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De oplieffing van het burgerlijk armbestuur in
Nibbixwoud in 1965
Tot 1965 was de zorg voor de armen een zaak van het
kerkbestuur en het gemeentebestuur.  Dit werd verzorgd
door het kerkelijk en burgerlijk armbestuur,

ln 1965 trad de Algemene Bijstandswet in werking en werd

de armenzorg een rechtstreekse taak voor de gemeentebe-
sturen.   Tijd om het burgerlijk armbestuur op te heffen en

een  nieuwe koers in te slaan met het kerkelijk armbestuur

dat omgevormd werd tot het Pcl.
Bij de opheffing van  het burgerlijk armbestuur vervielen de

eigendommen van dat bestuur aan de gemeente Nibbix-

woud,  Het ging daarbij om:

• Contant geld:               f  l005,54

•  Spaarbank                    f  7444,59
•  Spaarbank                       f  ll.91l,36

• Totaal                          f  20.361,49

Tevens werd de gemeente eigenaar van het onroerend goed
van het armbestuur, te weten:
• 16.94.35 ha weiland en  bouwland  in  Nibbixwoud

•  2.07.60 ha bouwakkertjes en volkstuintjes in  Nibbixwoud

• 11.29.60 ha weiland en  bouwland  in  Hauwert

• 3 woonhuizen  in  Hauwert

Bij de ruilverkaveling kocht de gemeente (Wognum)

bovendien van  het kerkelijk armbestuur nog de nodige

percelen grond aan. Deze gronden werden  uiteindelijk
ingebracht  in  de  ruilverkaveling.  De vele verspreide volks-

tuintjes verdwenen daarmee grotendeels.  Na de ruilverkave-

ling kwamen  hiervoor terug:

het bosgbied Sluisven  met de daarbij  behorende ijsbaan  (het

Wenkerpark);

de gronden rondom Bessie, waarop thans woningbouw is

gerealiseerd;
de volkstuinen aan het pad Over de Leek.

Bron:  Gemeentearchíef Níbbixwoud -
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Het weer iri Wognum in 1837
Dít voorjaar was een zeer koude en schraale tijd.  ln de eerste

helft van April hadden wij  nog ontzettende vorst, zelfs in de

eerste week van Mey vroor het bij Nagt nogh zeer erg, zodat
het rundvee bij sommigen op Pinksteren, die op de 14de

Mey viel, nog op stal stond en er toen nog geen blad aan de
wilgen te zíen was.

Het weer in Wognum in 1838
De Wínter heeft zich  in dit jaar 7 Weken lang zeer sterk

doen gelden, daar de Zuiderzee voor een groot gedeelte
kon worden gepasseerd met schaatsen, zelfs met arren, ja
zelfs zijn 6 personen van  het eíland Terschelling tot Sint

Annaparocie in Vriesland  met een slee, waarop een

wagenbak, heen en weer langs het ijs gekomen.  Het

voorste gedeelte van dit jaar was byzonder om deszelfs
koude en onvruchtbaarheid.  Klaagde men  het vorig jaar

over het lange uitblijven van den Zomer, en  niet zonder

reden, dit jaar was het nog veel erger. Te Wognum en

Opmeer van de beste plaatsen jaagde men de meeste
koeien omtrent de 17e en lse Mey in het land, zonder nog

een grote voorraad gras te hebben, maar in sommige laage
streken als te Hauwert, Oostwoud, Berkhout, Opdam,
waren sommige stukken  land nog zo dor en kaal, als zij in

de winter nooit zijn, en stonden dus bíj sommigen de

koeyen dien tij nog op stal.

Het weer in Wognum ih 1840
Dít voorjaar was byzonder om deszelfs buitengewoon lange
droogte, daar het in een groot vierendeels Jaars bijna  niet

heeft geregend en er overal een groot gebrek bestond aan
drinkwater, dat in deze tijd van  het Jaar bij oude Menschen

heugenis nooít was gebeurd.  Eindelijk den 5den Mey

kregen wij de zo lang gewenschten regen.

Het weer in Wognum in 1841
Dit voorste gedeelte des jaars was byzonder merkwaardig
vanwege de aanhoudende vorst, daar het ijs 3 maanden in
het water is geweest, en alzoo al dien tijd de communicatie

te water gestremd is geweest.
Deze zomer  was byzonder merkwaardig vanwege de
langdurige regens, zowel  hier ten  lande als ook in  Frankrijk,

Duitsland,  Engeland en elders.  Bijna een vierendeel Jaars

hield deze aan, zoodat de hooibouw allerellendigst was en

verscheidenen laage landen geen vee konden hebben

vanwege het water. Gelukkig kregen wíj  in  het begin van

september mooi schoon zomerweder, zoodat het met het
zaadgewas nog wel afkwam. Maar weder begon de regen
in het laatst van september en duurde zoo tot aan het eínde
van  het jaar voort, zonder in al  die tijd Acht droge dagen

gehad te hebben. Zoodat in October alle laage landen
onderliepen en men genoodzaakt was, Ín die gemelde
landen het rundvee op stal te zetten, hetgeen een dof
vooruitzicht was vanwege de hooyschaarste. Te Berkhout

en  Bobeldijk en enige huizen in de Leek en elders kreeg men

zoveel water binnen, dat de bewoners dezelve voor een tijd
moesten verlaten. Veele wegen en polders, daar men nog
nooit van gehoord  had  liepen onder, als onder andere de

heerlíjke Beemster.
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