
De WelEd. Achtb. Heer Burgemeester en Wethouders der Gemeente 
Medemblik.
Geven met verontschuldigde hoogachting te kennen Uw ondergetekende, 
hoofden en vaders van huisgezinnen, dat zij tot hun leedwezen moeten 
constateren dat ook het "Groene Singel" bij de nieuwe markt, als 
wandelplaats voor hunne kinderen, speciaal meisjes, onmogelijk wordt 
gemaakt.
En steeds het wandelen langs de Oosterdijk, voorheen verboden terrein, 
door verregaande onzedelijkheid bij het zwemmen aldaar. Waarbij de 
jongens zich niet ontzien zich te ontkleden en aan te kleden aan de 
binnenzijde der dijk.
Ook aan de Groene Singel langs de publieke wandelweg kan men bijna 
dagelijks dat ontstichtend en onzedelijk vermaak waarnemen.
Is er muziekuitvoering van het muziekcorps op de Nieuwstraat dan ook 
alweder is het een ongebonden straatjeugd welke het ook alweder spe
ciaal meisjes onmogelijk maakt daarvan te genieten.
Met aller beleefst en dringend verzoek zoo spoedig mogelijk, daar tegen 
die maatregelen te willen nemen welke Edelachtbare als meest geschikt 
zal beoordelen.
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D. Houwert.
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Gedaan te Medemblik
18 Augustus 1900.

DIE GOEIE OUWE TIJD

Medemblik, 25 Ocotber 1920.

Aan de Gemeenteraad van Medemblik.

Ondergeteekende Jac. Steeman, dienaar van politie in nachtdienst 
verzoekt beleefd verhooging van salaris in verband met zijn zware 
dienst.
Ondergeteekende doet gedurende een half jaar 28 uren dienst per 
zeven nachten, zonder één enkele nachtrust.
Daarbij komt door het ontoereikende salaris dat hij na afloop van 
volbrachte dienst, dikwijls geen tijd tot rust heeft om reden hij al 
het werk moet aanpakken dat zich voordoet, om zich een behoorlijk 
bestaan te verschaffen. ^voorzien
Reden waarom ondergeteekende zich ook beleefd van een rijwiel zag, 
daar hij van een loon van elf gulden per zeven nachten ook zijn eigen 
schoeisel moet koopen en onderhouden.
Vier uren aan één loopen is zeer zeker hoogst vermoeiend voor iemand 
die overdag als het voorkomt de zwaarste arbeid moet verrichten.

Hoogachtend,
Uw dienstwillige dienaar

Jac. Steeman.
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