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toetraden. Het doel is ’t organiseren eener hard-
draverij en volksspelen tijdens de kermis te 
Wognum en Wadwaai. Als bestuursleden werden 
aangewezen de heeren Biersteker, Koeman, 
Schipper, Karsten en Ettes. De heeren J. Best, T. 
Best en Ooms hadden voor een benoeming be-
dankt. ’t Beschermheerschap werd den Edelachtb. 
heer Burgemeester aangeboden en aanvaard.

Woensdag 15 juni Zwaagdijk
… Over ’t algemeen is men hier van mening dat de 
aardappelen dit jaar niet loonend zullen zijn. De 
volgende week denken enkelen te kunnen rooien, 
echter lang nog niet allen. De hooitijd brengt hier 
alle handen in beweging. Maaiers ziet men bijna 
niet, de machines raken meer en meer ingebur-
gerd. 

Woensdag 6 Juli Zwaagdijk
Een onzer ingezetenen overkwam een lelijk 
ongeval. Toen hij aan ’t hooischudden was, brak de 
spoorstok der machine, waardoor hij een lelijke 
buiteling maakte, zijn arm werd gekneusd, zoodat 
hij eenigen tijd in gipsverband zal moeten lopen.

Woensdag 13 Juli Wognum
Al sedert weken, ja, al sedert maanden is de blik-
semafleider defect die op de gemeentetoren bij de 
'Protestantsche' Kerk staat. Men zegt dat onze 
Burgemeester eertijds den heer Truijens van 
Spanbroek heeft aangeschreven de noodige 
reparatie aan te brengen, doch tot nu toe zonder 
eenig gevolg. Zou de heer Truijens het te druk 
hebben aan de nieuwe Roomsch-Katholieke Kerk 
te Spanbroek, zodat hij niet kan denken aan het 
gevaar dat de Protestantsche Kerk te Wognum 
dreigt? Dit is slechts een vraag, meer niet. Een 
tweede vraag is: Kan een ander het niet doen? 
Truijens alleen? Een derde vraag: Zou de Assuran-
tie-Maatschappij, die toren en kerk verzekerd 
heeft, bij eventueele ongelukken de schade niet op 
de gemeente kunnen  verhalen! Over de onrust van 
vele omwonenden bij een onweer zullen we nu 
maar niet eens spreken.

Vrijdag 7 Januari  
Kantongerecht te Hoorn
 J. van W. te Wognum, het in staat van dronken-
schap de orde verstoren. Vrijgesproken.

Woensdag 19 Januari. Zwaagdijk 
Bij ’t ontwaken deed een onzer ingezetenen een 
minder aangename ontdekking. De achterdeur was 
opengebroken uit het achterhuis een flinke ham en 
een fietspomp verdwenen. Den ongenooden 
bezoeker was de fiets zeker ontgaan. Zij stond 
althans nog op haar gewone plaats.

Woensdag 23 Februari  Wognum
Bij de aanbesteding van een rentenierswoning voor 
rekening van den heer Sasburg, alhier, werden 
aannemers de heeren Metselaar en Kooter, resp. 
voor timmer- en metselwerk. De heer K. Ton is ’t 
schilderswerk opgedragen. 

Woensdag 2 Maart  Nibbixwoud
De raad dezer gemeente besloot, behoudens nadere 
goedkeuring, tot opheffing der openbare lagere 
school. 

Vrijdag 1 April Zwaagdijk
Als een bijzonderheid kan worden medegedeeld 
dat een kip van een onzer ingezetenen de vorige 
week een ei heeft gelegd van 110 gram. Een flink 
Paaschei!

Vrijdag 8 April  Nibbixwoud
Volgens bericht van Gedeputeerde Staten dezer 
Provincie is aan het besluit  van den Raad alhier, tot 
opheffing van de openbare lagere school in ’t dorp 
Nibbixwoud de goedkeuring onthouden. 

Vrijdag 3 Juni Wognum
Op initiatief van ’t Bestuur van “Vooruitgang’ is 
alhier een harddraverijvereniging opgericht met 
aanvankelijk 65 leden, die staande de vergadering 
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Zondag 24 Juli Zwaagdijk
Zondag waren eenige jongelieden naar de Kersen-
boomgaard gegaan. Thuis gekomen miste een der 
meisjes gouden kruis en ketting. ’t Was echter te 
laat om er ter plaatse onderzoek naar te laten doen. 
De volgende morgen ging men er op uit. In den 
Kersenboomgaard gekomen vond men ’t sieraad 
onbeschadigd, hetgeen te verwonderen is bij de 
honderden bezoekers die niet stil zaten. De beenen 
moesten immers van den vloer.

Vrijdag 29 juli Zwaagdijk
Hoe spoorwegongelukken zoals onlangs bij Aven-
horn geschieden kunnen, bleek hier de vorige week 
bij het station Zwaagdijk, van de lijn Medemblik. 
Het sein werd gehoord, dat de trein van het vorige 
station vertrok, de slagboom viel, doch meteen 
snorde de trein al voorbij. Eén minuut later den 
slagboom laten vallen en het paard en rijtuig, dat 
nu bleef staan, hadden kennis met den trein 
gemaakt.

Woensdag 17 Augustus Zwaagdijk
De winkelier de Haan had een leelijke ontmoeting. 
Terwijl hij boodschappen bezorgde, werd zijn 
wagen door een auto aangereden. De wagen werd 
zwaar beschadigd, de tuigen stuk gereden. Een 
groote schade dus. Zooals gebruikelijk schijnt, 
zette de chauffeur lachend zijn reis voort.

Zondag 20 November Nibbixwoud
Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Noord-
holland vernietigd het besluit van den raad dezer 
gemeente van 4 October j.l. waarbij werden opge-
heven de beide ver uit elkaar liggende openbare 
scholen in het dorp Hauwert en in het dorp Nibbix-
woud, om in plaats daarvan ééne enkele school te 
stichten. Gedeputeerde Staten keurden het besluit 
niet goed, omdat o.a. voor een groot aantal leerlin-
gen te Hauwert de afstand te groot zou zijn. De 
raad heeft nu besloten van deze uitspraak in hoger 
beroep te gaan. 

Zwaagdijk
Een zesjarig meisje reed haar zusje van een half 
jaar in een kinderwagen. De kleine liet het voertuig 
eenige ogenblikken onbeheerd, dat in beweging 
geraakte en met zijn inhoud in de diepe dijkgracht 
terecht kwam. Aanstonds sprong een achtjarig 
zusje in het water, doch kon de kleine niet redden. 
Een buurman bracht het zaakje op het droge. 

Zwaagdijk
De maaiers verminderen hier van jaar tot jaar. 
Maaimachines worden meer algemeen. Niet te 
verwonderen, daar de maaiers hun eischen steeds 
hooger stellen. Iemand betaalde hier ƒ 13,- per 
morgen, geen kleinigheid! Eenige anderen zouden 
hun maaiers gaan halen, doch vernamen dat zij 
zich naar andere boeren hadden begeven, die hen 
hooger loon uitbetaalden.

Vrijdag 22 Juli Zwaagdijk
Weder had bij ’t hooien alhier een ongeval plaats. 
Een onzer ingezetenen stond hooi te laden op de 
wagen. Onverwachts zette het paard zich in bewe-
ging en de man tuimelde naar beneden. Met een 
gebroken en gekneusde schouder moest hij die val 
bekoopen.

WOENSDAG
26 OCTOBER WOGNUM
Notaris Terpstra te Benningbroek 

zal publiek verkoopen A. op 
Dinsdag 8 November 1910 ’s avonds 7 uur in 

’DE 4 HEEMSKINDEREN’ te Wognum: 
Een timmerwinkel met Woonhuis, Erf en Grond 

te Wognum, nabij het station, groot 4 aren 30 
centiaren. Aanvaarding 1 Januari 1911. 

Behoorende tot den boedel van Mej. S. Compas 
en haren overleden echtgenoot den heer 

J. Kikkert. B. op Dinsdag 15 November 1910 ’s 
morgens 10 uur om contant geld, 

diverse hooi- en ijzerwaren 
en timmermansgereedschappen, 

meubelen en huisraad.
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