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Indí±artíhelvertel±JanRoodui±TMognumhoein
dejarenvijffigvandevorigeeeuwhüenenhde
andei.enbegoTmenreisóesteorganiserenvoorde
beóaardenvanhetdorp.Naz;ÜnverstaggeeftJan
Blauweenowerzich±vandegeschiederisvande
Kalhdíehe Ouderen Bond.

Omstreeks 1948 begon ik met het ophalen van de
spreukenehveloppen van de Bond Zonder Naam.
Met mij deden dat Trees Ootes en een tiental andere
meisjes. Elk van hen had zijn eigen wijk. In 1951
organiseerde de Bond een poppententoonstelling
door heel Nederland. De spreuken van de Bond
werden op deze expositie uitgebeeld in allerlei
poppengroepen. Vanuit Wognum werd verzocht om
deze tentoonstelling ook hier te doen plaatsvinden.
Dit verzoek werd ingewilligd en in september vond
deze tentoonstelling plaats in café Stam. Drie dagen
lang kwam er een stroom van bezoekers en er
kwamen ook nog een aantal bussen van elders uit het
land.

Beginjaren vijftig organiseerde de BZN ook sterrit-
ten. De opzet was dat ouders van gezinnen er een
dagi.e tussenuit zouden kunnen om eens vrij te zijn
van de dagelijkse beslommeringen. Hiervoor was
echter wel de medewerking vereist van mensen die
over een auto beschikten. En dat waren er in die tijd
nog niet zo veel. Mensen die mee wilden, maar toch

nog wat aarzelden, kregen van dokter Boeckhorst, de
burgemeester en de pastoor het advies om mee te
gaan. Men hoefde alleen maar zelf thuis voor oppas
te zorgen. Twaalf autobezitters stelden hun auto
beschikbaar om met de rit mee te doen. Dit waren
Meindert Dekker ( W. Hes en A. Steltenpool), Niek
Kuip (8. Karsten en A. Ligthart), Jan Zuiker (Jan
Smiers en N. Schoenmaker), Jan Appel (G. Besse-
ling), A. Talsma (P. Meilink), Jan Langereis (A.
Bakker, kruidenier), Jan Boots (G. Oudejans), Tinus
Roemer (F. Grippeling), Freek Roemerjunior
(Ab. Kok), Jo Koster (K. Koevert), Cor Baas, rijder J.
Bankras (Jn. Veeken) en Hil Schipper uit Spanbroek
(P. Bakker van het Westeinde). Tussen haakjes
degenen die meereden. Een P.S. meldt dat allen hun
echtgenote mee hadden.

Reeds in 1954 had ik rondgelopen met de gedachte of
het niet mogelijk zou zijn voor de bejaarden in
Wognum een dagje uit te organiseren. Op een dag
loop ik kapelaan Loerakker tegen het lijf vlak bij de
hervormde kerk. Ik vraag hem wat hij van dit idee
vindt. Hij toonde zich direct een voorstander.
"Maar", zegt hij, "ik heb een baas." Er moest eerst

overleg worden gepleegd met deken Stammeijer. Zou
hij zijn medewerking willen verlenen? Maar de
deken was er meteen voor en gaf zijn toestemming.

De Bond Zonder Naam
Pater Henri de Greeve (Amsterdam, 25 december 1892 -Groesbeek,14 juni 1974)
was priester, publicist en radiospreker. Hij werd zeer bekend door zijn radiopraatjes
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bij de KRO. Op 2 april 1938 doet hij in zijn radioprogramma `Lichtbakens' een oproep

een Bond van Naastenliefde te vormen. Een overweldigende stroom aan reacties is het gevolg: in oktober van dat jaar hadden
zich al veertigduizend mensen aangemeld voor de bond. Een week na de uitzending lanceert De Greeve zijn eerste spreuk:
Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Er zouden, tot de dag van vandaag, nog vele spreuken volgen.
Op 27 maart 1939 wordt de stichting Bond Zonder Naam opgericht. De Bond vestigt zich in Haarlem. Het doel van de Bond
wordt zo omschreven: 'De Stichting stelt zich ten doel te bevorderen de zelfverbetering der menschen en de toepassing der
Christelijke Naastenliefde in het Maatschappelijk leven.'
Vandaag de dag worden de doelstellingen van de Bond Zonder Naam voortgezet door Cordaid Bond Zonder Naam. De
stichting bevordert de naastenliefde en solidariteit in onze samenleving door financiële hulp te geven aan projecten voor
kwetsbare mensen zoals daklozen, zwerfjongeren, asielzoekers, (ex-)verslaafden en gezinnen met een minimuminkomen. Ook

geeft Cordaid Bond Zonder Naam eenmalige financiële hulp aan individuele mensen die buiten hun schuld in de problemen zijn

geraakt en geen andere kans zien om daaruit te komen.

40 Jaarboeh2010



GEMHNTE WOG"
"ta).o-as     -      oo-.tlo lo7-

wo-  ` ^u€ 5,.
m 2 27,

cbïiFïtá#.to"-: e-.
:     !_¥.ËÏ;aËËÜËiiüTË:iïjË;£Ïï:aË

üíqiri=D:.ü.eatoobtWor8.Á.Oua.n

mg.iin.t.r .a l.tAoua.re T.a loem,
...„,,_,.__lL -L=;J

=T2Ë}-~ -         . Bu6 ..... t.r.
/-, ,;-L.`= .-.,. thod-

ËËË=-

Tezamen met
Trees Ootes en de
andere meisjes,
die altijd de
enveloppen met
de bijdragen voor
de BZN ophaal-
den*, zijn we toen
gestart. We waren
zelfergoptimis-
tisch en meenden
dat er wel veel

--~  -~      belangstelling
voor zo'n reisje zou zijn. Onder bejaarden verston-
den wij toen mensen van 70 jaar en ouder. Begonnen
werd per wijk de mensen te vragen om een bijdrage
voor een bejaardenreisje. Hiervoor hadden we eerst
toestemming gevraagd aan de gemeente. Op de
financiëleverantwoordingwordteenbedragvan
J 435,48 vermeld als totale bijdrage in de onkosten.
Dat zal dus grotendeels de opbrengst zijn geweest
van de eerste collecte.

*In 1956 waren dat: Trees Ootes, Tiny Blauw, Agatha
Rinkel, Gré Rood, Riet Romein, Riet Hes, Riet
Bakker, Afra Roozendaal, Jani Groen en Jani Rood.
De uitnodiging in 1954 luidde als volgt:

L.S,

BiidezenodigenwiiUuitommeetegaanmetde
TOCHTVANOUDENVANDAGEN,aanstaandeDinsdag
31Augustus,deveriaardagvanH.K.H.PrinsesWilhel-
mina.

DezeuitnodigingrichtenwiitotalleParochianendiein
1884ofeerdergeborenzim(dustothendie70iaarof
ouderzijn).Wanneerallenmeegaan,isheteengezel-
schapvantachtigmensen!
DezeritwordtUgratisaangebodendoordeParochie.
BentUzewreeds70iaar,maarUwmanofvrouwnog
niet,dannodigenwiibiidezeookUwmanofvrouwuü
Maardanhopenwedatereentegemoetkomingwordt

gegeven,bijvoorbeeldvanvijfgulden.Tenminstealsdat
mogeliikisenalsunietreedshebtbiigedragem....  _"ll_^n+",alL^ml

Verplichtendoenwiiniets!Ubentwelkoml.
rTio8Cll)h  13  C, , U,.  _  . ., _ _

7.30       U wordtvan huisgehaa"atuurHjk niet degenen die met hun neus op de kerk wonen) en

dangamwenaardeH.Misvan7.45enzomogelijkteCommumeErjsdjspensatie

gegevenomvantevorenietstedrinkenofmedjcijnenintenemenvoordegenendiedaar
gebrek aan hebben.

8.30      0ntbüt bij overboom. Niets meebrengen, voor aHes is gezorgd.
9.B        Westappen in debussenvan Kuipendaargaatie!
10.30Eersterustplaats.Hoeheterheet,mogenwenjetverklappen,maarhetisermooj,erg

gezellig en erg rustjg.
12.00     Koffjetafeí op een ander mooi. plekje.
13.00Tweederustplaats.Hetiserergmooi,erggezewenhelemaalnietrustig,maarUwordt

er njet moe van.
14.00Wegaanrijdenlangsbomenwaardevogelsinkwetteren.
15.00     Even tjjd voor een kopje koffie of thee.
16.00    We gaan weer rijden om goede honger te krijgen.
17.00     Een eenvoudig maar smakeH/.k mjddagmaal.
B00DeHoogeerwaardeDekenbidtmetUhetAvondgebedopeenmanierdieUbestbevallen

zal.
18.30Westappenindebusenzingen."Wegaannognietnaarhujs",maarzoalsdataftm

gebeurtbijdatliedje,wegaanjuistwelophuisaan.
`9.3°#a°tgbneuwmarke°nm::nvzi':Ït;:%°eËÍzi;:2Ueïr;iv#:U.ep::ÏuÏËsdadaaniunogweievendoorw.mui;en.Maar

datbewarenwevoorvolgendjaar.Uitstappen.

P.S.DeHoogeerw.HeerDekengaatmee,deDoktergaatmeeennogeenstafvanpersoneelomU
opUwwenkentebedienen.Nümeenemen,voorallesjsgezorgd!EnnuvandaagbesljssenofU
meegaat.Morgenkomenweantwoordhalem1.OfUmeegaat.2.OfUzoutlnnc`^/anc.++^^+^n

2. of U zoutioos wënst te eten.
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stílle medewerkíng van de Hoogeerw. Deken Stamme-
ijer besloten om op 31 Augustus 1954 met de oudjes
van Th/:ognums parochie er tussenuit te gaan. We
hadden die dag mooi weer en zijn `s morgens om ± 7.30
opgehaald om naar de kerk te gacm. Dac[Tna gezellig
ontbíjt bij W:. Overboom, wc[Í goed irwiel. Na 't ontbijt
zocht ieder een plaatsJe in een van de twee bussen van
de Firma Kuip. Toen allen gezeten waren gíng het
richtingBermingbroekoverhetviaductvanWognum
naar Amsterdam. Waar ze een mooie rondvaart
maakten door de Rederij Kooij. Wat weer eens wat
anders was dan de bus. Toen we weer aan wal kwamen,
zíjn ze naar Ouderkerk aan de ALmstel gaan koffie
drinken en brood eten; vandaar naar Schiphol, waar ze
de grote machtige vlíegtuigen zagen stíjgen en dalen.
Toen ze in de bussen waren, zijn we over Halfi^ieg naar
Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort (lcmg s zee)
richting Bergen gegaan, waar de Eerwaarde Zusters
Ursulinenopzewachítenomheneenheerlijkmiddag-
maal te presenteren, wat voor beide kanten goed in de
smaakvíel.Toenallenvoldaanwarenwasdetijd
gekomen om weer huiswaarts te gaan. Waar de
Farïfare en GyiTwereníging, voetbalvereniging en
Jeug dbewegíngen voor een gezellig orïíhaal zorg den.
Bíj Overboom kon eenieder huiswaarts keren na zo'n
mooie dag, waarmee ook ons doel bereikí was. Hopen-
de en moed gevend om het volgendjaar nog eens te
proberen.

De eerste keer gingen er 58 mensen mee. En: kon het
toe? Niet helemaal, er bleef een nadelig saldo van
f 96,95. Het tekort werd aangevuld door het R.K.
Am#eu==®*',Ë_F#®Ëtikkeri;        i
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__                               ___. -gAa

In 1955 werd in de uitnodiging nog eens uitdrukke-
lijk meegedeeld dat het reisje `geen armenzorg' was.
"De `armen',  de `gegoeden' gaan mee, en de `rijken'

gaan mee. Onze Lieve Heer maakt geen verschil en
dan moeten wij dat ook niet doen." Duidelijk was dat
er voor zo'n uitstapje wel belangstelling was. Ieder
jaar ging het eigenlijk beter. We verlaagden na een
paarjaar de leeftijd van 70 naar 65. Tijdens de reisjes
namen we altijd zelf brood, koek, snoep, reukwater
en sigaren mee. In 1957 hadden we voor het eerst
voor onderweg 65 gevulde koeken mee van bakker
Schoutsen en 65 sinaasappels van Arie Veken, de
groentenboer. In 1958 was er achter in de bus zelfs
plaats gemaakt voor een bak met schepijs bereid
door Jac. Conijn, waar we 's middags van genoten.
Deze ijspret duurde tot 1973.
In 1957 konden we ons in geval van een tekort
wenden tot de heer Jan Boots, wat een bijdrage van
óf het parochiebestuur óf de Pcl opleverde. In 1970
kwam er mede door de bouw en bevolking van
Sweelinckhof een voorstel om de uitstapjes niet
uitsluitend voor de katholieken te organiseren, maar
ook voor leden van de Nederlands Hervormde
Gemeente. Het bestuur bestond daarna uit J. Broers,
M. Roemer, Ben Mol, J. Groen, zr. Berbadonne en J.
Rood (katholiek) en M. Betzema, W. Kinderman,
mevr. Kinderman, mevr. Das, Jan Worp en Jan
Houter ®rotestant).
In l97l werd voor het eerst een eigen bijdrage
gevraagd van 10 gulden per persoon. In 1971 en 1972
mochten de meisjes nog mee, maar in 1973 niet meer
en er ging nadien ook geen koek, snoep, brood,
rookwerk en ijs mee. Alles werd uitbesteed aan een
busonderneming, die verder de hele dag verzorgde.
Dat was voor mij de reden dat ik er na de reis van
1975 mee gestopt ben.
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In de loop derjaren

zijn er ook door de heer Jan Hand verslagen
van de uitstapjes gepubliceerd in de krant. Daarin
wordt steeds melding gemaakt van de waardering die
de deelnemers en trouwens ook de inwoners van
Wognum hadden voor degenen die zo veel werk
verzetten om de ouderen een onvergetelijke dag te
bezorgen. Ook werd het traditie dat de groep bij
terugkeerinwognumfeestelijkwerdbinnengehaald.
"Bij café Stam wachtte een grote stoet, bestaande uit
twee vlagdragers, de fanfare die wolijke marsen
speelde, Spartanen, gymvereniging VIO, gidsen en
verkenners, allen getooid met een brandende lam-
pion, die ter verwelkoming in de hoogte werd gesto-
ken. In de vallende avond bood deze lichtstoet een
aardige aanblik. De politie leidde de tocht en het
verkeer in goede banen. Bij de kerk, waar zeer vele
belangstellenden zich hadden verzameld, werd de
stoet ontbonden en keerden de deelnemers naar huis
terug, dankbaar voor het vele dat zij gezien en
genoten hadden. Gaarne willen wij op deze plaats die
dankoverdragenaanhetJongerencomitévande
Bond Zonder Naam, dat door het organiseren van dit
feestwelheelbijzonderdedaadvannaastenliefdebij
het woord heeft gevoegd."
Overigens liep het soms ook wel eens tegen. Eens had
het comité weliswaar alles tot in de puntjes geregeld,
maar als de tegenpartij het laat afweten... "De
volgendehaltewasAalsmeer,maardaarwachtteeen
grote teleurstelling. Er was meermalen geschreven
engebeld,enjahoor,hetgezelschapwerdopgewacht
aan de veiling om de versierde wagens van het
bloemencorso te zien. Men kwam bij de veiling en
daar moest men vernemen dat het bij hoog en bij laag
niet mogelijk was." En dan voegt de schrijver er
ironisch aan toe: "Inderhaast moest toen een café
gezochtworden,waarhetverdrietverdronkenwerd
in heerlijke, sterke koffie."... Gelukkig werd de dag
nogweerhelemaalgoedbijhetbezoekaanhet

Hooro

restaurant van de oud-Wognumer Kees
van Berkel in Vleuten. "De kastelein had zich zo
uitgesloofd,hetetenwaszoheerlijkenovervloedig,
dat men pas een uur na de afgesproken tijd vertrok."
Gevolg: men kwam te laat in Wognum aan om nog te
genieten van een feestelijke intocht.
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Ouwehands Diepenpapk in Rhenen

Uitmijnlogboekblijktweldatdereisjesgaandeweg
toch wat duurder worden, er worden reisverzekerin-
genafgeslotenenlangzamerhandwordenerminder
lekkernijen van huis meegenomen: uit gemakzucht?
Nee, het werd een financieel iets ruimere tijd. En het
wektdanookgeenverbazingdatuiteindelijkde
organisatievandereiszelfgeheelinhandenkomtvan
een reisbureau. In 1970 bevestigt reisbureau Peere-
boom uit Nieuwe Niedorp een busreis met diner voor
±80personenvoorf450,-.Dereiszalworden
gemaaktmettweebussen(modernmateriaal)...
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21 april 2009 -40 jaar Katholieke Bond voor
Ouderen -Wognum.
Toen 40 jaar geleden tijdens een soosmiddag twee
onbekende heren bij café Schut binnenstapten om
wat te vertellen over een - in Wognum - nog onbe-
kende ouderenbond, werd hier positief op gerea-
geerd. Op 20 april 1969 werd onze afdeling opgericht.
Het eerste bestuur werd gevormd door de heren Cees
de Boer, de bakker uit Wadway, voorzitter, Tinus
Roemer, secretaris, en Theuwis Bleeker, penning-
meester. De contributie werd vastgesteld op f 4,-per
lid of f 6,-per echtpaar perjaar.
Wat werd er vóór die tijd buiten de kaartsoos nog
meer georganiseerd voor de ouderen? Ik herinner
me dat er wel eens een reisje werd gemaakt. Ik ben
toen naar Jan Rood gestapt en zijn verslag gaat aan
het mijne v.ooraf. Als eerste bijeenkomst van de KBO
organiseerde het bestuur een Sinterklaasmiddag
waar ieder een consumptie kreeg en een speculaas-
pop mee naar huis.
De eerste jaren waren er niet veel bijeenkomsten.
Soms `s avonds, soms `s middags. Maar er werd altijd
begonnen met een H. Mis. Ook de zieken werden niet
vergeten en er werd een ziekenbezoekgroep aange-
steld. Wel elkjaar was er een propagandafilm,
georganiseerd door reisbureau Hippo.
In 1973 werd er op de jaarvergadering een hele
discussie gevoerd om de AOW gelijk te stellen met
het minimumloon. Uiteraard was men hier vóór.
In 1977 begon het gemeentebestuur zich te roeren.
Er werd geëist de contributie voor de KBO aanzien-
lijk te verhogen, anders zou de gemeentelijke subsi-
die vervallen. Toen werd de contributie vastgesteld
op f. 12,-voor alleenstaanden en f. 20,-voor echtpa-

ren. Met de Sinterklaasmiddag kregen de dames twee
washandjes en de heren vijf sigaren mee naar huis. In
1980 werd er door het bestuur gesproken over
tafeltje-dekje en enkele jaren later werd dit gereali-
seerd. Mede door bemoeienis van de KBO werden
kaartsoos, volksdansgroep en het Sweelinckkoor
opgericht. Deze draaien verder zelfstandig.
In de notulen van 7januari 1981 lees ik dat het
landelijk overleg over samenwerking tussen KBO en
ANBO door de ANBO wordt verbroken. De reden
hiervan staat niet vermeld.
In Wognum vindt er datjaar een eerste gezamenlijke
bijeenkomst plaats met de ANBO. Er wordt een
toneelavond georganiseerd. De toneelvereniging
D.VV. uit de Wogmeer voert het toneelstuk `Het is
maar tijdelijk' op. In datzelfde jaar l981 wordt er voor
het eerst na de kerstmiddag een broodmaaltijd
gebruikt. Het gemeentebestuur verkeerde kennelijk
in goeden doen, want er wordt een subsidie van
f 1.000,-verstrekt.
In 1985 wordt het huidige kienspel gekocht voor
f 600,-. De Rabobank gaf hier een subsidie van
ï 250,-voor. Voor het kopen van het kienspel was ook
een verzoek om subsidie aan de gemeente gericht.
Dit werd toegewezen met als voorwaarde dat de
ANBO en de ouderenbond van Zwaagdijk-West dit
ook zouden mogen gebruiken. Of dit ook gebeurd is,
vermeldt de historie niet.
1987 is een bijzonderjaar: men besluit om voortaan
de bijeenkomsten in café Stam te houden. Ook wordt
besloten om te komen tot een zo groot mogelijke
samenwerking met de ANBO. Dit heeft gelukkig in de
jaren hierna geen problemen gegeven, we zijn er
beide beter van geworden.
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Het 25-jarig bestaan van de KBO wordt niet verge-
ten. Met een H. Mis, receptie, feestbroodmaaltijd en
feestavond was het een geslaagde gebeurtenis.
De volgende jaren zijn kennelijk rustig verlopen; er is
niet veel bijzonders te melden. Behalve regelmatig
een bustocht worden er in de zomermaanden tot dan
toe geen activiteiten georganiseerd. Maar daar komt
verandering in. Er wordt gefietst! Twee korte mid-
dagritjes en één dagrit. Deze tochten mogen zich
verheugen in een steeds groeiende belangstelling.
2004 was een donkerjaar. Voorzitter Piet Huisman
komt te overlijden. Gelukkig is lna de Haan bereid
hem op te volgen. De buitenactiviteiten worden
uitgebreid met het oprichten van een jeu-de-boules-
club, in samenwerking met de ANBO. Met als grote
animator hierbij, de heer Henk Groen, is dit gereali-
seerd bij de sportvelden.
Het laatste wat hier vermeld moet worden is de
toetreding van de leden van de ANBO tot de KBO.
Ze zijn van harte welkom bij ons en zullen zich hier
spoedig thuisvoelen.
Leden vanaf de oprichting zijn er niet meer. Vorig
jaar heeft mevrouw Ursem, de weduwe van Klaas
Ursem, haar lidmaatschap opgezegd. Ik heb nog
gepoogd haar over te halen maar dat lukte niet.
Ik heb getracht veertigjaar KBO voor u te verhalen.
Veertig jaar wel en wee van een vereniging van
ouderen, die met 350 leden nog springlevend is en
die de toekomst optimistisch tegemoet ziet.
Er was dus alle reden om dit veertigi.arig bestaan
feestelijk te vieren en dit gebeurde op 21 april 2009.
De vlag ging uit bij de r.k. kerk, waar wij deze dag
begonnen met een eucharistieviering, waarin
pastoor Koning voorging en de zang werd verzorgd
door ons eigen Sweelinckkoor. De dames van het
bestuur hadden alles goed voorbereid en het werd
dan ook een feestelijke viering.
Hierna gingen wij naar Party Centrum Stam waar
werd gestart met koffie en gebak. Het bestuur was
zeer verheugd dat 150 leden zich hadden aangemeld
om deze dag gezamenlijk te vieren. De voorzitter liet
in een kort overzicht de afgelopen veertigjaren
voorbij komen.
De voorzitter van de KBO Noord Holland - onze
oud-burgemeester De Nijs -kwam ook nog even
binnen om ons te feliciteren met deze mijlpaal.
Tijdens het borreluurtje werd het meer ontspannen
gedeelte van deze feestdag verzorgd door mevrouw
lna Broekhuizen-Slot en door het echtpaar Spigt. Elk
op hun eigen wijze bezorgden zij ons een zeer mooie
middag met west-Friese verhalen en liedjes.
De dag werd besloten met een goed verzorgde
broodmaaltijd en eenieder kon terugkijken op een
geslaagdjubileumfeest.

Jan Blauw, voorzítter KBO-c[f idelíng Wognum.

Ko Groot

Purmerender Couraní.. 9 0ctober 1867.

Harddraverij in de Leekermeer
Zondag 6 0ctober namen 12 paarden deel aan de
harddraverij in de Leekermeer. De le prijs ging naar het

paard 'Suzanne' van de eigenaar C. Broers te Benning-
broek'
De premie werd gewonnen door het paard `De Haas',
bereden door J. Leek van Nibbixwoud en toebehorend
aan de heer C. Stroomer te Spierdijk.

De Nieuwe Couraní voor West-Friesland..
24f tbruari 1909.

Straatreiniging
Door het gemeentebestuur wordt door middel van een
circulaire aan de ingezetenen het verzoek gericht om,
aangezien de straatreiniging in deze gemeente de laatste
tijd veel te wenschen overliet, van hun goede wil blijk te

geven om, wanneer door een bekkenslag dit bekend zal
worden gemaakt, de straten van onrein te zuiveren en te
schrobben. Wij vertrouwen wel dat deze maatregel, die
trouwens steunt op een bepaling in de gemeenteverorde-
ning, stipt zal worden nagevolgd.

Kronüh p. Groot

Aanleg bestrating van de Kromme
EIleboog tot aan Opmeer
24 april 1844 ls aanbesteed te Haarlem de aanleg van
een bestrating van de Kromme EIleboog tot aan Opmeer,
en aangenomen door Jac. Liefhebber en Van Zutfen
en Co.
12 mei 1844 0m deze tijd is men aan de weg begonnen.
30 augustus 1844 ls voor mijn huis, thans Oude Hoorn-
seweg 7, de weg bestraat.
7 september 1844 ls de Hoornscheweg tot aan Wognum
bestraat.
22 november 1844 Is de straatweg van de Kromme
Elleboog tot aan Opmeer geheel voltooid geraakt.
december 1844 Zeer veel ongemak leden de bewoners
van ons dorp door het leggen van de Straatweg, daar de
aannemers door verkeerde intrigues zeer werden
benadeeld en opgehouden, zodat dit veel vertraging te
weeg bracht en de straat voor een groot gedeelte in een
moeras moest worden gelegd, hetwelk de weg de gehele
zomer onbruikbaar maakte en vrees deed ontstaan van
bedorven werk. Mogt zich dit nog ten beste schikken, dan

!    is door deze wegon-s dorp een d;rfraaisten van Noord-
Holland geworden en levert een groot gemak op voor de
boeren.
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