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Diverse bericbten uit betjaar 1913

10fiebruaril913:
NOTULENBOEK KERKBESTUUR ST. CUNERA
De opbrengsten van de kerkbijdragen lopen terug.
Pastoor Thompson spreekt daarover zijn bezorgd-
heid uit. Om aan de vrijwillige bijdragen van de
parochianen weer een "push" te geven wordt door
het kerkbestuur besloten dat pastoor Thompson
tijdens de jaarlijkse bezoeken aan de parochianen
de kerkbijdragen rechtstreeks zal innen bij zijn
parochianen. De bijdragen moeten omhoog!

28 maart 1913:
HOORNSCHE COURANT Op deze gedenkwaar-
dige datum is voor het eerst een draadloos tele-
foongesprek gevoerd tussen washington en parijs,
over de geweldige afstand van zo'n 6000 km!

28 apríl 1913:
DE GEMEENTERAAD VAN WOGNUM
De gemeenteraad besluit om de jaarwedde van de
burgemeester, de secretaris en de gemeente-ont-
vanger te verhogen. De jaarwedden worden
vastgesteld op respectievelijkJ. 750, f 600 en
J. 300. Daarbij dient bedacht te worden dat de
burgemeester tevens secretaris was. Ook de
honorering van de plaatselijke veldwachter werd
daarbij aan de orde gesteld. Voor de uitoefening
van zijn beroep was hij afliankelijk van zijn eigen
vervoermiddel: de fiets. Door het veelvuldig
gebruik van dit rijwiel vloeide daar nogal wat
onderhoudskosten uit voort. Genadiglijk besloot de
gemeenteraad om aan de veldwachter een rijwiel-
vergoeding toe te kennen van f 25 perjaar.

8 mei 1913..
HOORSCHE COURANT - DE LANDBOUWIN-
TERCURSUS
Maandagavond was voor de leerlingen van de
Landbouwwintercursus van den heer Van Abeele
een aangename en leerzame avond. Den heer H.
Visser, assistent van den lnspecteur voor de
Landbouw in NH gaf door middel van een sciopti-
con verschillende kijkjes in het plantenrijk en de
dierenwereld. Interessant waren vooral de afbeel-

dingen van verschillende plantenziekten en van die
allerkleinste wezens, die veelal de oorzaak daarvan
zijn. Uit den dierenwereld kregen wij verschillende
typen en prachtige exemplaren te zien. Een
goedgedachte aanvulling en verduidelijking van
hetgeen in de afgelopen winter werd geleerd.

3 mei 1913:
HOORSCHE COUFANT - BALK\VEITERPAD
Ruzie in de gemeenteraad van Zwaag om de
aankoop van een weiland genaamd de Balkweit. Dit
voor de aanleg van een goede verbinding tussen de
Zwaagdijk en Zwaag. Voor de heer H. Koorn Hzn.
uit Zwaagdijk aanleiding om door middel van een
ingezonden brief in de krant nog eens vurig te
pleiten voor de aanleg van deze zo noodzakelijke
verbinding. Hij veegt dan ook de vloer aan met de
motieven van verschillende raadsleden, die er
kennelijk op uit zijn om de hand op de knip te
houden.

20 mei 1913:
HOORSCHE COUFLANT L SCHOOLREISJE VOOR
DE OPENBARE SCHOOL
De schoolfeestvereniging hield maandagavond
haar gewone jaarvergadering in één der lokalen
van café "De Vier Heemskinderen". De vergade-
ring, welke druk bezocht was, werd door den
voorzitter, de heer Van Abeele, geopend, een woord
van eerbiedige hulde brengend aan de overleden
secretaris dier vereniging, den heer Magnée. Tot
secretaris van den Vereniging werd benoemd den
heer T. Hooiveld en tot commissieleden de heren P.
Koster en S. Pool.  Besloten werd met de vier
hoogste klassen een reisje te maken naar Amster-
dam, terwijl de jongeren een rijtoertje maken naar
den Kersenboomgaard, met zo mogelijk op den
terugweg een bezoek aan de bioscoop in Hoorn.
Waar voorheen slechts drie klassen aan de "grote
reis" deelnamen, werd besloten op voorstel van de
heer W Saal om de vier hoogste klassen niet meer
tevens de prijs uit te reiken (voor de beste leerlin-
gen). Dit teneinde de financiën in evenwicht te
houden. Dit zal alleen nog in de laagste klassen
gebeuren.
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27jull913:
NOTULENBOEK KERKBESTUUR ST. CUNERA
De begroting van het kerkbestuur voor het jaar
2014 sluit met een batig saldo van f 4965. Ook de
begroting voor de school kent een positief over-
schot van J.106.
De onderwijzerswoning wordt verbouwd en
vergroot. Op 1 juli is Klaas Doodeman (timmerman
te Nibbixwoud) met de werkzaamheden aangevan-
gen. Daarin bijgestaan door A. de Koning (metse-
laar te Wognum). De kosten van deze klus zijn
becijferd op f 1900. Om dit te financieren wordt
een geldlening gesloten tegen een rente van 4%.

1913
DE HOORNSCHE COURANT
Door de kantonrechter in Hoorn zijn een aantal
vonnissen geveld, waaronder:
• de veroordeling van een W.D. uit Wadway, wegens
ernstige overtreding van de Trekhondenwet. De
dader werd bestraft met een boete van f 0,50 of 1
daghechtenis.
• de veroordeling van D.D. te Wognum. Dit in
verband met het niet muilkorven van zijn trek-
hond. Dit leverde een boete op van/.1 of van 2
dagen hechtenis.
• de veroordeling van C.K. uit de Leekermeer. Ook
hier een zware overtreding. Betrokkene had zonder
licht te voeren een rijwiel bestuurd in de donkere
uren. De opgelegde boete bedraagt /. 2, ofwel 2
dagen hechtenis.
En denk nu niet dat men deze boetes doorgaans
betaalde. Men ging liever zitten voor dat bedrag! 10
jaar eerder (1893) komen we verschillende dorpe-
lingen tegen in de Krententuin in Hoorn voor het
uitzitten van een straf van enkele dagen, zoals:
Pieter Glas uit Nibbixwoud, voor hetjagen op
andermans grond: 4 dagen.
• Gerardus Dudink uit Nibbik, voor het rijden over
een voetpad: 1 dag.
• Cornelis Peetoom uit Nibbik, trekhond niet

gemuilkorfd: 1 dag.
• Willem Oud uit Wognum, wegens openbare
dronkenschap: 3 dagen.
• Cornelis Peetoom uit Wognum, wegens vissen in
verboden water: 2 dagen.
• Arie Peetoom uit Wognum, wegens vissen in
verboden water: 2 dagen
• Jan van Straten uit Wognum, wegens vissen met
een strik: 2 dagen.

19 nov 1918:
NOTULENBOEK KERKBESTUUR ST. CUNERA
De 4-jaarlijkse verpachting van de gronden van de
kerk is op een andere wijze aangepakt: de gronden
zijn per perceel bij opbod verhuurd. Daardoor zijn
de inkomsten gestegen naarj. 2161, terwijl de
voorgaande periode slechts f 1715 had opgebracht.
Het kerkbestuur besluit om de extra inkomsten in
te zetten voor de verbouw van de woning van de
hoofdonderwijzer en voor vergroting van de
school. Het boekjaar l913 kan overigens door het
kerkbestuur afgesloten worden met een positief
resultaat van ffil446.

11 dec 1913:
DE GEMEENTERAAD VAN WOGNUM
Gedurende ditjaar wordt er voor de zoveelste keer
gesteggeld over de datum van de kermis in Wog-
num. Burgemeester Commandeur moppert dat het
een slechte zaak is om bijna iedere twee jaar de
kermisdata te veranderen. De redenen die ge-
noemd worden, acht hij van een heel mager niveau:
omdat 2e Pinksterdag niet langer een officiële
zondag zou zijn, zou het voor het katholieke
volksdeel niet langer bezwaarlijk meer zijn om op
deze dag de kermis te starten. Niettemin houdt de
raad de poot stijf. Al eerder werd over dit onder-
werp gestemd, maar met de stemverhouding 3
tegen 3 staakten de stemmen. In deze vergadering
wordt de wijziging echter doorgedrukt met de
stemverhouding 5 tegen 7. De kermis zal vanaf 1924
gehouden worden op de maandag en dinsdag na de
Pinkster!

EEN ADVERTENTIE IN DE
HOORNSCHE COURANT

Koopt geen goedkoope schoenen
gemaakt van afvalleder en papier

Goedkoop is duurkoop
Het dragen van slecht schoeisel is nadeelig

voor de gezondheid.
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