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Nieuwjaarsreceptie ten stadhuize: in de Nieuwjaarsrede 
wordt vooral de "samenleving" belicht. 700 jaar een 
bruisend jaar !
Harmonie "Crescendo" geeft een Nieuwjaarskoffieconcert 
in het "Sint Pieter".
De peuterspeelzalen zoeken een nieuw onderkomen, daar 
de oude St. Jozefschool aan de Ridderstraat zal worden 
gesloopt.
De stichting Bonifaciuskerk heeft van Monumentenzorg 
bericht ontvangen, dat het subsidiabele bedrag op 
f. 2.790,000 is vastgesteld, de definitieve subsidie
toezegging zal nog wel even duren.
Leerlingen van de basisschool 'T Koggeschip" verhuizen 
vandaag hun meubilair en inventaris naar hun nieuwe 
onderkomen aan het Vierkantje.
Het 35-jaris bestaan van de "Vette Varkens"-vereniging 
viert dit feestelijk in Hotel West. Cees Bloedjes al 15 jaar 
de clubslager zal het geslachtte varken verwerken tot 
lekker hapjes.
Tot directeur van de MAVO is benoemd de Heer J.Hil- 
brandts, zijn voorganger de Heer H.Pruiksma zal na 5 
jaar naar Bergen vertrekken inverband met zijn benoe
ming aldaar.
De Heer Jb. Zwaan houdt een lezing voor de Oudheidk. 
Ver. het onderwerp is: Medemblik gedurende de Franse- 
tijd van 1795-1813.
Het Bakkerijmuseum opent haar deuren in het nieuwe 
onderkomen op de Nieuwstraat 8. De familie Spil ont
vangt de vele belangstellenden in stijl.
De nieuwbouw van het Wapen van Medemblik beriekt haar 
hoogste punt. De vlag wordt gehesen.
Wegens het mooie voorjaarsweer, is het restaurant de 
"Twee Schouwtjes" genoemd als het zonnigste restaurant 
van West-Friesland.-
Onder grote belangstelling is om 10 uur deze morgen, de 
Pekelharinghaven onder water gezet; de fraaie haven zal 
de economie stimuleren.
Toneelvereniging "Ons Genoegen" viert haar 60-jarig 
jubileum. Op 11 en 18 februari wordt het jubileumstuk 
"de Spotgeesten" opgevoerd.
De Raad gaat accoord met het slopen van de voormalige 
basisschool "het Koggeschip".
De Stadspoorten en-torens arriveren per boot, zij zullen 
met de feesten het beeld van de 700-jarige stad bepalen. 
De kledingcommissie heeft inmiddels honderden Medem- 
blikkers van stoffen en patronen voorzien. Het winkeltje 
is open op Vooreiland 2.
De Oudheidk. Ver. houdt een lezing in Hotel West, de 
heren van Leverink en Struik verzorgen deze avond met 
beelden uit het "Oude Medemblik".
Het eerste lustrum van "Medemalaca Vocali" wordt ge
vierd met hun leden in "St. Pieter".



16 Maart De Stichting E.D.E.M. is op gericht.
(E.D.E.M. voor Eerste dag enveloppe Medemblik)

21 Maart Vandaag is de eerste munt geslagen door burgemeester
Feytel bij de Rijksmunt te Utrecht. Deze munt is een 
herdenkingsmunt voor Medemblik 700 jaar stadsrechten 
en zal tot 1 oktober in Medemblik als betaalmiddel gel
den. Waarde f 5.-. Gouden en zuiveren munten zijn

22 maart
verkrijgbaar bij intekening.
De Oudheidkundige vereniging organiseert een lezing 
te houden door de Heer Chatillon uit Enkhuizen.

23 Maart

Doel van de Oudheidkundige Vereniging is om te komen 
tot de oprichting van een Stichting Stadsherstel
Medemblik. Plaats: Hotel West aanvang 20.00u.
De Heren Ir. P.S. Teeling en H.Langereis ontvangen 
het eerste exemplaar van het door hen geschreven boek:
"7 eeuwen Medemblik". Plaatselijke drukkerij Idema die

25 maart

dit boek verzorgde, heeft een pluim verdiend voor deze 
mooie uitgave.
Een bijzondere openbare Raadsvergadering in Kasteel 
Radboud ter gelegenehid van het feit dat 700 jaar 
geleden door Floris de V stadsrechten aan Medemblik 
zijn verleend. Veel genodigde vulden de Ridderzaal , 
waarbij zeven onderscheidingen werden uit gereikt 
aan personen en instellingen. Ook de Oudheidkundige 
Vereniging werd voor haar verdiensten onderscheiden.
In opdracht van het gemeentebestuur presenteerde de 
heer Brieffies de bundel: "Het Medemblikker Scharre-

27 Maart
zootje".
Het Alkmaars Gospelkoor geeft een uitvoering van 
"the young Messias".

29 maart Op het terrein van de Hoogovens te Ymuiden is vandaag 
de as voor de molen gegoten met een temperatuur van
1290 graden Celcius.

1 april In het Kasteel is de expositie'Floris de V 'geopend, 
de eerste van een reeks activiteiten "Medemblik 700"

1 april Onder enorme belangstelling en onder het afgaan 
van kanonschoten, is hedenmiddag door staatssecretaris 
Evenhuis de nieuwe jachthaven geopend. De haven 
zal plaats bieden aan 240 jachten en kostte het project
6 miljoen.

6 april "Als je een rem zet op de groei, ben je ten dode op
geschreven". Met deze woorden maken de bedrijven 
van het industriegebied zich sterk voor een verbeterde 
vaarroute naar het IJsselmeer.

21 april Open huis van 7-9 uur n.m. is met veel feestelijkheden

22 april
het "Koggeschip" aan het Vierkantje geopend.
De molen as, geschonken door de Hoogovens, arriveerde 
omstreeks 6 uur op de Westerdijk. De as is 4.70m lang.

27 april
2650 kg zwaar en heeft een waarde van f 35.000,—
Gemeente, Cultuurfonds en Stichting 700, willen een 
blijvende herinnering aan 700-jaar stad. Voor het 
beoogde gedenkteken is een bedrag van f 50.000,- nodig.

27 april Voor de Oudheidkundige vereniging verzorgt de Heer
Spruit (dir. Westfries museum) de laatste lezing van 
het seizoen met dia's over de voormalige vestingen 
van de V. O. C.



28 april Een Koninklijke Onderscheiding werd vandaag uitgereikt 
aan de Heer J.C. van Leverink, door burgemeester
Feytel ten Stadhuize.

3 mei Geopend in het Kasteel, de mueale Kantongerechtszaal 
door Mr. H.A. van Brummen van het Min.v. Justitie.

2 mei Verontrustte bewoners van Parkwijk en Oostersingel 
voeren actie voor verkeersveiligheid.

4 mei. Drum Gold Cup-festival. Het unieke Pasveerkorps is 
aanwezig.

5 mei Een delegatie van de Medemblikker bevolking is aanwezig 
in theater Carrée in Amsterdam . Zij vertegenwoordigen 
de provincie om de Nationale Feestdag , in bijzijn van 
Koningin en Prins,te vieren.

8 mei Vandaag overleden, op 80-jarige leeftijd, de Heer 
H.Langereis. Wekelijks verzorgde hij zijn artikelen 
in de Medemblikker Courant over Medemblik en zijn

10 mei
bewoners. Een trouw lid van onze vereniging.
Deze dag het jaarlijkse uitstapje van de Oudheidkundige 
Vereniging. Een bezoek vaan Schoonhoven en Tilburg 
was het doel.

20 mei in deze week verzorgde de Oudheidkundige vereniging 
in het Kasteel een expositie van "Prehistorische 
vondsten in Medemblik"

24-28- Spa-regatta. Een internationaal zeilgebeuren hetwelk 
voor de 5e maal gehouden werd en tot een groot evenement 
is uit gegroeid.

30 mei De gehele stad versierd. Men komt in de ban van de 
stadsfeesten.

1 juni
8 juni

Tefeltennisvereniging "De Roemer" bestaat 25 jaar,
De Heer Lagrand van de Kamer van Koophandel opent 
hedenmiddag het fraai gerenoveerde Hotel-restaurant 
"Het Wapen van Medemblik"

10 juni 700 jaar stadsrechten. Het startsein is gegeven. Graaf
Floris de V en zijn gemalin en gevolg komen vanaf het 
Kasteel en gaan naar het stadhuis waar de voltallige 
raad zich zal aansluiten en waarna deze zich als een

15 juni

feestelijk lint naar het feestterrein op het Gedempte
Achterom zal begeven.
Door het verwijderen van een vlag, geeft burgemeester 
Feytel het startsein tot de bouw van een nieuw

18 juni
politiebureau aan de Westersingel.
De feestweek is ten einde. De gehele bevolking heeft 
met volle teugen van een grandioos feest genoten.
Een schitterend vuurwerk mocht dit gebeuren afsluiten.

23 juni De eerste paal is geslagen voor de nieuwe MAVO
door wethouder Langendijk. De leerlingen zongen daarbij
een passend lied.

29 juni Vanmiddag half vijg, is de kap op de molen neergelaten.
Het plm. 15.000 kilo wegend gevaarte is door twee 
kranen omhoog gehesen.

7 juli Het voormalige Koggenhuis aan de Westerhaven zal 
worden verkocht voor f 350.000,-,

13 juli M.F.C. bouwt een tribune; de drainage is klaar; men

27 juli
steunt de vereniging door een bijdrage te storten. 
Cöordinator Vreysen van de Stichting 700 biedt de zes 
kapitale poorten en torens, toegang gevende tot het 
feestende Medemblik, te koop aan.



28 juli Medemblikker kermis begonnen, het blijft feesten !

29 juli 60 jaar geleden, op 29 juli, is het laatste gat gesloten 
van de Wieringermeerdijk van Medemblik naar Den Oever.

29 juli Op de leeftijd van 57 jaar overleed plotseling de Heer 
A.E.Ott, voormalig hoofd van de Graaf Florisschool; 
wegens ziekte moest hij al eerder afhaken als penning
meester van de Medemblikker Meelmolen en Midgetgolf- 
club. Trouw bleef hij de vergaderingen van de Stich

29 juli
ting de Medemblikker Meelmolen bezoeken.
De Wieringermeerdijk van Medemblik-Den Oever bestaat
60 jaar, de 29e juli 1929 werd het laatste gat gesloten.

5 aug.
De bouw van deze dijk begon in 1927.
Westfriese Kerkepad invasie, naar aanleiding van N.C.R.V 
televisieprogramma.
De Bonigaciuskerk als beginpunt; waarin ook het Kasteel 
en fraaie kerken in Opperdoes, Twisk, Abbekerk en

5 aug.
Lambertschaag zich op 6000 bezoekers mochten verheugen. 
Uitgegeven: de 2e eerste dag enveloppe met Vignet 
de Bonifaciuskerk en Kerkepad '89.

10 aug. Het rijk heeft laten weten, niet te willen bijdragen in de 
verbetering van de Westerhavensluis. Schrik in Medem
blik; men zal alle pogingen doen dit ongedaan te maken.

12 aug. Evenals vorige week een geslaagde kerkepad route,

15 aug.
deelgenomen door plm 4000 bezoekers.
Ter gelegenheid van de opgening nieuwe MAVO-school 
medio april 1990, is een commissie zich aan het voor
bereiden van een Reunie.

15 aug. Minister Brinkman maakt bekend, dat 130 miljoen gulden 
zal worden uitgetrokken voor het restaureren van kerken, 
daar waar nodig voorzieningen getroffen dienen te worden. 
Zal nu, binnen niet al te lange tijd met de Bonifacius

18 aug.
kerk worden begonnen ?
De 20e Zwemmarathon van Stavoren naar Medemblik trekt 
veel belangstelling. Winnaar is de Engelsman Lyndon 
Dunsbee.

18 aug. Eeen gesponserde tocht van oude "Solex-en" vanaf 
Stavoren naar Medemblik , brengt ruim duizend gulden op

22 aug.
De baten zijn voor de Medemblikker Meelmolen.
Drukkerij Idema gaat uitbreiden; de eerste van de 44 
heipalen is geslagen door Jos Koomen. Het pand aan de 
Randweg is uit haar jasje gegroeid, ook zal een gedaante

26 aug.
wisseling plaatsvinden.
Voor de 25e maal startte de 24-uurs zeilrace Leden van 
de Ned. Ver. van Kustzeilers proberen zoveel mogelijk 
zeemijlen af te leggen in 24 uur, waarna zij na het be
ëindigen van de race, met 650 deelnemende jachten 
omstreeks 7 uur de havens zullen binnenvaren.

31 aug. Men wil aan het havenhoofd appartementen laten bouwen 
hetwelk het unieke karakter kan schaden.

1 sept.

Bij bewoners van het Oostelijk stadsdeel heerst onrust. 
Men vindt het een "onzalig" plan.
Vandaag opende burgemeester Feytel de expositie 
"De Mung; van Medemblik".
Medemblik, vooral bekend als muntplaats uit de tijd van 
de republiek der "Zeven Verenigde Nederlanden".



Deze expositie in het kader van Medemblik 700 jaar stads
rechten, is tot stand gekomen door een samenwerking 
met het Koninklijk Genoodschap voor Munt-en Penning
kunde, s'Rijksmunt te Utrecht en de Oudheidkamer te 
Medemblik. Deze expositie duurt tot 1 sept.

7 sept. De dependance van de MAVO school aan de Meerlaan, 
hoek Uiverstraat zal worden gesloopt. Waarschijnlijk 
zal er op die plaats een woonwagenkampje komen.

9 sept. 50 Medemblikkers in klederdracht vertrekken omstreeks 
elf uur naar Amersfoort om aanwezig te zijn bij de 
Amersfooortse Keifeesten.

10 sept. De fototentoonstelling "Medemblik 700 jaar Stad" 
op initiatief van de Culturele Commissie Bonifaciuskerk 
is door burgemeester Feytel geopend, waarna de prijzen 
werden uitgereikt; de fam de Beer mocht vier maal een 
prijs weghalen.

11 sept. Vandaag zijn de wieken en staartbalken aan de molen 
geplaatst. Onder grote belangstelling gingen de beide
1600 kg wegende wieken de lucht in. Het werk was om plm. 
17.30 geklaard.

14 sept. Er blijkt sprake te zijn van een ernstige bodemvervuiling 
op het terrein van de voormalige gasfabriek. De
Grontmij verricht een onderzoek. Vraag is: wanneer er 
gesaneerd kan worden.

18 sept. "Harddraverijdag" de dag der dagen, waar uiteraard 
vele vrienden elkaar ontmoeten met spannende ritten, 
dorstige kelen worden gelest en tot slot een daverend 
vuurwerk.

23 sept. De Spitsbergen-expeditie meert af in de Medemblikker 
haven . Vertrok 18 juni in het kader van 700 jaar stad 
naar de Noordelijke IJszee, men trad in de voetsporen 
van de walvisvaarders in vroeger eeuwen. Op de 
terugweg heeft men de reis wegens averij moeten 
onderbreken.

23 sept. Het Koninklijk Ned. Genootschap voor Munt-en Penning
kunde houdt zijn jaarlijkse bijeenkomst in Kasteel Radboud: 
Onderwerp is het Medemblikker muntje van de 13e eeuw. 
Startte het feestjaar met het slaan van de Medemblikker- 
herdenkingsmunt, met deze bijeenkomst sluit men hier
mede de activiteiten 700 jaar stad definitief af.

26 sept. Politiek Medemblik zoekt steun voor de uitbreiding van 
de Westerhavensluis: zij stuurt een brief naar de Tweede 
Kamer met uitgebreide informatie rond deze problematiek.

29 sept. Een spannend moment; de wieken van de molen gaan 
proefdraaien. Het lukt! Het bestuur buigt zich nu over 
de exploitatie voor het volgend jaar waarin dan ook het 
openingsfeest zal plaats vinden.

1 okt. De Vrijwilligers Hulpdienst Medemblik, zoekt hulp voor 
dagverzorging van ouderen in Levensavond.
Momenteel is deze verzorging op Maan-woens-en vrijdag 
van 10-4 uur. Een samenwerkingsverband met Stichting 
Gezins-en bejaardenverzorging O.W.Friesland

6 okt. De dierenarts Mevr. van Haaren-Hendriks neemt na ruim 
elf jaar praktiseren, afscheid van Medemblik. Zij vertrekt 
naar Enkhuizen. Van 15-16.30 kan men afscheid van haar 
nemen en tevens kennis maken met haar opvolgster
Mevr. Kooy.



14 okt. Reden om feest te vieren ! Het Rode Kruis Medemblik en 
omstreken viert vandaag haar 40-jarig bestaan.
In Hotel West een feestmiddag en receptie voor genodigden 
en waar 2 jubilarissen worden onderscheiden voor hun 
verdiensten.

14 okt. In het Bakkerijmuseum mogen de kinderen in de herfst- 
vacantie zelf koekjes bakken, na het bakken mogen zij

16 okt.
hun lekkernij mee naar huis nemen.
De eerste fase van de restauratie van het Pieter Backer-

18 okt.

orgel is van start gegaan. De vier loodzware blaasbalgen 
worden uit de toren gehesen, waarna zij worden ver
voerd naar Flentrop Orgelbouw te Zaandam. Hier zullen 
ze gerepareerd worden.
Na vier jaar onderhandelen met het Rijk, heeft de 
gemeente Medemblik overeenkomst bereikt omtrent de over
name van de havens, Westerhavensluis en het Overleker- 
kanaal. De stad ontvangt hiervoor de komende dertig 
jaar een afkoopsom van 22 miljoen gulden.
Dit wordt in gedeelten betaald zodat Medemblik een eigen 
fonds kan maken voor het beheer-en onderhoud van

20 okt.

de havens. Het personeel van de Rijkswaterstaat komt 
in dienst van de gemeente.
De Gemeente wil het hele gebied "Gildewijk" verkopen 
aan Schollens Bouwbedrijf te Andijk. In de nieuwe wijk 
zal grote nadruk worden gelegd op het bouwen in de 
vrije sector. In het westelijk gedeelte van Gildewijk 4 
zal groenvoorziening worden aangelegd, tevens zal een 
ontsluitingsweg gerealiseerd worden. Deze zal dan de 
nieuwe, in aanleg zijnde begraafplaats, ontsluiten .
Door deze transacties zal een verhoging van belastingen

26 okt.
plaatsvinden.
Vanavond een oprichtingsavond: "Solex-club".
Medemblik heeft inmiddels 20 Solexberijders en 12 buiten

28 okt.
Medemblik. Een goede start !
Een eervollle vermelding in het Guiness Book of Records ! 
Vanmiddag half drie, klaart de 350 paardekracht trekkende 
"Noordzee" (van Kees Jongert), de langste sleep, ooit 
door een stoomsleepboot getrokken. Deze poging is 
een onderdeel van het 10-jarig bestaan van de Ver. 
Beroepszeilschippers, een feestje waard.
Dertien schepen, inclusief lijnen, vormen een lint van
650 meter lengte. Als de laatste boot is aangehaakt, 
trekt, schijnbaar moeiteloos, de "Noordzee" de sleep

2 nov.
op gang.
De V.V.V. in Medemblik blijft voorlopig als enige toerusten
bureau in de regio nog buiten het samenwerkingsverband 
met de Streek V.V.V. West-Friesland.

5 nov. Om 11.30u vindt in het Kasteel Radboud een harpconcert 
plaats. De organisatie is in handen van de Culturele 
Commissie Bonifaciuskerk.
Om 15.00u zal het gemengd koor "Medemelaca Vocali" 
een uitvoering geven in de St. Martinuskerk o.l.v.
Jac. Baltus, Marja Rootveld sopraan en Rick Schoonbeek

9 nov.
piano.
Sportshop van Onzenoort aan de Nieuwstraat besteed 
extra aandacht aan hun vijfjarige vestiging in hun pand. 
Klanten kunnen profiteren van een korting-actie.



38
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18 nov. 

18 nov. 

20 nov.

23 nov. 

23 nov.

28 nov.

29 nov.

De Ned. Herv. Dameskrans houdt vanmiddag-en 
vanavond een bazaar. Er is veel te koop en het rad van 
avontuur zal draaien. Een groot deel van de opbrengst 
zal ten geode komen aan de restauratie van de Bonifacius- 
kerk . Verder steunt men altijd andere goede doelen. 
Toneelvereniging "Animo'' viert haar 35-jarig jubileum 
met een feestelijke uitvoering van het stuk "Madam Savage" 
Morgen zal een reunie plaats vinden in Hotel West van 
oud-leden.
De Heer P. Swart van bloemenhuis "Lotus" werd onbetwist 
winnaar tijdens de Internationale Vaktentoonstelling te 
Aalsmeer, waar uitsluitend inzendingen van de besten 
ter wereld aan deel namen.
Het ontwerp van de nieuwbouw stadhuis is afgekraakt.
De commissie Algemene-en bestuurlijke zaken uitten 
hun ongenoegen; het is raadzaam het oordeel van de 
prov. commissie af te wachten.
De Industriële Club Medemblik, is , zonodig, bereid om 
1 miljoen gulden op tafel te leggen voor de nieuwe 
Westerhavensluis.
De situering van de Schippers-beeldengroep, brengt wat 
geharrewar over de plaats waar deze gezet zal gaan worden. 
St. Nicolaas arriveert. Burgemeester Feytèl verwelkomt 
de Sint en zijn Pieten.
Kinderkoor: 10 jaar ! De ruim veertig kinderen vieren 
met de oud-leden een groots feest in het St.Pietergebouw. 
Jaarvergadering van de Oudheidkundige Vereniging. Op 
deze avond werd afscheid genomen van Mevr. T. Manshandeh 
als conservatrice van de Oudheidkamer. Voor alle inzet-en 
zorg gedaan aan de vereniging sprak de voorzitter lovende 
woorden tot het echtpaar Manshanden en overhandigde 
hen een fraaie afbeelding van het Weeshuis en een 
boeket bloemen. De Heer G. Kramer zal de functie als 
conservator op zich nemen .
Het Waterschap West-Friesland heeft besloten bomen te 
planten langs de Brakeweg.
De zeer grote stoommachine uit het gemaal te Schelling- 
woude, zal worden overgebracht naar het Nederlands 
Stoommachinemuseum in Medemblik, Deze stoommachine uit 
Schellingwoude is sinds 1949 buiten gebruik. De enorm 
grote machine alsmede scheprad wordt voorlopig gecon
serveerd en buiten opgeslagen.
Vanmiddag 16.30u werd de overdracht van de havens aan 
de gemeente Medemblik bekrachtigd met een dure hand
tekening door Ir. P. Kieft van de Rijkswaterstaat en 
burgemeester Feijtel."Een historisch moment en een sluit
stuk van vier jaar onderhandelen", aldus de burgemeester.
Ir. Kieft prees het doorzettingsvermogen en vasthoudend
heid van het gemeentebestuur. Per 1 maart volgend jaar 
zal de gemeente het onderhoud op zich nemen.
Medemblik wil een snelle start aanleg strandje. Daarmee 
wordt vooruit gelopen om een groot oever project aan te 
leggen voor de kust van Andijk, Wervershoof en Medem
blik, hetwelk momenteel in een vergevorderd stadium ver
keert .



30 nov.

1 dec.

2 dec.

7 dec.

11 dec.

13 dec.

14 dec.

19 dec.

28 dec.

Deze, zogenaamde VV.A.M.-gemeenten hebben een inten
sief contact met het P.W.N. om het zand uit het spaar
bekken in het IJsselmeer, op te spuiten voor de kust.
Het recreatieschap West-Friesland zal de plannen verder 
uitvoeren.
"Ijsclub Radboud". Tijdens de algemene ledenvergadering 
zullen vanavond een paar trouwe leden in de bloemetjes 
worden gezet. De Heer J. de Beer, een halve eeuw lid 
van de Ijsclub, waarvan een groot gedeelte als bestuurs
lid. Mevr. D. Zwart, sinds 1950 lid van Ijsclub Radboud 
en die zich nog steeds inzet als gastvrouwe in de kantine 
van de Ijsclub. In de barre winter van 1964-65, toen 
het IJsselmeer bevroren was, hebben beide leden zich zeer 
verdienstelijk gemaakt.
De gemeente onderneemt pogingen om een eigen monumenten
beleid te kunnen voeren. Men zal de komende jaren meer 
aandacht besteden aan de stadsvernieuwing.Met het prov.- 
bestuur hoopt men tot een overeenstemming te komen over 
een meer-jaren budget.Ten aanzien van de restauratie 
Bonifaciuskerk, bestaat er nog steeds geen zekerheid over 
de subsidie van Monumentenzorg.
Transport van een enorm jacht van Jachtwerf Jongert.
Het 32 meter lange en 7 meter brede jacht en 130 ton 
zware gevaarte is over de weg vervoerd naar de haven 
van Oude Zeug. Omdat de Westerhavensluis te klein is 
komen er voor dit wegvervoer grote installaties en vele 
P.K's aan te pas.
De politie gaat strenger optreden tegen het te vroeg af
steken van vuurwerk.Aan overtreders hiervan zal een boete 
van f 150,- worden opgelegd.
"Onderwater-archeologie", is het onderwerp wat deze avond 
voor de leden van de Oudheidkundige vereniging zal wor
den gehouden. De Heer J.v.d. Heyden, een verwoed 
sportduiker, zal de bodemschatten tonen en samen met 
de Heer Weel, toelichting hierop geven.
De Openbareschool 't Vierkantje, organiseert van 16.00u- 
18.00u een Kerstmarkt Er zijn door de leerlingen zelfge
maakte Kerstspullen te koop, te veel om op te noemen 
van wat er te zien en te koop is aan de Schuitenvoerders- 
laan.
Ten stadhuize zal hedenavond de plannen worden voorgelegd 
aan de leden commissie verkeer en waterstaat over de 
aanleg van een nieuwe begraafplaats, aan de Z.W.hoek 
Gildewijk. Na een lange voorbereidingstijd zal in de zomer 
van 1991 de nieuwe begraafplaats in gebruik worden geno
men, 1,5 miljoen zal hiermede gemoeid zijn.
Hedenmiddag is onder grote belangstelling afscheid genomen 
van de Heer W.M.Vreysen, die na 28 jaar als voorlichtings
ambtenaar van de Gemeente, gebruik gaat maken van de 
VUT-regeling. Veel lovende woorden voor deze energieke 
man, die uit handen van de burgemeester de zilveren 
legpenning van de stad, in ontvangst mocht nemen.
Kasteel Radboud ontving vandaag haar 30.000ste bezoeker, 
een verrassing voor Mevr. M.Peters uit Beets, die uit 
handen van burgemeester Feijtel, cadeaux en bloemen 
in ontvangst mocht nemen.



29 dec. Na een korstondige ziekte overleed de Heer P.W.M. Koomen 
Als oud-directeur van drukkerij Idema B.V. nog steeds 
betrokken bij zijn bedrijf. Vele jaren als lid van de gemeen 
teraad, waar hij als wethouder en loco.burgemeester zijn 
functies met toewijding vervulde.
Zijn persoonlijkheid en aanwezigheid zullen door velen 
node gemist worden.

29 dec. Een collectie merklappen uit het West-Friesmuseum is te
bezichtigen in Kasteel Radboud. Deze tentoonstelling duurt 
tot 1 mei 1990.

30 dec. Met het opmaken van de balans, sluiten we "Medemblik 700"
af als een bruisend jaar met vele activiteiten en plannen... 
en een grandioos feest.

samenstelling: C de Vries-Popma.

Wij hopen dat U het eerste exemplaar van de jaaruitgave op 
prijs hebt gesteld.

De Oudheidkundige vereniging organiseert gedurende het winter
seizoen maandelijks een lezing met historische of Medemblikker 
onderwerpen.
Als lid bent U ook van harte welkom.

Losse exemplaren van de Jaaruigave zijn, zolang de voorrad strekt 
verkrijgbaar a f 10,- bij J. Struik, Bangert 8, 1671 AL Medemblik.


