
Verslag van de Jaarvergadering op maandag 20 november 1989. 
Aanwezig 24 leden en het bestuur.
De voorzitter dhr. van Leverink opent de vergadering even na 
achten en memoreert dat het zowel voor de vereniging Medenblick 
als voor de stad Medemblik een goed jaar is geweest. Hoogtepunten 
waren er velen, zoals de opening ven het vernieuwde hotel 
"Het Wapen van Medemblik" alsook de opening van de nieuwe 
Pekelharinghaven op 1 april. Het hoogtepunt was tevens de 
tiendaagse feestweek ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan 
van de stad Medemblik. Vele Medemblikkers hadden het eerst maar 
eens aangekeken hoe andere Medemblikkers verkleed waren

Toen zij echter vele mooie vrouwen in diverse gewaden zagen 
verschijnen, waren zij ook snel over de drempel en genoten 
met volle teugen van dit historische feest.
Ook veel waardering voor de familie Spil die de sigarenwinkel 
van Geusebroek aan de Nieuwstraat herschiep tot een prachtig 
Bakkerijmuseum. Waar eens Bolknap-sigaren en pruimtabak over 
de toonbank gingen, worden nu de vroegere bekende lekkernijen 
van de Heer Spil aan vele bezoekers aangeboden (in 1989 18.000 !) 
In het verenigingsjaar 88—89 werd ook de kap van de Medemblikker 
Meelmolen op zijn plaats gebracht, De wieken werden in september 
aan de Herder bevestigd en zó kon de beeldbepalende molen weer 
na vele jaren zich aan de bevolking draaiende vertonen.
Ook bracht de voorzitter de Stichting Stadsherstel ter sprake.
Gaf hier enige uitleg over en vertelde de doelstelling van de 
stichting.
Hierna wenste de voorzitter de leden een gezellige en vrucht
bare vergadering in het belang van deze mooie vereniging 
De Notulen werden op deskundige wijze door de secretaris Bakker 
aan de leden voorgelezen en worden zonder op-of aanmerkingen 
goedgekeurd.
Hierna wordt door secretaris Bakker het keurig verzorgde Jaar
verslag voorgelezen. Hoogtepunten hieruit waren: de 5 lezingen 
die door het bestuur georganiseerd waren t.w. 21 dec. lezing 
van J.C. van Leverink met de titel -Ware verhalen uit het Medem
blik rond 1900.



Woensdag 1 februari , lezing van dhr Jb Zwaan Uit Amsterdam, 
geboren in Opperdoes doch in zijn jeugd veel in Medemblik.
Het onderwerp was die avond zeer interessant nl. Medemblik 
tijdens de Franse tijd.
Woensdag 1 maart lezing van de Heren J.C. van Leverink en 
J,Struik. Uit de vele dia's die de vereniging rijk is, hadden zij 
een lezing samengesteld met de titel: Interessante beelden uit 
het archief van de oudheidkundige vereniging Medenblick.
Woensdag 22 maart: lezing van dhr F. Chattelon uit Enkhuizen 
over "stadsherstel in Enkhuizen". Op zeer deskundige wijze 
vertelde de Heer Chattelon hoe het restaureren in de haringstad 
door hun stichting Stadsherstel Enkhuizen aangekochte panden is 
vergaan.
Donderdag 27 april: lezing van de Heer F.J. Spruit, directeur van 
het Westfries museum te Hoorn. Zijn onderwerp was: Reizen naar 
verre landen.
Bovenstaande avonden werden door vele leden en gasten bezocht.
Het bestuur zal zich blijven inzetten om interessante lezingen 
en avonden aan haar leden te kunnen presenteren.
De jaarlijkse excursie stond dit jaar in het teken van zilver en 
textiel.-Schoonhoven en Tilburg waren de plaatsen waar de leden 
uitvoerig kennis konden nmen van bovengenoemde ambachten. De dag 
werd besloten met een prima diner in het mooie plaatsje Driehuizen, 
een mooi plaatsje met slechts 117 inwoners.
Oudheidkamer en bibliotheek
Vele zaterdagen was de Oudheidkamer weer te bezichtigen waar 
veel gebruik van werd gemaakt door vele toeristen, Medemblikkers 
en oud-Medemblikkers
Een woord van dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die hun 
onmisbare inzet toonden om een middag in de oudheidkamer door 
te brengen en het bezoekende publiek op interessante wijze de 
vele voorwerpen toe te lichten; nogmaals dank hiervoor !
Is het allemaal begonnen met een scherf of ansichtkaart, wij 
verheugen ons dat er nu jaarlijks voorwerpen aan de Oudheidkamer 
worden aangeboden, betrekking hebbende op Medemblik
Dit jaar geen verslag van de commissie van toezicht op de 
Oudheidkamer. Inverband met veranderingen in de Oudheidkamer 
en verandering van conservatrice lag dit moeilijk. De commissie 
bestaande uit de dames Hermelink-Jansen en Smit van Doorn zul
len dit dan ook een jaar uitstellen.
Vervolgesn volgde het veslag van de conservatrice van "die Qudt- 
heijtkamer".
Mevr. Manshande memoreerde dat de vereniging tijdens de 700 jaar 
stadsfeesten was onderscheiden, dit voor de grote verdienste die 
de vereniging aan de stad en burgers in de loop der jaren heeft 
gedaan.
Mevr. Manshande-Baas nam tevens, na 14 jaar de oudheidkamer 
met volle overgave en inzet als conservatrice gerund te hebben, 
afscheid.
De voorzitter overhandigde Mevr. Manshande bloemen en een 
cadeau en dankte haar en haar man voor het vele werk wat zij 
in de loop der jaren aan de oudheidkamer hebben besteed.
Hierna kreeg Mevr. de Vries-Popma het woord over de biblio
theek. Een keurig uitgevoerd verslag over het wel en wee van 
de bibliotheek werd door haar voorgelezen en dankte de Heer



W. Kramer en de Heer Teeling voor de vele informatie. Ook Mevr.
Verleg werd door haar bedankt voor het vele werk wat zij verricht voor 
de vereniging.
Hierna kwam de kunstschilder Jan Schuitemaker binnen en overhandigde 
aan de vereniging een prachtig schilderij, voorstellende de voormalige 
stalhouderij van Klaas Molenaar. Dit schilderij was door hem speciaal 
vervaardigd om het met de 700 jaar stadsfeesten aan zijn woning te 
laten prijken.Vele Medemblikker hebben het daar dan ook al kunnen 
bewonderen,
De voorzitter dankt de Heer Schuitemaker en zegt dat het schilderij 
een ereplaats zal krijgen in de oudheidkamer.
Hierna volgde er nog een geschenk en wel van de Heer Teeling.
Vele stukkenen vele, vele fiches met beshrijvingen van panden in 
Medemblik en haar bewoners uit de periode tussen 1800 en 1900.
Om het nog duidelijker te maken, had de Heer Teeling ook vele 
foto's van deze panden. Een welkome aanvulling op het boek hetwelk 
hij samen met de Heer H.Langereis had uitgegeven voor de 
700 jaar stadsfeesten.
Hierna de bestuursverkiezing. Aftredend zijn Mevr. de Vries-Popma 
en de heren J.C. van Leverink en M.Weel. Er waren geen tegen
kandidaten en werden deze bestuursleden herbenoemd.
In de kaskommissie werden benoemd: Mevr. geusebroek en de Heer 
C. de Putter. De Heer F. Noor werd door de voorzitter bedankt voor 
zijn periode van twee jaar.
Van de rondvraag maakte alleen de Heer P.Ruiter gebruik. Deze deelde 
dat hij on het bezit is van briketten en eierkolen en wil deze graag 
aan de vereniging schenken. De voorzitter dankt de Heer Ruiter voor 
zijn aanbod en dankt tevens alle aanwezigen voor hun opkomst en 
inzet voor de vereniging en sluit deze gezellige avond.

Aan Burgemeester an Wethouders 

der Gemeente Medemblik,

ALHIER.

Edelachtbare Hoeren,

Geeft te kennen ondergoteekende H.C.HOUWERT,koopman, Alhier 

dat hem door den Minister van Waterstaat vergunning is verleend tot het 

plaatsen van oen plankier met trap, op en tegen den dyk langs de binnen

haven, grenzende aan zyn perceel kadastraal bekend sectie A,N° 2367, 

voor het lossen en laden zyner goederen


