Adrie Smií

mmc~

flooÉHAHRHffiHEN
HNW®GNUM
Doordegoedevoedíngenmedíscheverz;orgingwordendemensensteedsouder.Per1-1-2011teldeons

land1804100-jarigen.DeoudsteNederlanderallertüdentsHendrítievanAmdel-Schipper,
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Geertje Schoen-Bakker (eerder gehuwd met Jacob
Leegwater) geboren 4-9-1886 Blokker, overleden
16-3-1987 te wognum (Sweelinckhof),100 jaar.
Uit NHD, 5-9-1986: In bejaardencentrum Sweelinckhof te Wognum was het gisteren de hele dag feest
omdat mevrouw Schoen, de oudste inwoonster van
de gemeente, haar honderdste verjaardag vierde. Er
waren bij de hoofdingang spandoeken opgehangen
en verder was het hele huis feestelijk versierd. Burgemeester De Nijs vertelde dat er in de archieven van
Wognum geen vermelding is van iemand die deze
leeftijd ooit heeft bereikt. Hij overhandigde de jarige
een grote fruitmand. Namens het personeel werd aan

Ó.,:ETsd`eïï::::::Ío.3äg=
Z'l.,e

1,` 1

_

-^

_--___

A,

r|tLËE|mFEiii
c4"me%3=_=i:.f_':r=i
-ibA c7:"áè^r

I`._

-ö-=
'--:,+-£ -

¢ïrf--.
•2-~

W tind .ú g.nalmd .Jü.bp\
Zijnd. doi.`in.c`wijviuig godam oiT n.aLogim

v£#veëoï;wÏc=Ïb=

#

__

-ud e

qnv'£#

je:®::DW£U;.2-dÁ

=Ëje-ótJUNÄ-„

;. ;D.r'onï¥oP#a-Zá-Z=.ë4~
on, Üoú€i`ae
~ -. _ , dwr
_
--^^-`~inir

unü

^

äft,lQ ,
_-cfyf
Ï£~~~V~p_.~_#~
ïr'2±,
í.R€íKfflFÜ~€+rï""
=_
L:,;,;=:-*ÏZ'`tá=ï>±,L~é,
-_>

Burgemeester De Nijs feliciteert mevrouw Schoen met haar

mevrouw schoen een grote, uit vijf etages bestaande
en zelfgemaakte taart met honderd kaarsjes aangeboden. Het bestuur bedacht mevrouw Schoen met
een oorkonde. De jarige zelf, die in goede gezondheid
verkeert, genoot zichtbaar van de feestelijkheden die
zich rond haar persoon afspeelden. Het festijn werd
afgesloten met een optreden van de Wognumse
fanfare en drumband Ons Genoegen.

honderdste verjaardag.
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Dirkje Hiemstra-Idsardi, geboren 21-1-1888,
Oostdongeradeel (Morra).100 jaar geworden 21-11988 in Nibbixwoud, gemeente Wognum, De Hoge
Weide. Overleden 5-2-1993 in het Liornehuis te
Hoorn,105 jaar oud.

Mevrouw Hiemstra (102) is verhuisd naar het Liornehuis in Hoorn.

NHD, 21-1-1988: Bij haar honderd-

steverjaardag.
Dirkje Hiemstra komt uit een
OlRKJEHIEWISTRA-lDSARol
kinderrijk Fries gezin. "We waren
mdeleet`iidvan105.iaa.
N`.uwovonnop: U HIEMS"
thuis in Morra met veertien
Groo` Schefmoí. F HoilANOEfl-HiEMsm^
pumomnd.EriHjEVMASJ3£NTEN
kinderen. Daarvan zijn mijn in
Hauwen A. 8lE"AN"EWTM
Hoorn wonende zuster en ik nog
siib"" : E`,E#%TT%Ä.v`ssER
k`e`n-enach`erk`einkindem
over." Dirkje moest al op jeugdige
leeftijd aan de slag. Toen ze
dertienjaar was, werd ze huishoudelijke hulp. "Ik werkte voor
een rijksdaalder per week. En
dan nog wel voor dag en nacht."
In 1916 trouwde ze met Jan
Hiemstra en niet lang daarna
verhuisde de familie. Eerst naar Alphen aan den Rijn
en vandaar naar Bobeldijk en ten slotte naar Sijbekarspel. Haar man werkte daar bij verschillende
bedrijven. Het echtpaar kreeg vijf kinderen, drie
zoons en twee dochters. De echtgenoot van mevrouw Hiemstra overleed een maand voor hun
60-jarighuwelijk.

:oäl;ij=;grä;äo:.3::äk,:fi':ïjïí:h:ä:ï:Í;!m3vovïjeä:;n

Aaltje Groot (ongehuwd), geboren 28-3-1891 te
Hoogwoud (De Weere), overleden 1-3-1993 te
Wognum (Sweelinckhof),101 jaar.
Op het familiefeest ter gelegenheid van haar looe
verjaardag vertelt Aaltje:"Ik kom uit een gezin met
acht kinderen, maar het hadden er zestien kunnen
zijn. Acht kinderen stierven voor ze twee jaar oud
waren." Werken deed ze haar leven lang. Van koeien
melken tot wassen, naaien en verstellen. En breien?
"Dat is geen echt werken. Dat is plezierwerk." En
televisiekijken? Daar heeft ze geen tijd voor.
Enkele citaten uit de predicatie gehouden door

Aaltje Groot.

pastor Mars bij de uitvaart van Aaltje Groot op
donderdag 4 maart 1994 in de parochiekerk van de H.
Hiëronymus in Wognum.
[...] Mevrouw Aaltje Groot, van de meesten van u een
geliefde tante, voor velen een zeer gewaardeerde
huisgenotevanSweelinckhofofeengoedebuurvan
vroeger uit De Weere, is op 1 maart gestorven. In het
begin van de maand waarin zij 102 jaren oud zou
worden. Alsof ziek zijn niet tot haar levensfilosofie
behoorde, zat zij toch na de afgelopen zondag waarop
zij het ziekensacrament had ontvangen, weer
aangekleed in haar kamer te wachten op het bezoek
van een van haar vele getrouwe nichten en/of neven.
Na een laatste uitnodiging tot samen delen, al was
het maar een koekje, hikte zij één ogenblik tegen nog
verder leven en gaf zich zonder slag of stoot gewonnen aan een verkwikkende rust in de dood. [...] We
kunnen misschien niet weerstaan aan de bekoring
om ook tijdens deze verkondiging een aantal van
haar bijzondere eigenschappen te vermelden, maar
op voorhand wil ik vaststellen dat alle eer die wij aan
tante Aaltje toezwaaien, op de eerste plaats toekomt
aan haar Schepper. Dan kan ik zeggen dat zij zelf als
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eerste in een groot en tegelijk eenvoudig geloof aan
Hem heeft vastgehouden. Haar ouders en het milieu
waarin zij als kind is opgegroeid, moeten haar
hebben opgevoed met liefde voor God en de medemensen. Vanjongs af aan heeft zij de handen uit de
mouwen gestoken en moest er worden gewerkt, soms
harder en meer dan goed voor haar was. En toen
andere jongens en meisjes van haar leeftijd trouwden en een gezin stichtten, trouwde Aaltje met de
hele gemeenschap waarin zij leefde. Hoe velen een
beroep op haar mochten doen, weet ik niet. Maar nog
gisteravond zei een van de buren van haar tegen mij:
"Wij kennen haar het beste als altijd maar aan het
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vegen en poetsen en schrobben." [...].

Marie Tromp-Mooij, geboren 22-5-1896 te Wognum, overleden 5-8-1997 te Heerhugowaard (Huis
ter Kimme),10l jaar.

já2=2á:,
Felicitatie van Adrie Smit aan mevr. Tromp.
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dertienjarige leeftijd moest ze van haar ouders op
zoek naar werk. Diep in haar hart had ze graag gaan
studeren. "Maar dat mocht in die tijd niet. En een
meisje mocht dat al helemaal niet." En als ze dan
toch aan het werk moest, wilde ze graag op een
boerderij aan de slag. "Aan een oom in Heerhugowaard vroeg ik of ik bij hem mocht komen werken.
Hij zei: `Wat moet een meisje van een timmerman op
een boerderij?' Waarop ik antwoordde:'Mijn moeder
is een boerendochter, hoor'." Met die woorden
overtuigde ze haar oom en negenjaar lang deed ze
allerlei klusjes bij hem op de boerderij. In Heerhugowaard leerde ze haar man kennen. Toen een kennis
Jan Tromp aan haar voorstelde was het liefde op het
eerste gezicht. In 1919 trouwde het stel en ze betrokken een huis aan de Middenweg. "Mijn man maakte
lange dagen op zijn tuindersbedrijf. Ik hielp vaak met
bijvoorbeeld zaadbonen plukken." [...] Het gezin
Tromp breidde zich uit met een zoon en drie dochters. Een van die dochters overleed al vrij jong. [...]

\;±mf-;-Íif-t-r--~`J
Uit het NHD bij haar looe verjaardag:
Haar levensgeschiedenis gaat terug naar 22 mei 1896
toen zij als Anna Maria Mooij en dochter van een
timmerman in Wognum ter wereld kwam. Op
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Het werk op de tuinderij was zwaar maar ook leuk.
Het was dan ook moeilijk toen na vijftigjaar het huis
en bedrijf aan de gemeente verkocht moesten
worden. "De gemeente had de grond nodig voor
uitbreiding. [...] Ik heb prachtige momenten gekend.
Maar het is moeilijk als je alle drie je kinderen
overleeft. Toch zal ik vandaag mijn verjaardag vieren
met mijn klein-en achterkleinkinderen. Daarbij zal
ik ook aan mijn man en kinderen denken. Maar
vandaag is het vooral feest."
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Marie Klaver was de dochter van Dirk Klaver,
landman, wonende in de gemeente Wognum, en
Trijntje Schouten. Zij werd geboren in de boerderij

Marie Klaver.

Nel den Ouden-Brouwer wordt gefeliciteerd door loco-burgemees-

ter Hans Tigges.

Pieternella den Ouden-Brouwer, geboren
30-4-1897 in Rotterdam, overleden 19-2-1998 te
Wognum (Sweelinckhof),100 jaar.

Uit: Klankbord, contactblad voor de Ned. Herv.
Gemeenten Wognum, Sijbekarspel, Benningbroek,
Nibbixwoud, nr. 54, maart 1997:
In memoriam Pieternella den Ouden-Brouwer.
In de vroege ochtend van 19 februari j.l. (1998)
overleed mevrouw Den Ouden uit Sweelinckhof, 100
jaar oud. Zij werd op 30 april 1897 geboren in Rotterdam, trouwde daar met Klaas den Ouden en samen
kregen zij zes kinderen. Vlak na de oorlog moesten
zij door ziekten van haar man het bedrijf verkopen
en verhuisden ze naar Amsterdam. Een aantal jaren
later overleed haar man en zij is toen als hulp in de
huishouding en kinderoppas in een gezin gaan
werken, want stilzitten kon zij niet. Begin jaren 80
verhuisde ze naar Sweelinckhof, dicht bij haar
dochters, die in Hoorn woonden. Ze was toen heel
actief in het Sweelinckkoor, volksdansen of gym en
de handwerkclub. Ook wandelde ze veel. [...] Zij is
maar heel even ziek geweest en 's nachts heel rustig
ingeslapen. Wij hebben haar leven maandag 23
februari in een korte plechtigheid herdacht en haar
daarna te ruste gelegd op het kerkhof bij onze kerk.
Haar kinderen en kleinkinderen zullen haar missen.
Dat zij mag rusten in de vrede van onze Heer.

Marie Klaver (ongehuwd), geboren 27-2-1906 te
Noordermeer (nabij de Koggeweg), Wognum,
overleden 3-1-2009 te Wognum (Sweelinckhof),102
jaar.

in het land achter de eerste boerderij aan de Koggeweg, Zuidermeer. Zij heeft haar hele leven in de
Zuidermeer gewoond. Toen zij 100 werd, woonde ze
nog zelfstandig aan de Zuidermeerweg 37. Wel was er
hulp in huis aanwezig. Zij was de eerste inwoner van
Zuidermeer die de magische leeftijdsgrens van 100
bereikte. Zij werd uiteindelijk 102.
Neelie Hoogland-Otter, geboren 21-1-1911 te Wognum, overleden 21-1-2011 te Hoorn (Lindendael).
Neelie Otter werd geboren in de voormalige boerde-

rij aan de Kerkstraat, ter plaatse van thans kruising
Koppenhoeve-Sportlaan. Zij huwde Klaas Hoogland
uit de Langereis. Zij woonden 40 jaar in de Turnerstraat in Amsterdam. Toen zij weer in Wognum
waren teruggekeerd, liep Neelie in de Kerkstraat en
kwam Roef Kamp tegen. Roef herkende haar direct
aan haar trippelende gang."Hé, warempel," zei Roef,
''daar het je Neelie otter weer!'' Neelie en haar man
hebben lang in Sweelinckhof gewoond, eerst in het
'grote huis', maar omdat ze nog zo goed waren

trokken ze weer in een van de bejaardenwoningen.
Toch kwam Neelie
uiteindelijk ook
terecht in haar
'thuishaven' , de
derde verdieping in
het 'grote huis'.
Vandaar ging zij
naar het Liornehuis, waar ze beter
verzorgd zou
kunnen worden.
Uiteindelijk kwam
ze toch in Lindendaal terecht, waar
ze overleed, precies
op de dag dat ze
100 werd.
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