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Bericbten uit "De Hoornscbe Courant" van 1909

Vrüdag 5 Februari
NIBBIXWOUD Met ingang van 16 Februari a.s. is
benoemd tot postbode alhier, de heer G. Ettes, aldaar.

Uit: De Nieuwe Courant voor "/Íest-Ftiesland
"/íoensdag 24 Februari
BRAND IN WADWAAI Hedenmorgen is de herberg
De Stoomboot door brand vernield. Te halfvijf klonk
het geroep "Brand" over Wadwaai, en weldra stond
het hele gebouw in lichter laaie. Met moeite werden
de kinderen van herbergier D. Aarsen gered. Ware er
wind geweest, zeer zeker zouden er menschenlevens
te betreuren zijn geweest, zo fel greep de brand in de
houten `boot' om zich heen. De kastelein is tegen
brand en neringschade verzekerd.

Vrüdag 23 Apríl
WOGNUM Het College van Kerkvoogden en Notabe-
len der Nederlands Hervormde Gemeente heeft
besloten het kerkgebouw door middel van warmwa-
terbuizen te verwarmen, zoodat niet alleen de
kachels komen te vervallen, maar ook de stoven. Niet
alleen zal dus het geheele gebouw gelijkmatig
worden verwarmd, maar zal de atmosfeer ook reiner
en zuiverder blijven, eene verbetering die het gan-
sche publiek ten goede zal komen, maar toch inzon-
derheid den spreker. Geen wonder dat allen dit
besluit toejuichen.

Jwei.         WOGNUM GROTE VOORRAAD:
Boenders, Luiwagens,

Bezems, Stoffers, Schuiers,
Zeemleer, Dweilen, Sponzen,

Enz. enz. tegen scherp concurreerende prijzen.
Aanbevelend Jb. Overboom
`In 't Wapen van Wognum'.

Zaíerdag 19 juní
ZWAAGDIJK De zeventienjarige zoon van een onzer
ingezetenen wilde eenjong paard voor de hooima-
chine spannen. Het dier werd ongeduldig, de berijder
raakte gedeeltelijk onder de machine, zoodat de
scherpe punten hem door de broek drongen. 't Liep
betrekkelijk goed af, al moest de knaap het met een
gebroken arm bekoopen.

Zaterdag 24 Julí
WOGNUM Werd na het verbouwen der Eendracht*
in onze gemeente de behoefte gevoeld aan een
vergaderlocaal in het centrum der gemeente, thans
zal in deze behoefte worden voorzien, doordat de
heer Jb. Overboom zijn zaak zoodanig zal verbouwen
dat een zaal van plm. 200 personen zal bestaan.
*De Eendracht: voormalig café met grote danszaal op
le verdieping. Het was gesitueerd recht tegenover De
Oude Hoornscheweg, waar nu de nieuwe rotonde in
de Raadhuisstraat ligt.

Woensdag 6 0ctober
WADWAAI De rupsen treden ditjaar weer met
buitengewone vraatzucht op; de koolvelden moeten
het weer deerlijk ontgelden. Afzoeken is een onbe-
gonnen werk; zoo dacht ook de heer S. , alhier, en liet
de beestjes begaan. Buurmans poes vond dit zeker
jammer, misschien ook had 't beestje honger, hoe 't
zij: elken dag ziet men poes de tuin ingeloopen,
etende en zoekende menig rupsje, tot groot genoegen
van den heer S.

Zaterdag 23 0ctober
Te koop aangeboden: Wegens ziekte, een nieuw
gebouwde HERBERG, het van ouds bekende café `De
Stoomboot', met twee biljarts gewaarborgde vergun-
ning, nieuwe vergaderzaal, Doorrijstal met Erf en
Boomgaard. Te bevragen bij den eigenaar M. Aarsen,
Wognum (Wadwaai).

"/Íoensdag 17 Norvember
NIBBIXWOUD HERBERG "HET WAPEN VAN
NIBBIKSWOUD" Notaris Terpstra te Benningbroek
zal op Maandag 29 November 1909 's avonds 7 ure, in
het te omschrijven perceel publiek verkoopen: De
van ouds bestaande, best beklante herberg genaamd
"HET WAPEN VAN NIBBIKSWOUD" met goed

onderhouden Woonhuis, Doorrijstal, Boet, Erf en
Boomgaard te Nibbikswoud, groot 9 are sO centiaren.
Aanvaarding: 15 Februari 1910. Eigendom van den
heer D. Wijnker Jz. De lijst der goederen en gereed-
schappen die door den kooper moeten worden
overgenomen, ligt ter inzage ten kantore van "Nota-
ris TERPSTRA" voornoemd, alwaar nadere inlichtin-
gen verkrijgbaar zijn.

Jaarboeh 2010 81


