

Woensdag 9 januari

Zielsgelukkig sluit Carla Beerepoot  uit Zwaagdijk 

haar poes Poerkie weer in haar armen. In november 

verdween Poerkie en kwam niet meer terug. Twee 

buurjongens vonden haar in een koelcel. Het dier moet 

daar bijna een maand in hebben gezeten. Poerkie is dan 

ook broodmager en wankelt op haar poten. 

Dinsdag 22 januari

Peter Baltus uit Sijbekarspel, sterkste man van Neder-

land in 2003, staat op het parkeerterrein van Albert 

Heijn in Nibbixwoud te wachten en ziet opeens hoe 

een vrouw wordt overreden door een achteruitrij-

dende auto. Hij aarzelt geen 

moment en samen met een 

buurman uit Sijbekarspel tilt 

hij de auto op. De bestuur-

der kan de vrouw onder het 

voertuig vandaan trekken. Zij 

wordt per ambulance naar 

het ziekenhuis vervoerd. 

Woensdag 23 januari

33 jaar na zijn eerste over-

winning is Fred Stam op-

nieuw de sterkste biljarter 

van Wognum. Tijdens de 43e 

editie van het Wil Kuip Drie-

bandentoernooi verslaat hij 

Vrijdag 25 januari

Nachtelijke brand in een woning aan de Oosteinder-

weg in Wognum. De bewoner merkt de brand op door 

de rookmelder in de woning en hij waarschuwt de 

brandweer middels het indrukken van de hulpknop. In 

2011 heeft de brandweer in het kader van de brand-

preventiemaand 25 rookmelders uitgedeeld en opge-

hangen. Dankzij deze rookmelder  kan er in dit geval 

op tijd gehandeld worden.

Zaterdag 2 februari

De touwtrekvereniging  van Nibbixwoud behaalt van-

daag de bronzen plak op het NK Indoor Touwtrekken 

in Damwoude. De mannen treden aan in de gewichts-

klasse tot 640 kilogram. De touwtrekkers Hans Ooije-

vaar, Niels Bot, Sijben Niemeijer, René Groot, Kees Bot, 

Jan Wester, Jeroen Ooijevaar en Gerrit Schaft bevesti-

gen met deze plaats dat ze nu echt onderdeel uitmaken 

van de top. Voor hen voelt deze prestatie aan als goud.

Donderdag 7 februari

Trainster/coach Aaf van Dijk stopt na dit seizoen bij 

de handbalvereniging Westfriesland SEW. ‘Het is een 

moeilijke beslissing geweest. En ik weet nog niet wat ik 

ga doen. Misschien stop ik wel helemaal met mijn werk 

als coach.’ Mogelijk blijft Van Dijk in een andere functie 

betrokken bij SEW. 

Donderdag 21 februari

Tijdens de jaarvergadering van het Katholiek Vrouwen 

Gilde Nibbixwoud worden Truus Nan en Nella Dudink 

gehuldigd omdat zij vijftig jaar lid zijn van het KVG. De 

avond wordt voortgezet met kienen, om geld bij elkaar 

brengen voor het feest van het zestigjarig bestaan van 

het KVG in september aanstaande. 

Vrijdag 22 februari

De tennisverenging Nibbixwoud bestaat veertig 

jaar. Ter ere hiervan houdt  de vereniging een 

jubileumweekend voor alle leden. Er worden 

toernooien gespeeld en ook de feestavond met 

livemuziek en een dinerbuffet ontbreken niet.

Vrijdag 1 maart

Bij Ons  is de naam van de nieuwe kledingzaak in 

winkelcentrum De Boogerd. Eigenaresse Ange-

lina Kroon meldt: ‘Onze medewerksters advise-

ren de modieuze man of vrouw vakkundig over 

wisselende en trendy collecties.’

Poerkie herenigd met Carla. Foto familie Beerepoot.

Fred aan stoot. Foto familie Stam.
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Zondag 3 maart

Barry de Vries uit Nibbixwoud (17) maakt regelmatig 

uitstapjes naar de universiteit in Amsterdam. Hij rondt 

daar een deeltijdvak fysica af. Zijn vwo-diploma aan het 

Werenfridus moet hij echter nog halen. Zoiets kan, 

als je erg goed bent  in exacte vakken en iets minder 

begaafd op andere terreinen, zoals talen. Barry is ech-

ter geen ‘nerd’, hij praat er vrolijk op los en helpt op 

school zijn medeleerlingen. 

Dinsdag 5 maart

In het Trefpunt in Wognum wordt Lies Smit-Laterveer 

op de jaarvergadering van het koor Allure benoemd tot 

erelid. Van 1991 tot 2013 verzorgde zij het secretariaat 

van het Westfries Dameskoor, dat sinds begin 2013 

verdergaat onder de naam Allure. Als afscheidscadeau 

krijgt Lies een kunstsieraad.

Donderdag 14 maart

In de Hiëronymuskerk worden een aantal jubilaressen 

gehuldigd. Ook wordt er afscheid genomen van dui-

zendpoot Lena Broers. Zij stopt na 42 jaar met haar 

werkzaamheden voor de kerk. Haar taken worden 

door vier dames overgenomen. 

Woensdag 20 maart

Turnster Estee Kortman uit Wognum behaalt de gou-

den medaille bij de landelijke voorwedstrijden in Vo-

lendam. Het talent van gymnastiekvereniging Kracht & 

Vriendschap Opmeer laat op geen enkel onderdeel een 

punt liggen en bewijst daarmee dat ze bij de top van 

Nederland hoort.

Maandag 25 maart 

Tijdens de jaarvergadering van de FNV bouw Midden-

West-Friesland wordt een aantal leden gehuldigd van-

wege hun trouwe lidmaatschap. Het zijn Erik Schouten 

uit Nibbixwoud, 12½ lid, werkvoorbereider, Wil Heppe 

uit Wognum, 40 jaar lid, opperman/gepensioneerd, 

Thaam op den Kelder uit Nibbixwoud, 50 jaar lid, 

timmerman/gepensioneerd, Tiny Boos-Zonneveld uit 

Wognum, neemt honneurs waar voor haar vorig jaar 

overleden echtgenoot Piet Boos, 60 jaar lid, uitvoerder, 

Simon Vleerlaag uit Nibbixwoud, 60 jaar lid, opperman 

en metselaar/gepensioneerd, Nico Vleerlaag uit Nibbix-

woud, 60 jaar lid, metselaar/gepensioneerd.

Zondag 31 maart

De paasdagen verlopen dit jaar zeer koud. Deze nacht 

is het min vijf en er staat een koude wind met een ge-

voelstemperatuur van min tien overdag. De paasdagen 

zijn sinds vijftig jaar niet meer zo koud geweest. 

Zaterdag 6 april 

Het is druk bij de Sportvereniging Spartanen bij de 

feestelijke opening van het nieuwe clubgebouw. De 

opening wordt verricht door twee leden die hun spo-

ren ruimschoots hebben verdiend: Jos Kamp voor de 

handbal en Theo Dekker voor de voetbal. Uit naam 

van de jeugd plaatst Marit Kyeno de plaquette die de 

ingangspartij van het gebouw siert. 

Maandag 8 april

Groep acht van de St. Nicolaasschool uit Nibbixwoud 

wint de ‘bankbattle’. Deze kennisquiz wordt voor de 

zevende keer georganiseerd door de Rabobank Hoorn-

Midden-Westfriesland. Elf scholen met vijftien teams 

bestrijden elkaar in kennis en vaardigheden betreffende 

de vakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie 

Bovenste rij: Bets Rijkhof (28 jaar kerkwerkster), Bets Rinkel (42 jaar 
kerkwerkster), Joke Zuiker (42 jaar kerkwerkster), Sophie Grippeling 
(28 jaar kerkwerkster), Marijke Bleeker (28 jaar kerkwerkster), Gré 
Koppes (34 jaar kerkwerkster). Zittend: Tiny Nederpelt (35 jaar kerk-
werkster), Gré Schilder (35 jaar kerkwerkster), Hanny Commandeur 
(35 jaar kerkwerkster) en topper Lena Broers. Foto Nancy Holderbeke.

Trouwe leden van het FNV. Achteraan v.l.n.r.: Erik Schouten, Thaam op 
den Kelder en Jos Groen. Vooraan v.l.n.r.:  Wil Heppe, Nico Vleerlaag, Si-
mon Vleerlaag, Tiny Boos-Zonneveld, Annemiek Weijers en Jan Otten. Foto 
Nancy Holderbeke.
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en internet. Precies 9.30 uur gaat de kluis via internet 

open en na 46 minuten is de oplossing al gevonden. Die 

sturen de Nibbiker leerlingen als eersten in. De kinde-

ren krijgen allemaal een Winkler Prins encyclopedie.

Dinsdag 9 april

Sinds Hans Boukens  veertien jaar geleden begon met 

de winkel Interpromo aan de Ganker in Nibbixwoud 

blijft het bedrijf in werkkleding en promotiemateriaal 

zich ontwikkelen. Op Overspoor 15 heeft Boukens  er 

een nieuwe vestiging bij waar de artikelen overzichte-

lijk staan opgesteld. 

Dinsdag 9 april

Eigenaar Aris Kool van Bouwmarkt Hubo vraagt het 

faillissement van zijn bedrijf aan. Er staan acht mensen 

op de loonlijst. De bouwmarkt sluit vandaag en dat 

betekent een verlies voor het dorp Nibbixwoud en 

wijde omgeving.

Zondag 14 april

Er is weer een reünie georganiseerd van klasgenoten 

uit 1951 van de St. Nicolaasschool in Nibbixwoud. Het 

zijn mensen die rond 1943 geboren zijn en nu samen 

hun zeventigste verjaardag willen vieren. In 1993 kwa-

men ze als Abrahams en Sara’s voor de eerste keer bij 

elkaar. Ook dit keer is de opkomst massaal. Bijzonder 

is het dat hun tachtigjarige meester Ben Loos ook op 

deze vierde reünie weer aanwezig is. De reünie wordt 

in Wijngaard Saalhof  gevierd.

Maandag 15 april

Burgemeester Streng bezoekt het diamanten bruids-

paar Krijn (87) en Gré (88) Kroon-Ruiter die in Swee-

linckhof wonen. Het bruidspaar heeft vier kinderen, 

negen kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De 

vonk sloeg over in Overleek, bij Monnikendam, toen 

buurmeisje Gré kwam dienen op de zilveren bruiloft 

van Krijns ouders.

Donderdag 25 april

Op de dag van de inhuldiging van koning Willem-

Alexander zal de fraaie VD 10 van Jos Koenen uit 

Wognum te bewonderen zijn op het IJ in Amsterdam. 

Aanvankelijk was Koenen niet al te ingenomen met de 

uitnodiging, maar toen hij hoorde dat hij zelf de gasten-

lijst mocht samenstellen, ging hij akkoord. Aan boord 

komen dertig Volendammers, gehuld in Volendams 

kostuum, onder wie burgemeester Willem van Beek en 

wethouder Wim Runderkamp. Het schip komt te liggen 

schuin tegenover de kop van het KNSM-eiland, waar 

het koninklijk paar langs zal varen.

Reünie van mensen die tussen 1950 en 1956 op de St. Nicolaasschool in Nibbixwoud bij elkaar in de klas zaten.
Staande v.l.n.r.: Jan Molenaar, Piet Kok, Gré Ursem Wd, Nel Boots, Gré Blom, Nico op den Kelder, Mart Buis, Jaap Broers, Sjef Klijn, Jan Entius, 
Paul Knol, Joop Huisman, Jan Doodeman, Theo Berkhout, Mart Vlaar, Wim Hoogland, Ria Bijl, Harry Raven, Jan Brink, Bep Koopman, Ab Vla-
ming, Ton Houtsma, meester Ben Loos, Henk Vlaar, Kees Kroon, Jan Koeleman, Cor Hoogland, Cor Vlaar.
Zittend v.l.n.r.: Jan Knol, Joke Laan, Ria Ooijevaar, Rina Zuiker, Elly Bijl, Ans Karsten, Thea Huisman, Gré Ligthart, Joke Doodeman, Corrie Huis-
man, Afra Imming. Door verhindering afbericht van: Ria Kuin, Atie Verlaat, Ria Vlaar, Vera Huisman Pd., Jan Dudink en Jan Karsten.   

De VD 10 
St. Franciscus. 

Foto Jos Koenen.
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Donderdag 25 april

De bel-actie van voetbalvereniging SEW blijkt een suc-

ces. De club belde honderden mensen met de directe 

vraag of ze iets voor SEW konden betekenen. De nieu-

we vrijwilligers krijgen zo snel mogelijk werk te doen 

in een commissie of bij een activiteit.

Vrijdag 26 april

In historische brandweerwagens naar de lintjesregen. 

Dit overkomt degenen die dit jaar in de gemeente 

Medemblik een koninklijke onderscheiding krijgen. De 

gelukkigen worden van huis opgehaald en naar het ge-

meentehuis in Wognum gebracht. De onderscheidingen 

tot lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn voor onder 

anderen Tinie Kok-Groot uit Nibbixwoud en Peter van 

Langen en Theo Weppner uit Zwaagdijk-West. 

Zaterdag 27 april

Op initiatief van De Cromme Leeck komt er, ter gele-

genheid van de inhuldiging van prins Willem-Alexander 

tot koning, een kroningsboom op de hoek Jacob 

Kwastlaan/Willem Saallaan in Wognum. Ina Broek-

huizen, voorzitter van De Cromme Leeck, en René 

Schoutsen, voorzitter van de Oranjevereniging, planten 

de koningslinde op de verjaardag van de kroonprins. 

In het vervolg zal op deze datum koningsdag worden 

gevierd. 

Zondag 28 april

Jan (85) en Alie (82) Mol-Dekker vieren hun diamanten 

huwelijk. Zij ontmoetten elkaar voor het eerst op een 

dansavond in De Weere waar Alie opgroeide. Zij zag 

wel wat in die jonge soldaat uit Nibbixwoud. Zestig 

jaar geleden stond hun eerste woning aan de Grote 

Zomerdijk in Wognum. Zij kregen zeven kinderen. Jan 

heeft altijd gewerkt als ambtenaar en bij een nieuwe 

baan elders verhuisde het gezin mee. Uiteindelijk kwa-

men ze weer in Nibbixwoud terecht. 

Alie Mol-Dekker komt op 22 juli te overlijden en Jan 

Mol op 14 september.

Dinsdag 14 mei

Vanaf nu levert bakker Frank Schoutsen ijs gemaakt van 

rauwe melk. ‘Als je melk niet bewerkt, is de smaak voller’, 

zegt Frank. De melk komt warm van de koe en wordt dan 

direct gekoeld.  Het is verser dan vers en in diverse sma-

ken beschikbaar bij bakkerij Schoutsen in winkelcentrum 

De Boogerd. Een gezellig zitje op het plein nodigt uit om 

even te genieten van een zelfgemaakt ijsje.

Vrijdag 24 mei

Het voormalige gemeentehuis van Wognum, nu eigen-

dom van OW Vastgoed B.V. en Connect Assuradeuren 

B.V., is volledig gerenoveerd en heeft een nieuwe be-

stemming gekregen. Het gebouw kent drie gebruikers: 

Omegam Water B.V. bureau voor monstername, onder-

zoek en advies op het gebied van water, Zalencentrum 

Het Raadhuis en Connect Assuradeuren B.V. De drie 

bedrijven bieden werk aan veertig personen.

Zaterdag 1 juni

Vier leden van de fanfare- en drumbandvereniging Ons 

Genoegen uit Wognum worden gehuldigd vanwege 

hun veertigjarig lidmaatschap. John Overboom, Stephan 

Smit, Agatha Koppes en John Rood krijgen de bonds-

speld en een oorkonde.

John Overboom is ook nog eens 25 jaar instructeur 

van de drumband en krijgt vanwege dit jubileum een 

mooie foto.

Zaterdag 8 juni

De Sint Nicolaasschool uit Nibbixwoud wordt ‘hand-

balderde’ van Nederland.

Al eerder dit jaar was het schoolteam kampioen van 

-

den van meester Berkhout na een bloedstollend einde 

de derde plaats, dus gaan zij met brons naar huis.

Maandag 10 juni

Nic Weel en Jo Weel-Twisk uit Nibbixwoud zijn zestig 

jaar getrouwd. Nic is altijd druk geweest met het telen 

Bovenste rij in het midden Tiny Kok; bovenste rij links Theo Weppner en 
naast hem Peter van Langen. Foto Gemeente Medemblik.

Het diamanten bruidspaar Mol-Dekker en burgemeester Streng. 
Foto familie Mol.



103

van aardappelen, rode bieten, witlof en verschillende 

soorten kool met zijn vertrouwde werktuig de ‘Hol-

der’. Ze kregen negen kinderen en elf kleinkinderen. 

Voor deze gelegenheid komt fanfare Sint Gregorius een 

serenade brengen. 

Zaterdag 29 juni

Het nieuwe tenniscomplex van de tennisvereniging 

en de tennisvelden zijn gevestigd achter het Sport- en 

Wellnesscenter De Bloesem. Voor de naamgeving was 

een prijsvraag uitgeschreven. Drie mensen kwamen 

met dezelfde naam, namelijk Bloesempark. Zij mogen 

met zijn allen de nieuwe naam onthullen. Na jarenlang 

aan de Grietje Slagterlaan te zijn gehuisvest is het adres 

van de tennisvereniging nu Clappslaan 1.

Donderdag 4 juli

Nick Veeken  uit Wognum is door de Automatiseringsgids 

uitgeroepen tot IT-talent 2013. Met de prijs ontvangt de 

student business IT en management aan Hogeschool In-

Maandag 22  juli

De rotonde Oosteinderweg-Hoornseweg wordt of-

-

borden en rondom wordt gras ingezaaid. Het ongemak 

door omleidingen de afgelopen maanden is voorbij. 

Zaterdag 27 juli

Tussen de talrijke kleurige fuchsia’s in zijn kas ontdekt 

Jan Dekker uit Wognum er één met diverse tinten. 

Hij vindt die zo bijzonder dat hij musicalster Antje 

Monteiro vraagt de plant te dopen en hem haar naam 

te geven. Zulke mutanten zijn een kwestie van toeval, 

aldus Dekker.  

Donderdag 1 augustus

De Boulesklinkers uit Wognum, vereniging voor het be-

kende spel uit Frankrijk jeu de boules, bestaat tien jaar. 

Het speelterrein bevindt zich aan de Sportlaan achter 

het gebouw van Everland. De leden van de Boulesklin-

kers bestrijden elkaar op het veld, maar ook delen ze 

lief en leed.

Dinsdag 13 augustus

Voor zijn huis aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-

West plaatst de elfjarige Thijs Dekker samen met bur-

gemeester Streng een antipesttegel. Op de tegel staat  

het nationale symbool tegen geweld: een lieveheers-

beestje. Vroeger werd Thijs veel gepest. Hij hoopt dat 

voorbijgangers bij het zien van de tegel even denken: 

pesten is niet oké. 

Vrijdag 16 augustus

Tijdens de veertigste zwemvierdaagse van het Molen-

bad Wognum/Nibbixwoud is Willy Pronk-Vriend (78) 

uit Zwaagdijk-West gehuldigd. Zij doet al veertig jaar 

mee en zwemt tijdens deze vierdaagse elke dag 1000 

meter. ‘Dit blijf ik doen’, zegt Willy, ‘zolang het gaat.’

Van links naar rechts: José, Leo, Wilma, Emmy, Jan, moeder Jo Weel-
Twisk, Lucy, vader Nic. Weel, Claus, Carla en Margo. Foto familie Al-Weel.

Het nieuwe tenniscomplex wordt geopend door voorzitter Gilbert 
van Ophem. Foto Nancy Holderbeke.

Trots laat Antje de naar haar genoemde fuchsia zien. 
Foto Henk de Weerd. 
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Vrijdag 13 september

De rode loper ligt uit voor de bezoekers van de Cupi-

dobar in Nibbixwoud die vandaag veertig jaar bestaat.  

Het Cupido Evenementen Comité organiseert twee 

reüniedagen. ‘s Avonds herleeft de goede oude tijd met 

het voormalig barpersoneel en dj’s van toen. Dit waren 

onder anderen Jan Dekker, Herman op den Kelder, 

Frank Conijn, Maurice Kroon, Gertjan Verbeek, Ton 

Habrie en Johan Renckens, Professor IJzenbout, DJ Gie-

ling, Frank Baas, Max Baas en Ronald Wiggers en zanger 

Werner Rectlich. Ruim tweehonderd bezoekers laten 

zich lekker gaan bij dit feest van herkenning.

Zaterdag 14 september 

Op de Open Monumentendag speelt de jeugddrum-

band van fanfare Ons Genoegen onder leiding van Jan 

Groenland in de stolpboerderij van de familie Hooge-

werf aan de Westeinderweg 11. 

Vandaag zijn ook open voor bezichtiging de protes-

tantse kerk, de boerderijen De Zwaan aan de Gouw, 

Welgelegen aan de Kerkstraat en die van Theo Blauw 

aan de Westeinderweg 25.

Zaterdag 14 september

Trudy Breeuwsma uit Wognum ontvangt na de kerk-

dienst de Hiëronymusspeld. Zij is onder meer betrok-

ken bij de kindernevendiensten, het Sylvidakoor en de 

zorg voor zieken en ouderen. Pastoor G. Koning speldt 

haar de onderscheiding op.

Donderdag 19 september

Het Katholiek Vrouwen Gilde van Nibbixwoud bestaat 

zestig jaar en dat wordt gevierd. Bijna alle 56 leden ko-

men bij elkaar  in wijksteunpunt de Hoge Weide waar 

het feest begint met een welkomstdrankje, gevolgd 

daarna door middel van spelletjes in het verleden van 

het KVG. Na de gezamenlijke maaltijd is er ’s avonds 

een optreden van de band De Blauwe Lotus. 

Zondag 22 september

Vandaag zijn de Duitse Bondsdagverkiezingen. Voorma-

lig Nibbixwouder Kees de Vries (58) behaalt met zijn 

partij CDU veertig procent van de stemmen in zijn 

kiesdistrict Sachsen-Anhalt. Kees verruilde zijn boer-

derij aan de Oosterwijzend in 1992 voor een bedrijf 

in het oosten van Duitsland. Met twee broers ging hij 

naar Sachsen. Twee jaar later volgden twee zwagers. 

Nu neemt zijn leven dus een heel andere wending. Zijn 

zoon heeft de leiding over het agrarisch bedrijf met 

900 koeien en 600 hectare land overgenomen en Kees 

kan zich wijden aan de politiek in Duitsland voor het 

CDU, de partij van Angela Merkel.

Maandagavond 23 september 

In de raadszaal van de gemeente Medemblik wordt de 

stand van zaken rond de dorpsaccommodatie van Nib-

bixwoud toegelicht. De architect zal de plannen ont-

vouwen. Komt er dan toch schot in de zaak?

Peter Snijders overhandigt Willy Pronk-Vriend een boeket. Rechts 
van haar Margriet van Diepen-Pronk, Jan van Diepen en Tina 
Mol-Pronk. Foto Nancy Holderbeke.

Jeugddrumband op de dars, v.l.n.r.: Bas Overboom, Bob Overboom, 
Thijs Visser, Brent Wilcke, Thom Meendering en Remco Oostra. 
Foto Ina Broekhuizen.

Trudy Breeuwsma heeft uit handen van pastoor G. Koning de 
Hiëronymusspeld ontvangen. Foto Nancy Holderbeke.
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Dinsdag 1 oktober

Een grote supermarkt met het gevoel van een buurtwin-

kel, de luxe van Albert Heijn met een persoonlijke noot, 

dat is nu al veertig jaar de winkel van de gebroeders Jan, 

Hans en Ton Hulst in Nibbixwoud. ‘We hebben trouw 

personeel en trouwe klanten’, zegt Jan. Ter gelegenheid 

van het jubileum zijn er in de loop van de week allerlei 

leuke acties, zoals een kinderfotograaf, een taartenbak-

ker, een springkussen en een draaimolen. 

Zaterdag 5 oktober

Gerard en Tiny Klaver uit Nibbixwoud zijn dé ambas-

sadeurs van Pleegzorg Nederland: zij ontfermden zich 

de afgelopen dertig jaar over 150 pleegkinderen. Zij 

houden, net als honderd andere pleeggezinnen, open 

huis aan de Dorpsstraat om aandacht te vragen voor 

het tekort aan pleegouders. Weinigen zullen zoveel 

ervaring hebben als Gerard en Tiny. Nog steeds is het 

bij hen een zoete inval met hun vier eigen kinderen, de 

kleinkinderen, oppaskinderen en pleegkinderen. 

Zondag 6 oktober

De startviering  in de Cunerakerk staat in het teken van 

de opening van het kerkelijk seizoen en van het 135-jarig 

bestaan van de kerk. De Woudzangertjes en het Jubila-

Ook laat een aantal parochianen hun talenten zien.

Donderdag 10 oktober

Nick en Riet Kok-Bleeker uit Wognum trouwden op 

10 oktober 1953 in Canada. Zij ontmoetten elkaar 

voor het eerst  bij het ‘eerste deuntje’ van de kermis 

in Wognum. Wegens woningnood en weinig werk in 

Nederland emigreerden zij naar Canada en kregen daar 

vier kinderen.  Vanwege hun gehandicapte zoon keer-

den ze in 1964 terug.  Burgemeester Streng feliciteert 

hen met een boeket. Een ingelijste trouwakte krijgen ze 

niet, die ligt immers overzee.

Zondag 13 oktober

Lia Koudijs-Kuin uit Nibbixwoud, dirigent van het Cu-

nerakoor, wordt onderscheiden met de gouden Gre-

gorius eremedaille. Zij krijgt die uit handen van pastor 

Koning omdat ze al veertig jaar actief is in de kerkmu-

ziek.  Lia kreeg al op jonge leeftijd muziekles van Jac. 

Vriend. Op verzoek van pastor Beukering werd ze op 

haar dertiende organist bij het jongerenkoor. In 1986 

nam ze de begeleiding van het Cunerakoor en het 

mannenkoor op zich. Na de mis is er een gezamenlijk 

uitje met de koorleden om Lia’s jubileum te vieren.

Maandag 28 oktober

Er woedt een zware storm, windkracht 12, in Nederland, 

vooral in de kustprovincies. Vooral bomen moeten het 

ontgelden, want de grond is kletsnat en de bomen staan 

nog vol in blad. Op de Zomerdijk en de Gouw zijn zes 

bomen omgewaaid, op de Wijzend ook een aantal en 

in een fruittuin op Zwaagdijk is de wind dwars door de 

boomgaard gegaan met veel schade tot gevolg. 

November

De tijd staat even stil op de noorderwijzerplaat van de 

Sint Cunerakerk. Oorzaak is een defect aan de aandrijf-

stang. Klokkenfabrikant Eijsbouts heeft geen onderdelen 

om het te repareren. De deskundige parochianen Anton 

Koeleman en Paul op den Kelder maken het defecte on-

derdeel na en monteren het aan de aandrijfstang, waarna 

de wijzerplaat de juiste tijd weer laat zien.

Vrijdag 1 november

Villa Kakelbont aan de Ganker 3 in Nibbixwoud sluit 

de deuren. Het pand waar Kiddyworld kinderopvang 

jarenlang 0- tot en met 4-jarigen heeft verzorgd, gaat 

dicht. Voor de kinderen is bij de omliggende locaties 

een plekje gevonden.

Vrijdag 1 november

Na twee jaar voorbereiding verwelkomen zorgonder-

nemers Marco Boers en Natasja Dam de eerste bewo-

ners van de Herbergier aan de Kerkstraat in Wognum. 

In het voormalige klooster zijn zestien appartementen 

gerealiseerd, bestemd voor mensen met geheugenpro-

blemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Zondag 10 november

Jan Hand is honderd jaar. In zijn woning in Sweelinckhof 

vertelt de nog vitale Hand over zijn leven. Hij vervulde 

veel ambachten, waaronder houthakker, boekbinder, 

winkelier, grimeur, koordirigent en bankdirecteur. Ja-

renlang was hij correspondent van het Noordhollands 

Dagblad. Burgemeester Streng komt hem feliciteren 

met een bijzonder cadeau: een kopie van zijn geboorte-

bewijs van 10 november 1913. Er is ook een felicitatie 

van het koningspaar Willem-Alexander en Máxima. 

Het is feest bij de familie Hulst. Van links naar rechts: Ton, Sandra, 
Jan, Annette, Carla en Hans Hulst. Foto familie Hulst.
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Woensdag 27 november

Jan Moeijes Transport BV gaat samenwerken met Beers 

Transport in Winkel. Beers, gespecialiseerd in pallet-

distributie en ‘buitenmaatse’ producten, heeft het erg 

druk in het voorjaar. Juist dan is het bij Moeijes minder 

druk. Samenwerking maakt het mogelijk om onder de 

huidige marktomstandigheden succesvol te zijn. 

Woensdag 11 december

Drie jubilarissen in verzorgingshuis Sweelinckhof. Bettina 

Koper uit Midwoud (12½ jaar), Annemarie Laan uit Zwaag 

(40 jaar) en Vera Wals uit Nibbixwoud (12½ jaar). Deze 

jubilea worden met de bewoners gevierd bij café Stam.

Dinsdag 17 december

Afscheidsreceptie van juf Reggy van der Steen-Samuels, 

leidster van de peuterspeelzaal De Speulboet in Wog-

num. Zij gaat per 31 december met prepensioen. In de 

27 jaar dat zij op de peuterspeelzaal werkte, heeft ze 

heel wat meegemaakt. Droevige, maar vooral ook veel 

leuke momenten. Haar kennis en inzet zullen gemist 

worden. Toen ze in april een BHV-cursus volgde en les 

kreeg van Bart, een van haar vroegere peuters, vond ze 

het tijd worden om aan het einde van dit jaar afscheid 

te nemen. 

Dinsdag 17 december

De gemeente Medemblik heeft onder haar EHBO-

verenigingen een reanimatie-oefenpop verloot. Winnaar 

is EHBO Zwaagdijk. Het bestuur is blij met deze oefen-

pop, die door de vrijwilligers gebruikt wordt om hun 

vaardigheden te oefenen en bij te houden.

Donderdag 19 december

In overleg met de jongeren en de jongerenwerker van 

de gemeente Medenblik is besloten het jeugdhonk 

Er is geen animo meer en er komt weinig nieuwe aanwas. 

De meeste jongeren gaan naar de jongerenvereniging 

JoMeGiNi, die al jaren actief is op het dorp.

De jubilarissen, v.l.n.r.: Bettina Koper, Annemarie Laan en Vera 
Wals. Foto Nancy Holderbeke.

De inwoneraantallen van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West per 1 januari 2014

 M V TOTAAL

Wognum  2891 2784 5675

Nibbixwoud 1266 1193 2459

Zwaagdijk - West 310 282 592

Totaal 4467 4259 8726


