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Honderd jaar geleden, uit de kranten van 1917

Wognum 12 Januari
GEBOREN:
Neeltje,

dochter van
Z. HOUTER.

en N. HOUTER-VEERMAN.

Dinsdag 23 januari  Nibbixwoud

A r m e n l a n d 

Het perceel armenland, toebehoorende aan de 

Algemene Armen van Hauwert groot 2 ha. 53 c.A. is 

voor een jaar verhuurd aan L. Saal, Hauwert voor 

f. 569.-

Openbare voorstelling
ter gelegenheid van

het 50-jarig bestaan door de 

Rederijkersk.
“De Oefenschool”

onder de Zinspreuk
‘LEEREN IS ONZE LUST’

te WOGNUM

op Zondag 7, Dinsdag 9 en 
Zondag 14 Januari

in het lokaal van W. BRANDER aldaar.  
Op te voeren stukken:

I. De Referendaris-titulair
II. Oefensch.- herinneringen
           Revue in twee afdeelingen. 
III. TABLEAU

Oudleden der vereeniging worden door 
deze uitgenodigd tot het bijwonen der 
feestvoorstelling op Dinsdag 9 Januari.

Leden van andere Kamers hebben 
alleen vrijen toegang op ZONDAG 14 

Januari op vertoon van Diploma.
De Elektrische installatie is geleverd 

door den Heer K. VLUGT te Wognum

Dinsdag 30 januari Nibbixwoud

I J s w e d s t r i j d

De Vrijdag j.l. gehouden wedstrijd is prachtig geslaagd. 

De uitslag is als volgt: 1e prijs: C. Bos, 2e prijs: W. Haring, 

3e prijs: S. Doodeman.

Een woord van lof aan het bestuur der IJsclub, maar 

in het bijzonder aan den nog te weinig bekenden 

kunstrijder, den heer Dirk Doodeman. Zijn prestaties 

op het ijs dwingen bewondering af. 

Kees Veken

Vrijdag 9 Maart Nibbixwoud

K o l e n g e b r e k

Wegens den steenkolennood wordt voorlopig aan de 

Parochiale  school alhier school gehouden van 8½ tot 

12½ uur. ‘s Namiddags krijgen de kinderen vrijaf.

Vrijdag 9 Maart Zwaagdijk

VOORLOOPIG 
BERICHT

J.H.A.M. vd Steenstraaten
Cand. Not. te Hoorn, plaatsverv. v.d.   

Not. P. Bos, aldaar, 
zal op

DINSDAG 3 April 1917,
’s avonds 7 uur, ten herberge
“Het Haasje” te Zwaagdijk

publiek verkoopen

uitmuntend weiland
te Zwaagdijk, gem. Wognum,
 Sectie A, nummer 4 en 5, 

samen groot
3 H.A. 92 A. 40 c.A.

Eigendom van den heer J. RAVEN te 
Schellinkhout

Redactie: André Vriend is nu eigenaar van perceel 5. Perceel 

4 is huis, erf en schuur van Theo Jong, maar de tuin erach-

ter heeft hij enkele jaren geleden aan voornoemde André 

Vriend verkocht.

Dinsdag 13 Maart Wognum

H a r d d r a v e r i j

Harddraverijvereeniging Prinses Juliana heeft besloten 

de harddraverij te houden te Wadwaai en ringsteken 

met paard en kar te Wognum, waarbij nog ringsteken 

Dinsdag 20 Maart Wognum

J u b i l e u m 

Den 31ste Maart hoopt de hulpbode Jan Tool zijn 12½ 

dienstvervulling te herdenken in die gemeente.
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Vrijdag 13 April 

BOELHUIS WOGNUM
Notaris Rees te Benningbroek

zal op
VRIJDAG 20 april 1917,

’s morgens 10 uur, (Zomertijd),
ten huize van den heer K. Langedijk,

aan de Gouw te Wognum,
om contant geld, publiek verkoopen:

21 stuks puik Hoornvee,  
bestaande in : 16 kalfkoeien en 5 

pinken, eenige kuikalveren, een bruin 
merriepaard (13 Juni gedekt), een 

5-jarige ruin, zwarte witvoet (beide 
paarden zijn uiterst mak),  6 schapen 

met lammeren, buggy, bakwagen 
met schutten , boerenwagen met 

raam en ponder, maaimachine, hark 
(Ransome), hooischudder (Bobby), 

alles zoo goed als nieuw, melkwagen, 
een z.g.a.n. kartuig, kaastobbe met 

verwarming voor 18 kazen, kaastobbe 
voor 10 kazen, kaasweeker, een nieuwe 
draaikarn en botermout, kaastafeltje, 

weivaten, kaasmakers, zetters, 
kaasborden en standers, waaronder 

2 legborden, doorhaalder, botertijnen, 
roombakken, 4 melkbussen (z.g.a.n.), 

2 kaaspersen, zoutkist, gaarvat, 
spatschutten, 3 Spaansch-rieten 

biggenkorven, enz.
Op de plaats is geen gelegenheid voor 
uitspanning, wel in  de onmiddellijke 

nabijheid.

Woensdag 2 Mei   Nibbixwoud  

De Nieuwe Courant

Bij gebrek aan veevoeder worden op het oogenblik 

honderden liters melk aan het vee gevoerd. Het hooi 

wordt reeds verkocht voor 7,8,9 cts. per pond. De 

jonge biggen worden eenvoudig verdronken.

Dinsdag 22 Mei  Nibbixwoud  

Enkhuizer Courant

Onze oudste ingezetene, Mej. de Wed.  Winkel, 

overleed in den ouderdom van 90 jaren.

Heden overleed onze geliefde 
Moeder, Behuwd-, Groot,  Over- en 

Betovergrootmoeder

Geertje Posch
In den ouderdom van 90 jaar

Uit aller naam,
 J. WINKEL

Nibbixwoud, 16 Mei 1917

Dinsdag 29 Mei Nibbixwoud

V a r k e n s  m e s t e n

Dat er ondanks alle moeilijkheden (red: oorlog in 

omringende landen) welke de boeren bij het mesten 

van vee ondervinden toch nog zware varkens gemest 

worden bewees D. Beets alhier, die Donderdag j.l. te 

woog 428 pond, de zwaarste 548 pond. De zwaarste 

woog schoon aan de haak 501 pond en bracht op de 

som van f. 308.10½. 

Dinsdag 24 Juli Wognum

De heer Willem Saal, directeur van de beroemde 

zangvereeniging “Jacob Kwast” (de Wognummers) en 

organist der Hervormde Kerk is te Amsterdam in de 

Boerhavekliniek overleden. 

Willem Saal. Coll. De Cromme Leeck.
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Dinsdag 14 augustus Nibbixwoud

Boelhuis te Nibbixwoud
Op het terrein bij de zuivelfabriek aan 

de Gankert
op DONDERDAG 23 AUGUSTUS 

1917,
 ’s morgens 9 uur precies

van een grote partij afbraak  
w.o. zoo goed als nieuwe baddings, 

bezaagde deelen, zware juffers, kolders, 
achterdeelen, tingels, halve baddings, 

ramen, deuren, platings, ribwerk, 
brandhout, ± 3000 beste oude pannen, 

± 50 M. fundeering en voeting, 1 M. 
boven den grond, zwaar 1 steen, partij 

halve straatstenen.

Vrijdag 31 Augustus Wognum

Slagerij WOGNUM

Notaris Gottmer te Obdam
zal  

DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1917
in café ‘de Stoomboot’ te Wadwaai, 

verkoopen:
een voor weinige jaren nieuw gebouwd

Woon- en Winkelhuis
waarin slagerij met SCHUUR  en ERF

a/h Westeinde van Wognum, nabij 
Wadwaai, groot 3 A. 69 c.A. , eigendom 

van den heer Q. SCHOUTEN en te 
aanvaarden bij de betaling.

Inmiddels uit de hand te koop en te 
bevr. bij den eigenaar-bewoner.

Vrijdag 14 September Nibbixwoud

(stukje uit notulen gemeenteraad)

… Bij de rondvraag deelt de heer K. Kroon mede dat 

al is hij gekozen uit een andere klasse van menschen 

dan waaruit men voorheen gewoon was leden van 

de Raad te kiezen en al wekte zijn benoeming bij 

enkelen van de Raad teleurstelling, bij anderen  wrevel, 

hij er wel van overtuigd is niet in de Gemeenteraad 

te zitten om oppositie te voeren, doch om in goede 

samenwerking de belangen dezer Gemeente zoo goed 

mogelijk te dienen. 

Vrijdag 19 Oktober Wognum

Na de ontbinding van de bekende zangvereeniging der 

Wognummers “Jacob Kwast”, is alhier een nieuwe 

zangvereeniging opgericht onder leiding van een zoon 

van wijlen den directeur, den heer Willem Saal. 

Dinsdag 23 Oktober Wognum

Alhier bestaat het voornemen een gedenkteken op 

te richten voor wijlen Willem Saal, den bekenden 

directeur der Wognummers.

F.L. Booy, notaris te Hoorn
zal op

MAANDAG 19 NOVEMBER 1917,
des middags te 1 uur in de herberg

“Het Wapen van Wognum”  te Wognum
publiek verkoopen

DE HUISMANSWONING
genaamd “Res Non Verba”, met schuur, 
hooiberg en verdere betimmering, ERF 
en BOOMGAARD, zoomede eenige 
perceelen WEI- EN BOUWLAND  

bij en aan elkaar gelegen aan den 
Zomerdijk te Wognum, voor het 

geheel groot 23 H.A. 40 A. 70 c.A., tot 
Kerstmis 1926 en 30 April 1927  voor  

F. 2300,- verhuurd aan de Wed. en Erven  
van den heer

 P. Schouten, aldaar.
Nadere inlichtingen worden verstrekt 

door voornoemden Notaris.

Vrijdag 23 November  Nibbixwoud  

Enkhuizer Courant

Nadat hier de straatweg al reeds 

geruimen tijd zeer vuil is geweest, zoo 

zelfs dat men niet meer zonder gevaar 

per rijwiel kon rijden, is heden met het 

schrobben begonnen.

De woning van toentertijd Quirinus Schouten, Wadway 

12 in Wognum (2017 familie Koenis). Foto 1917, coll. 

De Cromme Leeck.



43

Zaterdag 15 December  Wognum  

Enkhuizer Courant

Uit de Kantonrechtszaal te Hoorn

Zitting van 14 December

EEN GEVAARLIJKE WACHTPOST

Op de 31ste Oktober kwam de veldwachter Appel van 

bemerkte dat de hondenkar van Th. R. dwars over het 

pad stond. Vertrouwend op het gemuilkorfd zijn van 

dier ineens uitschieten en berooft hem van een zijner 

jaspanden, terwijl hij hem ook nog gebeten schijnt 

te hebben. De eigenaar had reeds de vorige zitting 

beweerd, dat de hond toch gemuilkorfd was geweest,  

hetwelk nu toch tot gemuilband werd teruggebracht. 

Aangaande deze kwestie wist de veldwachter niet 

zoo  precies hoe het geweest was, hetgeen bij ’s mans 

verbouwereerdheid ook waarlijk  geen wonder mag 

heeten. In ieder geval was artikel 421 van het W. v. 

S. overtreden waarbij verordend wordt dat geen 

trekhonden zonder voorzorgsmaatregelen aan den 

weg geplaatst mogen worden. Daar in de dagvaarding 

niet gesteld was dat de hond gevaarlijk was, behoefde 

hiervan niet bewijs geleverd te worden en luidde de 

eisch f. 8 of 6d. 

Vrijdag 28 December Wadwaai

Naar wij vernemen bereidt de zoo gunstig bekende 

R.K. Tooneelvereeniging “Utile Dulci”  wederom een 

uitvoering voor, zooals gewoonlijk te geven in het café 

‘de Stoomboot’ van den heer J. MOOIJ te Wadwaij. 

Monument voor Willem Saal in de 
tuin van de protestantse kerk aan 
de Raadhuisstraat in Wognum. Het 
is ontworpen door de heer Pieter 
Puijpe uit Apeldoorn en gemaakt 
van Bornsche Steen. Onthuld op 
13 mei 1920. Coll. De Cromme 
Leeck.

Res Non Verba (Geen woorden 
maar daden), de boerderij aan de 
Grote Zomerdijk 17 in Wognum, 
1952. Coll. De Cromme Leeck.

Jeugdtoneel in café De Stoomboot te Wadway, 1930. V.l.n.r.: Lou 
Mooij, Simon Commandeur, Dorus Mol, Ko de Wijs en Dirk Schol-
ten. Coll. De Cromme Leeck.


