
NIEUWS UIT HET JAAR 1910.
Een greep doen uit het nieuws van de jare 1910 brengt ons bij 
het Plaatselijke nieuws uit de Medemblikker Courant.
De Gemeenteraadsvergaderingen geven weinig nieuws dus dan op 
zoek naar echte leuke en minder leuke nieuwtjes van dat jaar.
Het eerste nummer van de Medemblikker Courant verschijnt al 
op zaterdag 1 januari 1910 rn vermeldt dat afgelopen 
dinsdagmorgen, barbier Gerard Schaap zó ernstig viel op de 
Kaasmarkt wegens de gladheid, dat zijn been brak. Ook een 
groenteventster geraakte onder haar handwagen en verwondde 
zich ernstig.
Natuurlijk vele goede wensen in dat eerste nummer van 1910.
-Ook bedankt barbier G. Schaap,toen nog woonachtig aan de 
Kaasmarkt (nu Herman Boekel) voor de welwillende steun, verleend 
tijdens het ongeval.
-Zelfs de Rederijkerskamer "Onderling Genoegen" gaf ten voor
dele van G. Schaap, een uitvoering om de getroffen barbier 
enige financiële verzachting aan te bieden.
-DE JEUGD VAN 1910 en dan speciaal die van Opperdoes zagen 
er niet tegen op om zeer gevaarlijke spelletjes uit te halen met 
de passagierstrein Hoorn-Medemblik, want deze ontsnapte aan 
een groot gevaar.
"Kwaadwilligen hadden over de rails een dwarsligger geworpen, 
zodat ontsporing moest volgen. Tijdig werd zulks ontdekt en 
was de weg vrij"
-Zondagavond 11 april, hield de Jongelieden Geheelonthoudersclub 
"Helpt mee" een openbare bijeenkomst voor jongelui van 14 tot 
20 jaar, in het locaal van Jan Riezebos aan de Oosterhaven,
(de zgn. "melksalon" in de volksmond geheten).
Ongeveer 50 personen waren opgekomen om te luisteren naar de 
Heer van 't Hof over "een duur artikel", vooraf gegaan door een 
reeks vertellingen.
AL LIET DE ORDE WEL IETS TE WENSEN OVER, toch gaven 
enkele jongelui zich op als lid. De club telt thans 21 leden.

Ontvluchting.
Maandagmorgen 12 april, werd tijdig ontdekt dat een verpleegde 
van het "gesticht", pogingen aanwendde om te ontvluchten.
Reeds in de tuin, zich achterhaald ziende, sprong hij pardoes 
in de Westerhaven, doch zwom met enkele forse slagen maar weer 
terug. Behouden kwam hij gelukkig op de wal en was spoedig 
weer in het Rijkskrankzinnigengesticht geborgen.

Ongeval.
Donderdag 14 juni begaf zich de Heer M.v.d. Velde, met paard 
en rijtuig van, en bestuurd door den Heer K. Molenaar, naar 
Wervershoof, toen hem nabij de school te Onderdijk een ernstig 
ongeval overkwam.
Door het schrikken van het nog jonge paard, kantelde het rijtuig 
met de inzittende; het rijtuig werd zwaar beschadigd, terwijl het 
paard, dat zich had losgerukt, hollend langs de dijk naar 
Medemblik terug keerde.
De Heer van der Velde bekwam slecht enkele schrammen, de 
Heer Molenaar klaagde over pijnen in de borst en werd per rijtuig



naar hier vervoerd, zijn toestand is heden bevredigend. 

Koninginnedag
Aan het einde van het koninginnefeest j.1. woensdagavond, had 
nog een treurig ongeval plaats.
Terwijl alles, vooral bij de muziektent, in vrolijkheid zich uitte, 
maakte A.F. (Auke Flietstra) zich wel wat al te druk en kwam 
hij tegen een tweetal bejaarde vrouwen terecht.
Beiden geraakten van de been en ploften op straat, ook F. bleef 
een oogenblik liggen.
Een der vrouwen, de echtgenoote van den Heer Bosman, werd bij 
de Heer de Waal in gedragen, zij was reeds aan één been mank 
en thans bleek dat been gebroken.
Per brancard werd zij huiswaards geleid. Algemeen werd gezegd, 
dat A.F. de vrouwen niet opzettelijk had omver gelopen.
Tegen hem werd (naar wij vernemen) Procesverbaal opgemaakt.



BOELHUIS
op WOENSDAG 1 JDN1 1910,

’s nam. 2 ure,
ten huize van den heer B. BOLL, 

in het Koffiehuis 
„Het Wapen van Medemblik”, 

ten overstaan van

Notaris NINABER
ie üfedemblik,

van eenige roerende goederen, behoo- 
rende tot de nalatenschap van 

Mej. de Wed. K. F. Oortgijsen Jz. 
en bestaande uit;

Tafels, Stoelen, Spiegels, Canapé, 
Mahoniehouten Linnenkast, dito Penant- 
kast, Brandkast, Schilderijen, Ledikanten, 
Waschlafel, Beddengoed, Glas- en Aarde
werk en verder Huisraad.

Bezichtiging op den dag van den 
verkoop, van 9—2 ure.

Om contant geld.
Inlichtingen bij voorn. Notaris.

Plaatselijk Nieuws.
MEDEMBLIK. Maandag werd in de 

nabijheid der haven een ansjovisvaartuig 
van Wervershoof (W. F. 12, schipper 
Roozendaal), bijna gezonken aangetroffen. 
Door schipper J. de Jong (Wieringen 45) 
werd het vaartuig op sleeptouw genomen 
en |n behoüden haven gebracht.

— In de afgeloopen week werd de 
ansjovisvangst er niet beter op: meestal 
beneden 1000 stuks per vaartuig.

— Langs de Oosterhaven vooral, was 
het enkele avonden dezer week zeer druk, 
doordien vele vaartuigen (z.g. mosselen
krabbers) alhier bleven liggen tol den 
volgenden morgen.

Maandagavond en ’s nachts, hebben 
sommigen die'r „luidjes” ’t wel wat al te 
bont gemaakt; bij den hr. L. de Vries 
wierpen zij een ruit in, zoo ook bij den 
hr. Buma, waar ze tegelijk een paar 
brooden meenamen. Bij den hr. R. Gagel 
verbraken ze een ruit en eigenden ze 
zich een overhemd toe.

Natuurlijk waren de daders ’s morgens 
al verdwenen; zij zullen hun gerechte 
straf echter niet ontgaan.

Uuitselyk Nieuws.
MEDEMBLIK. Vanwege het Leger 

des Heils, werd Hemelvaartsdagmiddag 
een openlucht-meeting gehouden op het 
Muntplein, Leiders waren Kapitein De 
Lang en Luitenant Kooman (van Hoorn), 
die mot eenige andere Soldaten vandaar, 
zorgden voor toespraken, zang, muziek, 
colportage enz.

Het nogal talrijk publiek luisterde met 
veel aandacht, en we gelooven wel, dat 
de kennismaking met wat het Leger des 
Heils wil en doet, een goeden indruk 
heeft gemaakt.

— Maandag is de gemeenteljke visch- 
afslag geopend. Afslager-boekhouder is 
do hr. G. Schaap; vischtellers zijn de 
h.h. B. Appel en H. Bjleveld.

Voomameljk is het ansjovis, welke tot 
heden wordt afgeslagen.

Zeer groot is de aan voer nog niet; 
de prjs, hoewel afwisselend, is nogal 
bevredigend.

(Zie onder „Marktberichten”).
— Tot candidaten voor de Prov. Staten 

werden door de Lib. Kiesvereen. alhier 
gesteld de h.h. J. J. Willinge van 
Hensbroek en J. Z jp Kz. van Venhuizen.

— Uit do adv. „Uitvoering Gewjde 
Muziek” bljkt, dat aan het voornemen 
van den heer Groen gevolg zal worden 
gegeven. Volgende week hopen we over 
het programma nog iets to zeggen.

— Jelle Albertus Ronnenbergh, van de 
lichting 1809, voor wien alhier een 
naloting moest worden gehouden, viel ten 
deel no. 5 B.

— Zondag j.1. speelde de voetbalclub 
„M. F. C.” een wedstrjd tegen de club 
van N. Niedorp. Met een onvolledig elftal 
kwam „M. F.C.” in ’t veld ; het spel was 
daarom niet schitterend en de eindstand 
was dan ook 1—1.

HOOGWOUD. De heer L. Hazelhoff, 
voorheen onderwijzer aan de O. L. school 
in de Kerkelaan, thans op wachtgeld, is 
als zoodanig benoemd te Sloten.

SIJBEKAKSPEL. Door Mej. J. E, 
Hagethorn, Onderwjzeres aan de Open
bare Lagere school alhier, is tegen 1 
Juli 1910 eervol ontslag uit die betrek
king gevraagd.

BENNINGBROEK. In de woning van 
J. Schipper alhier ontstond de vorige 
week, door het omvallen van een petroleum 
stel, een begin van brand. De heer H. 
Koorn Jr. en diens personeel van de 
villa „Rosita” wisten de vlammen, die 
reeds het plafond hadden bereikt, spoedig 
meester te worden, waardoor het pand 
bewaard bleef.


