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Berichten uit: ‘De Hoornsche Courant’ van 1899

Woensdag, 4 Januari
Wognum. De Westfriesche stoomtram derailleerde
30 December nabij deze gemeente. Geen ongelukken
vielen er gelukkig bij voor, doch de dienst was dien dag
zeer ongeregeld.

Woensdag, 18 Januari
Nibbixwoud. Tot lid van den gemeenteraad is gekozen de
heer J. van der Deure te Hauwert.

Vrijdag, 20 Januari
De koeien afgeschaft!
Te Baltimore, in Amerika, beweert zekere heer Day een
middel te hebben uitgevonden om rechtstreeks, met behulp
van electriciteit, boter te bereiden uit gras en ander groen
kruid. De dus verkregen boter zou van de via de koe
verkregen boter niet zijn te onderscheiden.

Woensdag, 17 Mei
Kantongerecht te Hoorn.
D. op den K. te Zwaagdijk. Het binnen de bebouwde kom
te Hoorn rijden in een hondenwagen, f. 0,50 boete of 1 dag
hecht.

Woensdag, 7 Juni
Wognum. Dr. Hammes, gemeente geneesheer alhier, heeft
als zoodanig eervol ontslag aangevraagd. Hij is voor-
nemens zich elders te vestigen.

Vrijdag, 16 Juni
Wognum. Alhier gebeurde dezer dagen iets dat niet strekt
de reputatie der ouderlievende ooievaars hoog te houden.
Op de schuur van den landbouwer C. de G. was sinds jaren
een ooievaarsnest, ook nu weer. Maar de schuur werd
bouwvallig en moest geheel worden vernieuwd. Het ooie-
vaarsnest, waarin drie pas den dop ontkropen jongen, werd
voorzichtig in zijn geheel weggenomen en geplaatst boven
op een hoogen stapel takkenbossen. Vader en moeder
echter waren er vandoor gegaan en lieten de jongen trouw
omkomen.

Wognum. Benoemd tot gemeente geneesheer de heer
L.U.W. Janssens.

Zondag, 9 Juli
Errata (Correctie)
De spoorweg van Bobeldijk sukkelt niet aan verzwakking
maar aan verzakking.

Zondag, 16 Juli
Nibbixwoud. Eindelijk heeft ons ook dorp zijn
‘Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek’.
In eene j.l. Dinsdag gehouden vergadering werd tot de
oprichting besloten en werd door de aanwezigen, die allen
als lid toetraden, een bestuur gekozen.

Het eerevoorzitterschap, den burgemeester aangeboden,
werd door zijn Edelachtbare bereidwillig aanvaard.
Besloten werd nog deze zomer den kinderen een feestje te
bereiden.

Zondag, 6 Augustus
Nibbixwoud. Begunstigd door zeer goed weder had
verleden week het uitstapje der schoolkinderen naar
Amsterdam plaats. De verheugde en verwonderde gezichten
der kinderen te beschrijven is onmogelijk, als men in aan-
merking neemt dat enkele van die kinderen nooit met de
trein hadden gereisd en nooit eene stad hadden gezien.
En wat keken ze op in Artis! Of zo’n tochtje ook leerrijk
is, maar ook aangenaam!

Woensdag, 23 Augustus
Kantongerecht te Hoorn
J.B. te Wognum. Het op den openbaren weg te Zwaag een
trekdier los en onbeheerd laten staan, f. 0,50 of 1 dag
hechtenis.

Zwaagdijk. Als een voorbeeld, hoe gevaarlijk het is,
tijdens een onweder onder boomen te schuilen, diene dat
bij het onweder van Woensdagavond j.l. een boom langs de
Tolweg door den bliksem werd getroffen. Over zijn
geheele lengte is de boom van zijn schors ontdaan, terwijl
de grond aan den voet geheel omgewoeld is tot op een
diepte van een halve meter. Men late zich dus liever door-
nat regenen, dan gedurende onweder een schuilplaatsje
onder boomen te zoeken. Hooge voorwerpen worden bij
voorkeur door den bliksem getroffen.

Uit: Notulen van de gemeenteraad Wognum

N.B. Notulen gemeenteraad Nibbixwoud voor 1899 "in het
ongerede geraakt", dus niet voorhanden.

Dinsdag, 31 Januari
Wordt door Jn Pz. Commandeur het woord gevraagd te
kennen gevende dat het uurwerk in de toren te Wadwai
zeker niet meer in orde is, daar de wijzers altijd stil staan.
Waarop na eenige discussie de Burgemeester wordt opge-
draagen eens bij C. Weel te onderzoeken of het uurwerk
waarlijk zoo defect is dat het niet meer kan gaan, of dat hij
(er) maar geen werk meer van maakt om hetzelfde gaande
te houden. En indien het niet gaande kan worden ge-
houden, met Lenting bespreken wat hij oordeeld wat er aan
gedaan moet worden, en welke kosten dat zal veroorzaken,
als hij het in orde maakt. En in geval hij er geen raad op
weet, de klokkensteller Hinke van Hoogwoud hetzelfde te
vragen en nader daarvan verslag uit te brengen in een
volgende vergadering.

Honderd jaar geleden

Kees Veken

KRONIEK VAN HET JAAR 1899
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Maandag, 29 Mei
(Dirk Zeeman vraagt hoe het met het uurwerk staat)
...Dat Burgemeester en Wethouders een onderzoek hebben
ingesteld met de smid Lenting die op zich genomen had
een stang waartegen de ketel altijd op slaat met luiden wat
te verzetten en een penje in het slagwerk te bevestigen en
indien het dan nog niet goed gaat Jan Mooi de timmerman
te waarschuwen om het uurwerk zoo zuiver mogelijk
waterpas te zetten, welke kosten van geen betekenis
zouden zijn. Doch nog Lenting nog Jan Mooi zijn zeker
wel niet aan het uurwerk geweest.

Vrijdag, 20 October
Wordt de Brandschouw gevoerd en de navolgende aan-
merkingen geconstateerd:
A. bij A. Tool, de ladder niet in orde.
B. bij Klaas Appel, de lantaarn een glas uit.
C. bij Dk. Broers, geen aschkuil.
D. bij Jn Vriend, de deur vast.
E. bij P. Vriend, de deur vast, waarvoor geen boete of
     herschouw omdat hij niet stookt daar hij bij een ander
     in de kost is.
F.   bij W. Smit, geen schoorsteen geraagd.
K. bij P. Smit, een stukkenig glas in de lantaarn.

Honderd jaar geleden 2

Geeft de heer Zeeman te kennen dat er veel geklaagd
wordt over de kwaadheid van de hond van J. Kieftenburg,
waarop de voorzitter belooft de veldwachter naar haar te
zenden met de waarschuwing dat zij de hond op het erf
moet houden.

Vrijdag, 1 December
Werd gelezen een request van de heer Wim Veerman,
herbergier bij het station der Locaal Spoorweg Hoorn -
Medemblik, houdende verzoek om hem vergunning tot
den verkoop van sterken drank in het klein te willen
verleenen in zijn koffykamer en woonkamer.
Overweegende dat het maximum aantal localiteiten tot
verkoop van sterken drank in het klein reeds vergunning is
verleend, wordt goedgevonden en besloten op het verzoek
afwijzend te beschikken. <<

Wat verdween en wat verscheen in 1999
Het sluisje aan de Oude Gouw werd
vervangen door een dam.
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Op de oude fundamenten werd de varkens-
schuur herbouwd, welke in het verleden bij
de boerderij Kerkstraat 1 aanwezig was.
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