19 september

Schellinkhout. De kantklosschool 'Ieder voor Allen' betrekt een lokaal in de
Jan Luykenschool. In de Roelof van Wienesseschool was geen plaats meer.
Na 87 jaar moet men het 'geboortedorp' Wijdenes verlaten.

21 september

Wieringermeer. Burgemeester - sinds 1 april 1994 - Wiert P. Omta neemt
onverwacht en enigszins overhaast afscheid. Per 1 oktober mag hij zich eerste
burger van de Gelderse gemeente Ermelo noemen. Oud-burgemeester
Jaap Gutker van Zijpe zal als waarnemend burgemeester optreden.

23 september

Enkhuizen. Na zeven jaar van stilte gaat ds. G. Schilder nog één keer voor
in een dienst van de hervormde gemeente in de Westerkerk. Het is meteen
de laatste. Begin juli is het kerkgebouw al eigendom geworden van de
Stichting Westerkerk.
Aartswoud. De geboorte van Simon Bot, zoon van Peter Bot en Karin
Kuiper, brengt het inwonertal van de gemeente Opmeer op 11.000.

25 september

Wieringen. Landschapsbeheer
Noord-Holland heeft de Erfgoedprijs 2000
toegekend aan de Stichting Landschapszorg Wieringen voor de bescherming
van de Wierdijk op het voormalige eiland. Tegelijkertijd viel in WesterKoggenland het daliegat in de prijzen en ook aan de drinkpoelen voor het
vee in Noorder-Koggenland werd een prijs toegekend.

28 september

Warmenhuizen. De jaarlijkse onderscheiding Regio Alkmaar Award is voor
het jaar 2000 toegekend aan Bejo Zaden. Het bedrijf ontvangt de prijs voor
'grensverleggende
vernieuwingen
en harmonieus
personeelsbeleid'.
Bejo Zaden heeft veertien vestigingen in het buitenland.
Medemblik. Op de plaats waar eens Huize Levensavond
woonzorgcomplex De Valburg in gebruik genomen.

stond wordt het

1 oktober

Wervershoof. De Werenfriduskerk bestaat 125 jaar. Kerken draaien veelal
op vrijwilligers. Voor de kerk van Werenfridus zijn er zo'n 450 werkzaam en
zij worden bij deze gelegenheid in 't zonnetje gezet. Verder zijn er zeven
evenementen, over het hele jaar verdeeld, te vieren. Onder meer wordt de
musical Jesus Christ Superstar vijf maal opgevoerd. Aan het einde van de
feestelijke jubileumdienst wordt door het comité Orgel 2000 in een ton het
bedrag overhandigd voor de restauratie van het orgel, ook een ton.

9 oktober

Hoogwoud. Op de leeftijd van 75 jaar overlijdt in zijn woonplaats Klaas
Beuker. Hij was oud-lid van de Tweede Kamer. Hij is geëerd met een
pauselijke onderscheiding. Beuker behoorde destijds tot zeer conservatieve
rooms-katholieke partij RKPN.

10 oktober

Hoorn. Mr. Pieter van Vollenhoven opent de nieuwe vestiging van de
Stichting Bureau Slachtofferhulp Noord-Holland Noord aan de Vrede¬
hofstraat. Het oude gebouw aan het Grote Oost voldeed niet meer.

