3 mei

Venhuizen. Uit onvrede over de houding van de gemeente stapt het bestuur
van het dorpshuis op. Oorzaak de herinrichting van het dorpscentrum door
de gemeente. Het dorpshuisbestuur
wil ruimte rond het centrum.
De gemeente daarentegen wil daar een drogisterij. Het dorpshuis ontwik¬
kelde alternatieve plannen. Tenslotte stelde de rechter de gemeente in het
gelijk, waarna het bestuur van het dorpshuis opstapte.

6 mei

Grootebroek. Sporthal 'De Kloet' is het toneel van zo'n 1200 reünie-gangers,
die over de periode 1900 - 1950 in Grootebroek hebben gewoond. Een feest
van herkenning! Het boek 'Zo was Groötebroek de leste 100 jaar' bleek een
publiekstrekker.
Obdam. De kerkklok van de voormalige hervormde kerk is na 40 jaar weer
bij de tijd. Medewerkers van de Hoogovens hebben het 100 jaar oude uur¬
werk hersteld.

13 mei

Enkhuizen. Precies deze dag, maar dan 200 jaar terug in de tijd,
kocht Cornelis Koolhaas, een tuinder, enige stukken tuinbouwgrond.
De opbrengst daarvan ventte hij uit. Acht generaties later staat er nog
altijd een Koolhaas achter de toonbank van de groente-winkel.

10 mei

Hoorn. W. Anijs ontvangt de zilveren legpenning van de gemeente voor zijn
arbeid voor de gemeenschap en voor zijn inzet, speciaal voor de allochtone
gemeenschap.

12 mei

Obdam. Van 1949 tot 1997 speelde Kees van Velzen (68) voor Sinterklaas.
Maar hij was - bestuurlijk - op meerdere fronten actief. Op zijn 40-jarig
huwelijksfeest wordt hij verblijd met de zilveren medaille van de gemeente.

16 mei

Hauwert. Jan Koster (foto) overlijdt op 79-jarige
leeftijd. Hij werd bekend als schrijver van WestFriese toneelstukken. In 1946 verscheen zijn eer¬
ste: 'Zoin Offer'. Ook verschenen er gedichten¬
bundels van zijn hand, alsmede jeugdherinnerin¬
gen. Hij was regisseur van de rederijkerskamer
De Eendracht, dansleider van de Schermer dan¬
sers en bestuurslid van de gymclub. Vele jaren
lang was hij kerkvoogd van de hervormde
gemeente.

18 mei

Venhuizen. Zestig jaren huwelijk begint gewoon te worden. Maar hier viert
het echtpaar Maarten en Betje Klomp - Landman zijn 70-jarig huwelijk.

19 mei

Enkhuizen. In 38 jaar bracht Kees Visser het bij Enza Zaden van boek¬
houder tot directeur. Bij zijn afscheid wordt hij benoemd tot Ridder in de
orde van de Nederlandse Leeuw.
Spanbroek. De strijd voor het behoud van de Nederlands Hervormde kerk
heeft zo'n 20 jaar geduurd, maar als multifunctioneel centrum, dat wordt
beheerd door de Stichting Behoud Hervormde Kerk, kan 't Kerkhuys
er weer jaren tegen. Onder leiding van architect Wil Schagen uit Nieuwe

