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Huis Henk Ridder, Nieuweweg 22

Sectie A 750 was oorspronkelijk een weiland groot
1.93.65 ha, in bezit van Ariën Zijp, landman te
Wognum. In 1927 koopt Frederik Roemer, aannemer,
het perceel. Deze laat er een huis op bouwen ten
behoeve van zijn dochter Rika, die in 1927 huwt met
Jaap Stam, landbouwer. Circa 1930 gaat deze er met
zijn gezin uit en koopt hij het café van Kuip aan de
tegenwoordige Raadhuisstraat.
In 1930/1931, kort na zijn huwelijk in oktober 1930,
gaat Klaas Snijders, die knecht (grondwerker) is bij
Freek Roemer, in het huis wonen. Hij is huurder. In
1933 komt Simon Kok, tuinder, in het pand. Ook hij
huurt het pand van Freek Roemer. Op 25 juli 1935
komt Freek Burger, landbouwer, in het pand. Hij koopt
het huis van Roemer.
Op 13 december 1938 verkoopt Burger het huis aan
Henk Ridder, die het tot aan zijn trouwen verhuurt.
De huurder is Ferry Varga, transportarbeider. Laatst-
genoemde woont er tot juli 1942. Dan gaat Ridder er
zelf wonen. In februari 1997 verkoopt hij het huis aan
P. Timmerman, veehouder uit Benningbroek, die het
gesloopt heeft en op dezelfde plaats nu een nieuw huis
heeft gebouwd.
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Wat verdween... in 1998

Dorpsstraat, Nibbixwoud

Op 1 september wordt een
begin gemaakt met de
reconstructie van de
Dorpsstraat in Nibbixwoud
tussen het zwembad en
nummer 14a. De gebakken
klinkers worden vervangen
door asfalt. Vervolgens
asfalteert men het deel tussen
de ingang naar de nieuwe
wijk Ganzenweyd en de
bestaande asfaltaansluiting
bij nummer 109.

Foto: Tini. Koopman
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Wat verdween... in 1998 (2)

Treuriep

In de herfst wordt, wegens
ziekte, de monumentale boom
bij Wadway 7a verwijderd.
Het rapport van de Bomen-
stichting vermeldt de vol-
gende gegevens over deze
‘Ulbus Glabra Camperdowni’:
plantjaar tussen 1860 en 1870,
hoogte tien meter, omtrek
twee meter.

Huis Westeinderweg 14
van Ursem

Als eerste eigenaar en
misschien ook bewoner
signaleren wij in 1832 Hen-
drik Braak, die op perceel nr.
69 een huis en erf heeft,
groot 6 are, en een tuin, groot 6.70 are.
De volgende eigenaar is Pieter Klaasz Beemster, land-
bouwer te Wognum (in ieder geval in 1874). Deze
heeft op wat dan is sectie D 405, een huis. Dan komt
op 31 augustus 1909 Jacob Corneliszn Beerepoot,
landman uit Wadway, er als timmerman. Hij overlijdt
16-4-1916. Het is dan sectie D 511, groot 40 are.
In 1916 komt Pieter Willemszn Stroet, timmerman,
er wonen. Het huis wordt in 1916 gesloopt, waarna

een nieuw huis met werkplaats wordt gebouwd. Het
perceel is dan verkleind tot 12.75 are. Deze vertrekt
in 1939 naar Alkmaar. Op 15 juni 1939 komt Nico-
laas Johannes Ursem uit Opmeer naar Wognum. Hij is
timmerman/ aannemer, maar ook handelaar in
radioartikelen en gloeilampen. Hij blijft er tot 16 juni
1969.
Het pand (zie foto) dat gesloopt is werd gebouwd in
1962.
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