
KRONIEK OVER HET JAAR 1990.
2 jan. De gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie wordt hedenavond 

gehouden ten stadhuize
10 jan. De traditionele kerstboomverbranding zal worden ont

stoken aan de Admiraliteitsweg, de jeugdbrandweer zal 
deze begeleiden.

10 jan. Inspraakavond voor omwonenden van het Havenhoofd.
De bouwplannen voor de 10 te realiseren appartemen-

10 jan.
ten, is negatief ontvangen.
De oud-gemeentevoorlichten de Heer Vreysen heeft de 
zilveren legpenning die hij bij zijn uittreden mocht ont
vangen teruggezonden aan het college van B & W. Een 
jammerlijk misverstand.

11 jan. Jachtwerf Jongert ontving van het Ministerie van Econ. 
zaken een Export-award onderscheiding.

17 jan. Na een bouwperiode van een half jaar, hebben de leer
lingen de nieuwe MAVO "de Dijk" in gebruik genomen. 
Uiteraard zal een feestweek deze opening van de school

20 jan.
het gebeuren opvrolijken.
Wethouder Mevr. Kroezen opent om 14,00 u. het multi
functionele centrum "Scala", door onthulling van een 
naambord. "Scala" biedt het onderdak aan: Harmonie
"Crescendo", muziekschool, tekenclub, vrouwenverenig
ing, ambulance enz.

25 jan. Storm... de radio voorspelt orkaankracht l
Maar ongeveer 50 Medemblikkers in historisch costuum 
vertrekken per bus naar het Muiderslot, om het Vara- 
programma "wereldwijs" bij te wonen.
Na een angstige en barre tocht wordt aangeraden naar 
huis terug te keren. Het kost drie en een half uur, om

26 jan.
weer behouden terug te zijn !
De storm van gisteren is wat bedaard; er zijn windsto
ten van 12 gemeten, De schade aan bomen en daken is 
aanzienlijk. Een prachtige iep op de Spooksingel moest

26 jan.
het tegen deze krachten afleggen.
Een klein aantal mensen is aanwezig bij het onthullen 
van een stadsplattegrond; een geschenk van de ANWB.
Voor het station kunnen tourist en inwoner nu de his-

31 jan.
torie en groei van onze stad over zien.
Gratis slapen in het "Wapen van Medemblik"!
Een man had voor 2 nachten een kamer gereserveerd.
Na de eerste nacht is deze, een bekende van de politie,

1 febr.
niet meer komen opdagen.
Bijeenkomst Oudh, kund. ver. "Medenblick" in het
Swarte Woifke. De Heer Wanders uit Amsterdam, vertelt

4 febr.

over zijn verzameling speeldozen, orgeltjes en grammo
foons. Een boeiende avond voor een groot aantal Iden.
Een vestiging van een visrestaurant aan het Achtereiland
12, door ondernemer Vlugt, staat nog op losse schroeven. 
B&W en Comm. ruimtelijke ordening staan afwijzen.

4 febr. De Oudh,kund.ver. "Medenblick" heeft een bezwaar
schrift ingediend inzake het bestemmingsplan Westelijk 
Stadsdeel. Zij beklagen zich er over dat de lelijke nieuw
bouw (appartementen) en het rooien van de bomen, het
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mooie oude stadsbeeld zullen verstoren, waarbij zij zich 
afvragen wat met het terrein rond de kerk en op welke 
wijze parkeerruimte bij het station en de meelmolen zal 
worden ingevuld.
Sloop van de mAVO-dependance aan de Meerlaan. Sloop 
van de St. Jozefschool aan de Ridderstraat.
De dreiging van het rooien van de bomen aan de Oude 
Haven is voor de politiek aanleiding tot aktie's.
De Industriële Club Medemblik, zend een brief aan de 
fractie-specialisten van de Tweede Kamer van Verkeer en 
Waterstaat, betreffende verbetering van vaarroute's, 
sluisverbreding en vaardiepten, wat gezien de groei 
van onze scheepsbedrijven een dringende behoefte is. 
Vandaag is met de reconstructie van de Oude Haven begon
nen, Het werk zal ongeveer 10 weken in beslag nemen ; 
kosten f 524.000,- exclusief btw.
Een dezer dagen zal worden begonnen met de aanleg van 
de nieuwe begraafplaats aan de Gildewijk; gegund aan 
de firma Seignette uit Assendelft voor f 1.046.000,- 
excl. btw.
De gemeenteraad gaat accoord tot verkoop van ruim 2 Hec. 
grond op het derde industrieterrein aan Snel-Golfpapier 
Indstrie.
Tandarts de Vries heeft een aktie opgezet om het besluit 
van het Gemeentebestuur, de bomen te kappen aan de 
Oude Haven ongedaan te maken en om maar eens na te 
gaan voor een beter alternatief.
Kinderen uit de wijk Oud-west, houden een protestmars 
voor het behoud van het speelveldje, naast de Bonifacius- 
kerk. Zij overhandigen 225 handtekeningen aan wethouder 
Mevr. Kroezen.
Ing. R.S. Teeling houdt een lezing voor de Oudheidk.ver. 

"Medenblick" . Zelfs, ondanks de storm, is een grote 
belangstelling aanwezig. Uiteraard kennen wij de Heer 
Teeling als een boeiende verteller. "Notarissen en hun 
klanten" is het onderwerp. En uit de perioade van 
1808-1900 vertelt hij over de plaatselijke notarissen en 
de nalatenschappen. Uit de akten, die zich in het 
Streekarchief bevinden, heeft spreker 19.000 fiches 
samengesteld met gegevens over vele woningen in de 
binenstad met haar bewoners en heeft dit werk, waar 
hij al jarenlang mee bezig is, aan de ver. "Medenblick" 
geschonken.
Een mooie lezing en een prachtig, waardevol geschenk, 
voor een geïnteresseerd publiek.
De zeven prachtige iepen en een groot deel van de 
populieren, zijn vandaag een prooi aan de zaagmachines;
Een triest gezicht aan de Oude Haven.
De Rijkshavens van Medemblik, zijn vandaag overgegaan 
naar Gemeente-havens. De Heer Breedveld van de Rijks
waterstaat, overhandigde symbolisch de havens met een 
spade aan de Heer Groene woud van de Gemeente Medemblik. 
In het akder van AVROVontdek je plekje", is er deze 
dag een wandeling door Medemblik. Het Kasteel en de 
bijna gereed zijnde Meelmolen de Herder zijn detrek- 
pleisters.



12 maart. Het ROB zal opgravingen verrichten aan de Oude Haven 
hoek Ridderstraat. Onder wetenschappelijke leiding van 
Prof. van Es, hopen zij sporen van de eerste sporen 
van Medemblik, nl. uit de Karolingische tijd.
De Ver. "Medenblick" zal hierbij worden betrokken.

12 maart. De campagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkie
zing, is in volle gang. De politieken partijen discuseren 
hedenavond in Hotel West, over het komende beleid.

14 maart Ten overstaan van notaris v.d. Stolpe, is de Stichting 
Stadsherstel Medemblik opgericht. Doelstelling is : het 
behoud van oude, karakteristieke panden in Medemblik.
Het startkapitaal bedraagt ongeveer f 25.000,-.

17 maart. Vandaag gezien: draaiende molenwieken; nog steeds een 
grote bedrijvigheid rond het molengebeuren: zelfs een 
bruidspaar laat zich op de molen vereeuwigen !

21 maart Vandaag gemeenteraadsverkiezing ! De uitslag heeft geleid 
tot een grote verschuiving van oude naar nieuwe raad.
Zeven nieuwe leden zullen voor de komende vier jaar 
zitting nemen.

23 maart. Projectleider Asjes komt met een nieuw ontwerp voor 
het veelbesproken bouwplan aan het Havenhoofd.
Vanaf vandaag ligt het "gewijzigde" plan vooreen ieder ter 
inzage.

29 maart. "Geschiedenis van de kerken in Medemblik" is het onder-
J werp van de lezing van de Ver. "Medenblick", verzorgd 

door de Heer P. Ruiter. Beelden van de Bonifacius,
St. Martinus, de Lutherse, de Joodse, Doopsgezinde, 
en de Gereformeerde kerk. Door de fraaie dia's en een 
boeiend betoog een zeer geslaagde avond.

30 maart. Een blijvend aandenken aan"Medemblik 700", is vandaag
onthuld door Wethouder Mevr. Kroezen.
De beeldengroep, voorstellende twee manshoge:schip per 
en visserman, kijken uit over het IJsselmeer.
De wthouder complimenteerde de kunstenaar Jan van Velzen 
uit Onder dijk met zijn prachtige kunstwerk. De plaats 
hiervoor, aan het havenhoofd, is juist geweest en een 
verrijking van onze stad.

30 maart. Het bouwrijp maken van Gildewijk fase 4, is gestart door 
de firma Woestenburg uit de Rijp; een tijdelijke bouwweg 
wordt aangelegd door de firma Scholten uit Andijk en 
begint zo spoedig mogelijk tot het bouwen van een 
aantal premie A-woningen.

1 april Jan Padberg gaat na veertig jaar zijn baas verlaten.
Als hoofd van de Plantsoenendienst heeft hij met zijn 
collega's heel veel mooie groenvoorzieningen tot stand 
gebracht.

2 april, vandaag is overgegaan tot de sloop van het voormalige 
Politiebureau aan de Dam.

4 april. Bewoners van de Oosterhaven wijzen het "nieuwe" bouwplan 
havenhoofd weer af.

9 april. Bouwaktiviteit aan het Ged, Achterom . De Heer W.Kramer, 
oud-voorzitter en ere-lid van onze vereniging, is door 
het bestuur van de Woningbouwvereniging verzocht, de 
eerste paal te slaan voor de bouw van vier senioren-won- 
ingen. In een heuse out-fit stapte de Heer Kramer in



12 april.
de kabine van de kraan, om deze handeling te verrichten. 
Een royaal gebaar van de Stichting Weeshuis, Zij heeft 
toegezegd de schijnwerpers voor de meelmolen te zullen 
bekostigen.

19 april De "Markies" een fraai restaurantje geopend aan de 
Nieuwstraat nr 38.

21 april. De langverwachtte Réunie MAVO ! Uit alle windstreken 
zijn ze gekomen naar de Sporthal. Het "MAVO-réunie" 
wordt uitgereikt; een grandioze dag.

25 april. Mavo-leerlingen op versierde fietsen naar hun nieuwe 
school. De staatssecretaris was door de verkeerssituatie

27 april.

te laat en werd de opening verricht door burgemeester 
Feytel. Wethouder Mevr. Langendijk onthulde het naambord. 
De oude gemeente-raad komt vanavond voor het laatst 
bijeen. De zilveren ere-penning werd uitgereikt aan Mevr. 
Langendijk. Zij maakte deel uit gedurende drie raads
perioden.

29 april De Stichting rondom , zorgde voor een happening in
Hotel West. Het "Rondom"-cabaret trad op en ging in op 
recente en actuele gebeurtenissen in de stad. Zelfs de 
nieuwe coalitie-partners zegden hun medewerking toe.
Doordat ieder die belangrijke medwerking verleende, kwam 
de opbrengst ten goede aan de armsten in Etiopië.

30 april Met een stralende zon vierde Medemblik haar Koninginne-
j dag. Kinderspelen op het DEK-terrein- Voetbalwedstrijd

Oud DEK- Oud MFC, een Medemblikker selectie tegen A.Z.
En voor de Heer C. Kerkhaert, bij zijn 25-jaar betrokken
heid Oranjefeesten, een bloemetje.

3 mei Vandaag verscheen een extra bijlage van de Medemblikker 
Courant. Dit ter gelegenheid van de ingebruikneming van 
de 300-jaar oude, herbouwde Korenmolen "de Herder" op

6 mei
woensdag 9 mei a.s.
Een druk bezochte receptie in Kasteel Radboud,dit ter 
gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Kasteelheer 
en Vrouwe, Henk en Ina de Beer.

9 mei Voor het bestuur van de Stichting de Medemblikker Meel
molen en de vele vrijwilligers, een onvergeteiijke dag.
Z.K.H. Prins Claus kwam als beschermheer van de Stich
ting de "Hollandse Molen" naar Medemblik.
Na ontvangst op het stadhuis, vertrok het gezelschap per 
stoomtram, in gezelschap van burgemeester Feytel, stich
ting voorzitter de Heer J.C. van Leverink, de waarnemend 
Conm. v.d. Koningin de Heer van Gelder, op weg naar 
de 300-jaar oude molen, om deze officieel in gebruik te 
stellen. Op de stelling bijgestaan door de 5-jarige Ameri
kaanse Erin Yoder, verrichtte Prins Claus, door het 
lichten van de vang, deze handeling. Waarna de draaiende 
wieken de erste toeren konden maken. Door het luiden van 
de klokken en waar "Bello" de stoomfluit liet horen maakten

11 mei

dit voor de massaal toegestroomde belangstelling tot een 
groots gebeuren.
In de Ridderzaal van Kasteel Radboud, is vandaag het 
bruidspaar Andy Vis en Ester Homma in de echt verbonden. 
Deze byzondere accomodatie wordt voorlopig gebruikt 
totdat de verbouwing van het gemeentehuis zal zijn 
voltooid.
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Hist. Ver. Medenblck ontvangt de Oudheidkundige Ver. 
Monnickendam. Ontvangst op het kasteel, waarna een 
wandeling langs de mooiste plekjes, een koffiepause in 
het Wapen van Medemblik en het Swarte Woifke, nog een 
bezoek aan de Oudheidkamer en Bonifaciuskerk en de 
molen. Een geslaagde dag !
Door het dubbel geparkeerd staan van autobussen aan de 
Oude Haven, waarbij het verkeer gehinderd wordt, ont
staat ontevredenheid bij de bewoners en parkeerders.
Het Koninklijk zilver is vandaag uitgereikt aan de Heer 
Klaas Meurs. Na 26 jaar trouwe dienst als plantsoenen
medewerker en het bereiken van de VUT-leeftijd is hem, 
in Kasteel Radboud, het eremetaal opgespeld door Burge
meester Feytel.
Vandaag is de 6de SPA-regatta van start gegaan. 1100 
deelnemers uit 31 landen zullen tot en met 27 mei het 
IJssselmeer bezetten. Een zeilevenement waar s’werelds 
beste zeilers voor naar Medemblik komen.
Drum Gold Cup Festival op het MFC-terrein. 34 korpsen 
nemen hieraan deel, waar buiten mededinging, het Pasveer- 
korps uit Leeuwarden, met hun optreden de show steelde. 
Vandaag overleed op 70-jarige leeftijd de Heer W.S.Heerdt, 
bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging.
Mevr. A. Heer dt. Smits, voorziter van de kruis ver, 
Medemblik, is gehuldigd met een onderscheiding van de 
Nationale Kruisvereniging.
Met het opspelden van het zilveren kruis en de overhan
diging van een legpenning door de Heer Fortanier, ver
kreeg zij deze onderscheiding, door een jarenlange inzet. 
Aan de Dissel 3 te Medemblik, opening van het geheel 
vernieuwde clubgebouw van de duivenvereniging "de 
Postduif". De Heer H.v.d. Wetering, als oudste lid van de 
vereniging, verrichtte de opening met lovende woorden en 
het door knippen van een lint.
De gemeentelijke Mavo "de Dijk" is opgesierd met een 
kunstwerk. Het kunsterk, hetwelk de gevel siert, is als 
symbool voor kennis, fantasie, creativiteit, veiligheid 
en bescherming. Het ontwerp is van de kunstenaar Sonja 
Oudendijk.
In Kasteel Radboud wordt tot en met 16 september een 
kleine tentoonstelling gewijd over het leven en werken van 
architect A.J. Kroppenholler. Aandacht wordt besteed aan 
het Raadhuis van Medemblik en zijn meubelontwerpen.
De jaarlijkse excursie van de Oudh. Kundige Ver. 
"Medenblick", met als bestemming de oude vestingwerken 
te Naarden. Waar, vanzelfspreken onder grote hilariteit, 
een kanon door de Medemblikkers werd af geschoten. Verder 
werd er een bezoek gebracht aan het Amsterdams Historisch 
Museum. Omstreeks 5 uur vertrek uit de stad, richting 
Lambertschaag. Voorafgegaan door een borreluurtje, geno
ten de leden van een welvoorziene maaltijd. Een heel 
plezierige en geslaagde dag.
Burgemeester Feytel slaat de eerste paal voor de nieuw
bouw van het stadhuis, waar als traditie, een vuurwerk 
voor een hels kabaal zorgde.



De nieuwbouw en de renovatie van het stadhuis is ontworpen door het 
plaatselijk architectenbureau P.W. Vlaming. Medio mei 1991, 
zal het werk geklaard zijn.

14 juni Oprichtingsvergadering van een plaatselijke afdeling dieren
bescherming: Medemblik-Noorder-Koggenland. Bijeenkomst 
om 20.OOuur in Café "Het Bonte Paard" te Abbekerk.

15 juni Leden van de Reddingsbrigade 't Span uit Andijk, slaagden 
er in om uit de haven van Medemblik, een heuse zee
meermin uit het water te halen ! Het Zeemanskoor "de 
Compagnie-zangers", waren bezig bij het havenhoofd te 
zingen, toen de beeldschone meermin aan wal werd gebracht. 
Deze happening, bedoeld als aandacht om het werk van de 
reddingsbrigade te steunen.

16 juni Een actie-groep, opgericht voor het behoud van de ambu
lance post in Medemblik. De ambulance-vereniging en 
gemeentevertegenwoordigers, zullen de artsen, de Mevo,
Ind. Club Medemblik en het V.V.V., benaderen om deze 
post voor Medemblik te behouden.

23 juni Het laatste Orgel-plus concert in de Bonifaciuskerk, 
door het a capella-koorSouterliedekens, organist Piet
Groene veld. Na afloop een collecte ten bate van de 
restauratie "Pieter Backer-orgel".

26 juni Een dappere redding, gedaan door twee dappere 13-jarige 
meisjes, Saskia Schagen en Mischa Rijks, die een vier-jarige

j peuter in het water van de Flevosingel zagen drijven. Door 
hun moedig optreden en de kennis, opgedaan bij de Jeugd- 
EHBO,, konden zij het jongetje van de verdrinkingsdood 
redden.

26 juni In het pand aan de Nijverheidsstraat, van Medistad- 
Holland, is voor de tweede maal het AKZO kwaliteits
certificaat ontvangen. Een erkenning op het gebied van 
producten en kwaliteitsbeheer, van een pharmaceutisch 
product of medisch hulpmiddel.

6 juli De Horeca-ondernemers starten met het jaarlijks Jazz
festival. Tussen 19.00 en 21.OOuur, als muzikale verras
sing een straatparade.

7 juli Voor de twintigste keer, is de Romantische markt van 
deze zomer van start gegaan. Jammer dat de regen een 
spelbreker was en daardoor veel bezoekers thuis hielden.

10 juli Doe-het-zelf-zaak van de firma Minnema aan de Nieuw- 
straat, won de grote Matabo-gereedschappen- etalagewed
strijd.

12 juli Aan de Pekelharinghaven heeft de eigenaar van de Egyp
tische grill-bar, gevestigd aan het van Houweningepark, 
nu ook de verkoop van exotische broodjes uit hun 
mobiele grill-wagen.

15 juli De gemeente hoopt met de firma de Koning, baggerbedrijf, 
tot overeenstemming te komen, om de gronden en pand 
van dit bedrijf te verwerven, voor de herinrichting 
van het Plan West.

19 juli De renovatie van de sportvloer in de sporthal "de Muiter" 
zal f 100.000,— duurder uitkomen. Over deze tegen
valler zal de renovatie met een jaar worden opgeschort.

24 juli Voor de herinrichting van het Kon. Emmapark, hebben 
drie adviescommissies een voorstel ingediend. Deze voor-



26 juli

stellen zullen op 6 september a.s. in de commissie voor 
algemene en bestuurlijke zaken worden toegelicht.
Mini-kermis in Huize St. Martinus, gezelligheid met spel
letjes, rad van avontuur, poffertjes en drankjes. De

30 juli
opbrengst komt ten goede aan extra recreatieve doeleinden. 
Laatste Kermisdag. En waar de Jaarmarkt enigszins werd 
geplaagd door zomerse hitte, toch een geslaagde dag.

4 aug. Opening van de nieuwe "Smikkelhoek" aan de Almereweg 
van de fam. Biersteker. Een mooi pand, waar het zeker 
de moeite waard is, om binnen, of op het terras, iets te

4-5 aug.
gebruiken.
Het Bello-stoomfestival, waaraan 5 stoomtrams een inten
sieve dienst houden op de spoorlijn Hoorn-Medemblik,
Voor het eerst sinds 50 jaar zal de Gooise Tram op de baan 
komen.

9 aug. Met zware ronkende motoren en hun berijders in het zwarte 
leer, de mannen van de Chopper Club, die hun tentenkamp 
hadden opgeslagen in de Wieringermeer, kwamen als angst
aanjagende, maar als rustige, vriendelijke mensen de 
Nieuwstraat en de terrassen bezoeken.

11 aug. Zwemmarathon Stavoren- Medemblik met goed weer en 
windkracht 4 en is deze wedstrijd gewonnen door Martin 
van Heusden in 5 uur en 38 min. Bij de dames won, als

13 aug.
derde de Hongaarse Lita Razo on 6 uur.
Aannemer L. van Zuydam heeft een in aanbouw zijnde woning 
aan de Vlietsingel moeten afbreken. De Gemeente had be
volen over te gaan tot slopen omdat de voorgevel uit de

15 aug.
perceelgrens zou staan.
Bewoners van de Vlietsingel, laten per breif weten aan 
de Gemeente, dat de leefbaarheid ernstig wordt aange
tast door verkeersoverlast.

17 aug. De Walesteeg wordt momenteel verfraaid met sierstrat- 
werk door de firma Noor. Later zullen beplanting en 
bloembakken volgen. De ondernemers in de Walesteeg 
hebben er aan meegewerkt om dit te verwezelijken.

18 aug. Medemblikkerdag in de Bonifaciuskerk. Een toneel van 
creativiteit waar amateur-kunstenaars zich presenteren.

19 aug.
Helaas viel het aantal bezoekers tegen.
Met een nog te metselen eerste steen in het clubgebouw, 
is de voetbalvereniging D.E.K. het seizoen feestelijk 
begonnen. Op het terrein van M.F.C. is de fundering

21 aug.
gelegd voor de nieuw te bouwen tribune.
Dertiende-eeuwse bouwresten gevonden bij Kasteel Radboud. 
Het vermoeden bestaat, dat het resten kunnen zijn van 
een toegangspoort tot de stad of als deel hebben uitge
maakt van een voorburcht.

23 aUG. De Gront-mij uit de Bilt, verricht momenteel een bodem
onderzoek aan de Oude Haven, van de voormalige gas
fabriek en de nieuwbouw. De vraag is, op welke wijze en

30 aug.
wanneer er gesaneerd kan worden.
Deze maand herdacht de Heer D. Radeker zijn actief zijn 
met accoutantswerk. Aan de periode vijftig jaar werken,

4 sept.
wil deze veelzijdige man, zeker nog wat toevoegen.
Medemblik wil sluiting van staalbedrijf Dudink, aan de 
Kanaalstrat. Dit bedrijf houdt zich niet aan de Hinderwet-



vergunning. Op 6 september a.s. doet de Raad van State 
uitspraak.

5 sept, De Commissaris der Koningin, R. de Wit en zijn echtgenote, 
brachten deze middag een bezoek aan onze gemeente. Na 
een rondrit, wwarbij belangrijke punten in het gemeen
telijk beleid waren bekeken, was er in de Ridderzaal een 
ontmoeting met de Raadsleden. De fractievoorzitters hiel
den pleidooien o.a. over het behoud van de ambulance, 
vergroten van de Westerhavensluis, het openbaar vervoer, 
de vuilstort en het vooroever-project.

7 sept. In de nacht van 6 op 7 september zorgde het veilig-
heidstoestel van het s.s. de "Noordzee", voor een ver
velende onderbreking van de nachtrust aan de Oosterhaven, 
de bemanning biedt zijn excuses aan.

7 sept. Het echtpaar Couwenberg uit Medemblik, heeft octooi
aangevraagd op hun vinding van een afvalbak voor kof- 
fiebekers. Zo'n 15 grote en kleine bedrijven hebben in 
totaal 500 BOKO-bakken aangeschaft. Daarna worden de 
verzamelde bekers bij recycling-bedrijven verwerkt tot 
hergebruik.

8 sept. Veel belangstelling voor het voorlopig laatste concert
in de Bonifaciuskerk voor steun restauratie Pieter 
Backer orgel. Een echt Medemblikker gebeuren, omdat 
zowel koor al solisten uit Medemblik afkomstig zijn.

9 sdpt. Het Koningshof versierd ! Met man en macht hebben de
mannen van het Koningshof aan de opbouw gewerkt !
Liefst 400 meter verlichtingskabel en 600 lampjes zullen 
deze straat "Koninklijk" verlcihten.

13 sept. Het ondernemend echtpaar Spil, die al acht jaar het 
bakkerijmuseum beheerd, voelt zich gegriefd met de 
aanmoedigings-subsidie van f 2.500,-. Als de gemeente 
deze toezegging niet terugneeemt, zal het Medemblikker 
museum haar deuren sluiten (?).

16 sept. Muziek festival in het zonnige van Houweningepark.
Enorm veel publiek, waar Mevr. Anny Katuin-Walch, voor 
deze dag een nieuw lied van Medemblik had geschreven.
De T.V.-presentator Hennie Huisman trad op als 
gast-drummer.

17 sept. De zon liet zich niet zien, maar het was droog op de
Harddraverijdag; veel publiek, maar in de loop van de 
middag bracht de regen roet in het gebeuren en vele 
bezoekers vertrokken mistroostig naar huis.

26 sept. Informatie-avond over het voor-oever project in Medemblik.
Locatie: Hotel West. Voor een groot aantal aanwezigen 
bestaat er nog veel onduidelijkheid. De ontwerper van 
het plan. het ing. bureau Grabowsky en Poort, was niet 
ongevoelig voor de alternatieven die naar voren kwamen. 
Burgemeester Feytel benadrukte, dat de plannen slechts 
een voorstel vormen en er nog veel over de invulling 
kan veranderen.

27 sept. Tijdens een speciale bijeenkomst van de Ver. voor Crematie,
werd afscheid genomen van de Heer A. van Eijk, waarvan 
30 jaar als penningmeester. Het hoofdbestuur van de 
A.V.V.L. was aanwezig in het keldertje van Hotel West, 
met de gebruikelijke woorden en bloemen. Waarna de 
Heer van Eijk de gouden onderscheiding werd opgespeld.



28 sept

1 oct.

6 oct.

8 okt.

10 okt.

12 okt.
j

14 okt.

20 okt. 
tunnel

27 okt.

1 nov.

2 nov

6 nov

. Een feestelijke bijeenkomst in Kasteel Radboud, de 
Industriële Club Medemblik, vierde haar 25-jarig bestaan. 
Momenteel zijn 33 bedrijven lid van de I.C.M. met liefst 
900 arbeidsplaatsen. De jubilerende I.C.M. bellonde 
de scoutinggroep Titus Brandsma met een cheque van 
f 3.000, —, om hiermede de enorme inzet van de plaat
selijke scoutinggroep te honoreren.
Een houten waterput, aangetroffen tijdens graafwerkzaam
hedenop het erf van de aannemer G. Noor aan het indu
strieterrein. Hieruit kwam nog een vrij gave kan, pot
scherven en botjes te voorschijn. Men neemt aan, dat de 
put is gebruikt in de erste periode van de 13e eeuw.
Sociale Markt te Medemblik, de markt toonde het beleid 
van de gezondheidszorg, sociale dienst, vrouwenverenig
ingen, ziekenfonds en welfare. De belangstelling van het 
publiek viel wat tegen.
Het ouderenbeleid schreeuwt om aandacht. Belangenorga
nisatie voor ouderen in Medemblik en leden van de commissie 
Welzijn in de gemeente, komen in vergadering bijeen.
De fel omstreden bouwplannen aan de Oude Haven, begin
nen vorm te krijgen. De 59 huurappartementen zullen 
medio april klaar zijn. Ook de woningbouw aan de Ridder
straat is in volle gang.
Een geslaagd feest ! De Katholieke Bond van Ouderen, 
vierde vandaag haar 30-jarig bestaan.
De Solex-club Vroem-Vroem, een dagje op stap naar 
Texel. Ongeveer 50 Solex-en en hun berijders in het 
orginele kostuum. Gekleed in de lange leren jassen, 
bij een temperatuur van 22 graden (!) trok dit ge
beuren veel bekijks.
De ouder-raad van de MAVO in Medemblik, wil een

bijde kruising Markerwaardweg-Almereweg. Zij noemen 
de verkeers-situatie daar -kind-onvriendelijk.
Veel leerlingen van scholen passeren hier dagelijks deze 
kruising.
Open dag bij Stadtman B.V. aan de Randweg. Ieder die 
interesse had, kon een kijkje nemen. Dit bedrijf is één 
van de grootste producenten van kantoor en schoolarti- 
kelen. Grote belangstelling was aanwezig.
Het bekende schildersbedrijf van de firma Vermeulen 
bestond deze maand 125-jaar. Voor iedere klant is er 
deze maand een kleine attentie, terwijl er voor de 
familie en medewerkers een verrassing in petto is.

. Na het bouwrijp maken van de 5 Ha. grond waar onge
veer 46 kavels bestemd zijn voor vrij-staande woningen, 
is begonnnen met bouwwerkzaamheden, door het slaan 
van de eerste paal.

. Door de samenvoeging van de woningbouwverenigingen 
Medemblik-Noorder Koggenland, is de nieuwe woning
bouwvereniging "Volksbelang" ontstaan.. De Vereniging 
streeft naar een otimale betrokkenheid voor de ruim 
1500 huurders. De regionale onderhoudsdienst en ad
ministratief Centrum (RODAC) is opgeheven. Of het 
gemeentelijk woningbezit zal worden overgedaan is nog 
niet zeker.
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Men is momenteel bezig met de bouw van een enorme 
composteringshal op het terrein van de stortplaats in 
de Wieringermeer. Voor velen bestaat er ongerustheid 
over de vervuilde slibgrond, men wil allert zijn met wat 
er op het terrein van het C.A.W. gebeurt- 
Blijk van belangstelling gaven leden van de gemeenteraad, 
vertegenwoordigers der kerken en vele betrokkenen bij 
het openen van de solidariteitswinkel aan de Ooster- 
haven. Burgemeester Feytel opende de wereldwinkel met 
de producten uit de 3e wereld.
De Oudheidkundige vereniging is verschenen met de 
eerste Jaaruitgave. Met deze uitgave hoopt de verenig
ing de band met haar ruim 250 leden te verstevigen en 
belangstelling te wekken voor de geschiedenis van onze 
stad.
Het bedrijf van Polymarin in Medemblik, is over genomen 
door de Kon. Mij "de Schelde". Polymarin produceert 
hoogwaardige polyester-producten voor de lucht-en 
ruimtevaart en voor diverse toepassingen voor scheeps- 
en transport-industrie. Door deze overname blijft de 
werkgelegenheid gehandhaafd.-
Veel verkleumde en natgeregende kinderen verwelkomden 
Sinterklaas aan de Oosterhaven, die per boot in onze 
stad arriveerde.
Het eerste lustrum concert, gehouden in de St.Martinus- 
kerk, gehouden door het gemengd koor Medemelaca-Vocali. 
Een grote belangstelling was aanwezig en konden de 
toeschouwers genieten van een optimale-en muzikale 
kwaliteit.
De Heer P. Swart (Bloemenhuis Lotus) werd winnaar van 
de gouden en zilveren medaille, van de Nederlandse 
Vaktentoonstelling in Aalsmeer.
Samen met zijn assistent Chris Wijs, verzorgde hij het 
ontwerp en de presentatie voor de winnende stands.
Het bestuur van de V.V.V.-is opgestapt, dit omdat het 
V.V.V. geen gemeentelijke subsidie meer krijgt en 
weigert zich aan te sluiten bij de Streek V.V.V.
Voorzitter P.Bot deelde dit mede op een persbijeenkomst 
in het Wapen van Medemblik.
Medemblik heeft zijn 7000-ste inwoner ! Barry Pronk, 
zoon van Ruud en Tina Pronk-Kool. Burgemeester Feytel 
bracht een bezoek aan de nieuwe wereldburger, gepaard 
gaande met bloemen en een attentie.
De Raad heeft zich, onder een ruzie-sfeer, moeten heen- 
worstelen over de begroting 1991. Na een marathon
zitting werd uiteindelijk de begroting goedgekeurd.
Aan de Westersingel zijn 18 eikenbomen gepland. De 
negen goudenegenbomen zijn hierdoor vervangen. Een 
deel hiervan was door de voorjaarsstorm gesneuveld. 
Regelmatig verdwijnen er tegels en klinkers van de 
gemeentelijke bestrating. Het kost de gemeente handen
vol geld om dit weer in orde te brengen.
Kerstmarkt op de Graaf Florisschool, met gezellige kraam
pjes en zelfgemaakte kerstversieringen. De opbrengst 
is voor het adoptiekind Baba-Frafra uit Ghana.
Stichting Kasteel Radboud is al een klein jaar actief 
bezig met rondleidingen in het kasteel.



18 dec.

Er is een oproep, wie zich als gids vrijwillig beschikbaar 
wil stellen.
De Heer Dirk Steeman ontving de gouden F.N.V.-speld 
voor zijn veertig jarig lidmaatschap, waarvan 20 jaar

19 dec.
penningmeester.
Een gering aantal aanwezigen op de bijeenkomst van de 
Oudheidkundige vereniging. De voorzitter de Heer van 
Leverink bracht zijn lezing over: "Schipvaert op Oost- 
Indiën in den jaere 1598". Hierna gaf burgemeester
Feytel nog een uiteenzetting over het nootmuskaat- 
eiland Banda, waar vele Medemblikkers waren.
In mei zal hierover in het Kasteel een tentoonstelling

27 dec.
worden gehouden.
Nadat de herbestrating van de Korte Brake was voltooid, 
is deze weg weer dusdanig bereden, dat er voor duizend

28 dec.
gulden schade is ontstaan.
Er is een ruime interesse van particulieren in het inves
teren in het vooroeverproject. Het blijkt dat het project 
drie miljoen duurder uit zal vallen. Zonder steun van 
economische zaken, zal het niet haalbaar zijn. In maart 
zal waarschijnlijk over de toekenning van geld worden 
beslist.

30 dec. Het jaar zit er bijna weer op. De plaatselijke bakkers zorg
den voor het bakken van de appel-en oliebollen, die met 
de jaarwisseling, bij velen weer goed zullen smaken.

Mevr. de Vries.


