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KRONIEK OVER HET JAAR 1991
01-01 De woningbouwvereniging, met de nieuwe naam Volksbelang,

zal per 1 januari ook het onderhoudswerk en de administra
tie van het gemeentelijk woningbedrijf gaan beheren.

01- 01 Bij de Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging zal
de begrafenisleider de heer A. Zwaan worden opgevolgd door 
mevrouw M. Voorthuizen-Steeman.

02- 01 Een flink bezochte Nieuwjaarsreceptie in de ridderzaal van
kasteel Radboud. Burgemeester Feijtel vraagt van alle be- 
stuurderen inzet om vernieuwing over te brengen.

04-01 Het Bonoveldje bij de Bonifaciuskerk blijkt vervuild. De 
gemeente geeft opdracht tot nader onderzoek.

06- 01 Nieuwjaarsconcert van Harmonie Crescendo.
10-01 Oprichting van de Stichting Kinderboerderij.
13- 01 De nieuwe composteringsinstallatie op de stortplaats in de

Wieringermeer is sinds enkele dagen operationeel. Er zal 
bijna 25.000 ton GFT afval per jaar worden verwerkt.

14- 01 Vanaf het stadhuis startte vanavond een fakkeloptocht; een
stil protest tegen de oorlogsdreiging in de Golf. Mede
werking verleenden de gezamenlijke kerken en Amnesty Inter
national. Op 15 januari wordt een gebedsdienst gehouden.

15- 01 Eerste repetitie van een nieuw dameskoor: De Lutine. Ton
(^e Brouwer zal, ook muzikaal, de zeemansvrouwen leiding 
geven.

16- 01 Burgemeester Feijtel is bij Koninklijk Besluit herbenoemd.
16- 01 De bewoners van de Vlietsingel tekenen bezwaar aan tegen

de plannen van het Vooroeverprojekt. Zij vrezen verkeers
overlast .

17- 01 De politie neemt 1000 kg hasj in beslag bij een plaatse
lijk garagebedrijf-

23- 01 Feestelijke opening van speel-o-theek De Speelmolen in
basisschool Het Vierkantje. De oprichting werd mogelijk 
gemaakt door de Stichting Kinderpostzegels.

24- 01 De gemeente schrijft een prijsvraag uit voor de herin
richting van de Kanaalstraat.

01-02 De heer Niek Commandeur neemt afscheid als direkteur van 
zijn makelaars-, accountants- en assurantiekantoor.

04-02 Voor mevrouw Alkema-Bobeldijk was het de laatste maal dat 
zij bloed mocht afstaan als donor van het Rode Kruis. Van 
de afdeling Medemblik mocht zij een bloemenhulde ontvangen. 

04-02 Tot de tiende van deze maand prachtig, vriezend winterweer.
07- 02 De gemeente stelt ƒ 250.000,= beschikbaar voor de aanschaf

van een nieuwe brandweerwagen.
07_02 Bijeenkomst voor de leden van de Oudheidkundige Vereniging. 

De heer R. Spruit, direkteur van het Westfries museum, 
geeft een boeiende voordracht met dia's over het eiland 
Banda en de handel der V.O.C.

08- 02 Huldiging van de heer R. Warnaar wegens zijn 40-jarige be
trokkenheid bij het dragersgilde van de R.K. begrafenis
en crematievereniging De Eendracht.

08- 02 De Stichting Medemblik-700 heeft van het feestjaar nog een
batig saldo te verdelen van ƒ 10.000,=. Verenigingen komen 
in aanmerking voor een financieel ruggesteuntje, indien 
dit schriftelijk wordt aangevraagd voor 20 februari,

09- 02 De heer W. Vreijsen zal op 11 maart aanstaande een streep
zetten onder zijn 30—jarige VVV werkzaamheden.
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13-02 Ingenieursbureau Blaauboer Kragten heeft een ontwerp voor 
de renovatie van het Emmapark gepresenteerd.

16-02 De dames Botman en Pronk nemen, na een 20-jarige samen
werking afscheid van de Zonnebloem. Zij kregen een gouden 
zonnebloem opgespeld.

18-02 Er is een kans dat de brandweer deze zomer een nieuw on
derkomen zal krijgen, gekoppeld aan de nieuwbouw van de 
gemeentelijke onderhoudsdienst aan de Dissel.

20- 02 De gemeente koopt het pand van Garage Lakeman aan de
Kanaalstraat.

21- 02 Vandaag en morgen vindt de ambtelijke verhuizing plaats
naar de nieuwe vleugel van het stadhuis. Het onderkomen 
van de afdeling stadsontwikkeling aan de Westerhaven zal 
worden afgestoten. Alle afdelingen zijn nu bereikbaar 
onder het nieuwe centrale nummer 02274-6111.

stadhuis, oude situatie

28-02 Vandaag werd besloten de raadsvergaderingen in het vervolg 
weer te notuleren. De geluidsbandjes worden afgeschaft.

01-03 Mr. J.S. Dribbel-Van Gent advocaat te Hoorn, Mr. O.M.
Planting advocaat te Medemblik en notaris G.J. van der 
Stolpe zullen vanaf vandaag een gezamenlijke praktijk 
voeren.

11-03 Algemene ledenvergadering van de VVV Medemblik. Er wordt
een geheel nieuw bestuur gekozen: de dames Gons en Jansen- 
Vlietstra en de heren Boer, Spruit, Raat en Huiberts.

19-03 Een lezing voor de leden van de vereniging Medenblick. De 
heer K. Bant spreekt over genealogie.
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23- 03 Concert door Harmonie Crescendo. De heer J. Feld werd,
wegens 65—jarig lidmaatschap, gehuldigd door burgemeester 
Feij tel.

25- 03 Jaarvergadering van Harddraverij Vereniging Prins Hendrik.
Het programma voor de feestweek ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan in 1992 wordt gepresenteerd.

27-03 Mevrouw C. Schoonbeek-De Geus wordt benoemd tot ere-lid 
van O.S.S.

29-03 In het bakkerij museum opening van de tentoonstelling: 
Gevormd in Marsepein.

04- 04 B&W stelt een onderzoek in naar aanleiding van het rapport
"Ouderenbeleid in de steigers".

06-04 Uitvoering van toneelvereniging Ons Genoegen.
06- 04 De jeugdbrandweer haalde een Ie en 9e plaats bij wed

strijden in Ouddorp.
07- 04 De heren B. Hoekstra en W. Fehres werden onderscheiden

voor hun ruim 30- en 40-jarige inzet voor de Gerformeerde 
en Hervormde gemeente.

09-04 Het bakkerij museum ontvangt een éénmalige gemeentelijke 
saneringsbijdrage van ƒ 73.600,=.

15-04 Natuurliefhebbers protesteren tegen de aanleg van een 
bungalowpark bij de Droge Wijmersweg.

18-04 De gemeente neemt het nieuwe logo in gebruik.
24- 04 Lezing voor de Oudheidkundige Vereniging door de heer

J. Struik: Medemblik in de vijftiger jaren.
26- 04 Wethouder Du Pon slaat de eerste paal voor de nieuwe huis

vesting van de gemeentelijke buitendienst.
27- 04 Van 10.00 tot 13.00 uur open huis in het stadhuis,
29- 04 Koninklijke onderscheidingen - lintjes - werden uitge

reikt aan de heren Th. Haakman en J. Hoedemaker.
30- 04 Koninginnedag; de aktiviteiten werden begeleid door guur

weer.
05- 05 Het omstreden bouwplan aan 't Hoofd is van de baan.
08- 05 Oprichting huurdersvereniging in het Sint Pieter.
09- 05 Pannekoeken-dag bij de molen; een sukses.
14-05 De heer Van der Wetering slaat de eerste paal voor de 

nieuwbouw van de brandweergarage.
21-05 De delicatessenzaak Magasin de Thomas aan het Bagijnhof 

wordt overgenomen door Nabi en Vera Arman.
23-05 De zevende Spa-regatta werd deze week gehouden.
26-05 Kampioenstitel voor het eerste team van de Medemblikker 

Tennisclub.
30-05 Excursie van de Oudheidkundige Vereniging naar het voor

malige eiland Schokland en de stad Deventer.
01-06 Mini-kermis van het S.K.J. op het Van Houweningenpark. 
04-06 De heer J. Feld werd benoemd tot ere-lid van biljart

vereniging D.O.S.
07-06 De Oudheidkundige Vereniging ontvangt circa 80 leden van 

(30 historische vereniging Oud-West uit Amsterdam. Diverse 
bezienswaardigheden in Medemblik werden bezocht.

09- 06 Eerste optreden van de bigband The Melody Makers.
10- 06 Het Rode Kruis afdeling Medemblik neemt, tijdens de jaar

vergadering, afscheid van bestuurslid C. Wagemakers. De 
heer Wagemakers werd benoemd tot ere-lid.

13-06 Buurtvereniging De Oosthoek geeft ter gelegenheid van het 
40-jarig jubileum een herinneringsboekje uit.

17-06 Kapper P. Ruiter werd één dezer dagen onderscheiden door 
de ANKO. Hem werd een zilveren schaar opgespeld.
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18- 06 MEO/Metra, voortgekomen uit de Transportbond, ontvangt
uit handen van burgemeester Feijtel de zilveren penning 
van de stad Medemblik t.g.v. het 50-jarig jubileum.

19- 06 De eerste bewoners betrekken de nieuwe woningen aan de
Overtoom. Burgemeester Du Pon reikt de eerste sleutels 
uit aan de heren Volten en Ravenstein.

22-06 Om 19.00 start van een Solex wedstrijd op een plaatselijk 
parcours.

25- 06 In verband met de cultureel-historische uitwisseling tussen
kasteel Radboud en de Banda-eilanden, is het kasteelplein 
verrijkt met een 18e eeuws VOC kanon. De heer Des Alwi van 
Banda was aanwezig, alsmede Prins Bernard. De Prins loste, 
in de stromende regen, het eerste schot.

26- 06 Het vernieuwde en uitgebreide stadhuis werd vandaag offi
cieel geopend door de heer R. de Wit, Commissaris der 
Koningin. De opening geschiedde door het onthullen van een 
herdenkingsplaat.

29-06 Het bakkerij museum mocht vandaag de 10.000ste bezoeker 
verwelkomen.

01-07 De slagerij van Muus en Anneke Groot aan de Nieuwstraat is 
overgenomen door Hans en Anita Joosten.

03- 07 Als gevolg van de nieuwe opheffingsnormen, bereidt het ge
meentebestuur een fusie voor tussen de openbare basis
scholen 't Vierkantje en de Graaf Florisschool.

04- 07 De gemeente is druk doende met voorbereidingen voor een
grondige opknapbeurt voor Plan West.

04- 07 De raad van Medemblik is in meerderheid tegen de plaatsing
van een kunstwerk bij de vuilstortplaats.

06-07 De bewoners van het Geldelozepad gaan weer praten met de 
gemeente over de verkeerssituatie in hun straat.

08-07 Aannemer Mostert de Vries is begonnen met de aanleg van
een kinderboerderij. Jeroen Makkes heeft de naam bedacht: 
Langoortj e.

16- 07 Havenmeester Pasterkamp vierde zijn 25-jarig jubileum als
"meester" van de Medemblikker havens aan boord van het 
jacht van Rijkswaterstaat, de Noord-Holland.

17- 07 Onder een stralende zon werd de eerste romantische markt
van dit seizoen geopend met tal van aktiviteiten.

17-07 Vandaag hield Het Kraaienest, het nieuwe snookercentrum,
open huis. De bovenverdieping werd bij het pand getrokken.

19-07 Twintig jaar geleden, op 17 juli 1971, werd de eerste 
romantische markt gehouden.

21-07 In kasteel Radboud opende de heer A. de Koning van de Ver
eniging Hollandse Molen de tentoonstelling: De windvangers 
van West-Friesland. De expositie wordt gehouden ter ge
legenheid van het 25-jarig jubileum van de vereniging.

21-07 Sinds 24 juni is er een expositie in het nieuwe gedeelte 
van het stadhuis. De Medemblikse schilderes Marjolein van 
Veen toont haar aquarellen.

21-07 Tot eind augustus is in het Stoommachine museum de ten
toonstelling: Vooroevers in het IJsselmeer te zien.

01-08 Vandaag start de ouderensoos weer.
01-08 Uit het VVV kantoor is de afgelopen nacht de kluis ont

vreemd .
05- 08 Laatste dag van de Medemblikker kermis, dus: lappendag.

Het was opvallend druk en ontzettend warm.
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Het bewonersprotest tegen de aanleg van de Vlietsingel is 
door de Kroon afgewezen. Hiermede is de gemeente in het 
gelijk gesteld.
De heer P. de Jong werd wegens zijn 40-jarige dienstver
band bij Machinefabriek Krakei, verrast met een feeste
lijke bijeenkomst in de bowling.
Een goed jaar voor de verkoop van industriegrond. Op het 
industrieterrein wordt volop gebouwd.
Ton de Pie werd Nederlands kampioen wielrennen bij de 
C-amateurs.
Waterschap West-Friesland bereidt de aanleg van een fiets
pad langs de Droge Wijmersweg voor.
De Amstel 24-uurs race zorgde dit jaar voor een boeiende 
strijd. Duizenden toeschouwers verwelkomden de 713 deel
nemende zeilschepen en hun bemanningen bij aankomst in de 
haven van Medemblik.
Vandaag en morgen worden de Overtoom en Oude Haven ge
asfalteerd.
De culturele commissie van de Bonifaciuskerk opende het 
seizoen met een koffieconcert in kasteel Radboud. Wegens 
restauratie van de kerk is men uitgeweken naar het kasteel. 
De rotonde Overtoom/Westerdijk is gerealiseerd.
De plannen voor het Vooroeverprojekt liggen vast. Eind 
oktober wordt bij Medemblik gestart met de werkzaamheden.
De heer L. Voorthuizen beleefde zijn laatste werkdag in 
het havenkantoor bij de Kwikkelsebrug. Per 1 oktober zal 
hij in dienst treden bij Rijkswaterstaat.
In de Tuinstraat is een praktijk voor voetreflexologie 
gevestigd.
Het voormalige Koggenhuis aan de Westerhaven heeft nieuwe 
bewoners. Aan de gevel werd een koperen plaat aangebracht 
met de naam: Waterschapshuis.
Afgelopen weekeinde werd de schuitenrace op de Grote 
Vliet gehouden. Er was veel materiaalpech.
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13-09 Ondernemer J. van Vliet zal 3 miljoen gulden investeren in 
het recreatieprojekt De Vlietlanden, gelegen tussen Medem- 
blik en Onderdijk. Dit plan vormt onderdeel van het Voor- 
oeverprojekt, waarmee in totaal een investering van 40 
miljoen gulden is gemoeid.

13-09 Na een grondige renovatie werd vandaag sporthal De Muiter 
weer in gebruik genomen.

13- 09 Het harddraverij weekeinde begon met een discofeest voor
de kinderen van de basisscholen in Hotel West. Op zater
dagmiddag werd een mini play-back show gehouden op het Van 
Houweningenpark. De dikkebandenrace gaf weer heel wat 
kreatiefs te zien en met Medemblikker gebeurtenissen werd 
weer flink de draak gestoken. Het muziekfestival in het 
openluchttheater had te kampen met slecht weer. Het tal
rijke publiek liet zich hierdoor niet verjagen; onder de 
opgestoken paraplu's bleef men het spektakel tot het einde 
volgen. De kortebaandraverij startte met droog weer, maar 
allengs werd het slechter; de regenbuien waren niet van de 
lucht.

18-09 Autobedrijf Botman viert het 30-jarig jubileum met diverse 
festiviteiten.

26- 09 Sigarenmagazijn Spruit aan de Kaasmarkt is gesloopt om
plaats te maken voor nieuwbouw.

27- 09 De gemeente laat een beleidsplan toerisme en recreatie
opstellen door een extern bureau,

27-09 De culturele commissie van de Bonifaciuskerk organiseert 
in Hotel West een optreden van het cabaret-duo Verreck en 
Pleysier.

29-09 Op Nieuwstraat 6 werd "Joan Fashion" damesmode geopend. 
01-10 Wethouder Bozelie neemt met een aftrap de nieuwe vloer in 

sporthal De Muiter in gebruik. Mevrouw M. Nijboer ont
vangt bloemen voor het feit, dat zij sinds 1974 regel
matig is opgetreden als tijdwaarneemster.

03-10 Het gebouw van de plantsoenendienst aan het Keern is ver
kocht. Er komt een woonbestemming.

10-10 Het College-voorstel de voormalige Mavo aan te kopen en 
daar de bibliotheek in onder te brengen, haalt het niet; 
de raad stemt tegen.

14- 10 Er is gestart met de nieuwbouw van sigarenmagazijn Spruit.
Vanwege de risiko's voor aanliggende panden, wordt het 
pand niet onderheid. Met een speciaal systeem worden gaten 
van 9 meter diep geboord, waarna deze worden volgestort 
met beton.

16-10 De broodbakkerij van bakkerij Raat is verhuisd naar het 
oude pand van Snel Golfkarton.

25- 10 De heer A. van Eijk is benoemd tot ere-lid van de bijen-
teeltvereniging West-Friesland.

26- 10 Deze dag is er gelegenheid de Bonifaciuskerk te bezichti
gen. Na vandaag zal de kerk voor een lange periode ge
sloten zijn voor een grondige restauratie.

27- 10 Tijdens een speciale dienst in de Bonifaciuskerk is de
nieuwe predikant, dominee H. van den Burg, bevestigd in 
het ambt als predikant van de "Samen op weg" gemeente.

31-10 Na 75 jaar sluiten de deuren van Garage Bood aan de Nieuw
straat. Men heeft hiertoe besloten, wegens het ontbreken 
van een opvolger in dit gerenomeerde familiebedrijf.
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01-11 De elektriciteitszaak Evom aan de Nieuwstraat is verkocht 
aan Shop Everything.

06-11 Wethouder Bozelie van Groen Links is verleden week afge
treden wegens een onoplosbaar meningsverschil met wethouder 
Du Pon van de VVD. Tijdens een ingelaste raadsvergadering 
werd mevrouw G, Kroezen-Puister van het CDA gekozen tot 
wethouder.

08-11 Het hoogste punt van de in aanbouw zijnde tribune van MFC 
is vandaag bereikt.

08-11 Het laatste trajekt van de Markerwaardweg is vandaag
officieel geopend. Met het doortrekken van deze weg zal 
de verkeersintensiteit toenemen. Daarom werd geprotesteerd 
door de aktiegroep "Verontruste ouders Markerwaardweg" van 
de Mavo. Men pleit voor een veilige oversteek voor de 
schoolgaande jeugd.

11-11 Sinds vorige maand is op het industrieterrein begonnen met 
wegwerkzaamheden. De firma Ooms klaart de klus voor 
ƒ 298.600,00.

14-11 Het gemeentebestuur heeft problemen met het strooien van 
rijst en confetti bij trouwerijen. Een vriendelijk ver
zoek: geen strooiwerk in en om het stadhuis!

14- 11 De ambulance mag voorlopig in Medemblik blijven.
15- 11 Op het Timemrmansgilde 7 is gevestigd de Centrale Volks

bank .
17-11 Het koor Medemelaca Vocali gaf een geslaagd concert in de 

Sint Martinuskerk.
17-11 De culturele commissie van de Bonifaciuskerk presenteerde 

in Hotel West een poppenspel.
20-11 De oude PEN masten, die het silhouet van de Westerdijk be

paalden, zijn gesloopt. In 1929 werden de masten gebouwd 
voor de stroomvoorziening van gemaal De Lely.

het silhouet van de dijk voor de sloop van de PEN masten
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20-11 De heer en mevrouw De Greeuw-Buren vierden hun 50-jarig
huwelijksfeest. Op de gezellige en drukke receptie kwamen 
velen het bruidspaar feliciteren,

20- 11 De dagverzorging in Medemblik houdt open huis in Huize
Levensavond.

23-11 Het dak van de pastorie van de Sint Martinuskerk wordt
opgeknapt. Binnenkort zal pastoor Bollen zijn bezoekers 
weer warm en droog kunnen ontvangen.

25-11 Het stukje Oude Haven, tussen Nieuwstraat en Bangert,
wordt herstraat. Bovendien worden enige parkeerhavens te
genover het nieuwe gedeelte van het stadhuis aangelegd.

27- 11 Hedenmiddag werd door burgemeester Feijtel en dijkgraaf
Meijer het startsein gegeven voor de aanleg van het Voor- 
oeverproj ekt,

28- 1 1 Aan het Achterom nummer 5 werd Joselien Bloemsierkunst
geopend.

28-11 De tuin van het voormalige Weeshuis heeft een geweldige 
opknapbeurt ondergaan. De nu aangelegde tuin komt over
een met een tuin, die indertijd bij statige behuizingen 
behoorde.

30-11 Tentoonstelling van ikonen in kasteel Radboud. Te zien tot 
8 maart 1992.

30-11 Gezien in het Emmapark: de border is verfraaid met een 
pergola.

01-12 De eerste paal voor de nieuwe fysiotherapie praktijk van 
Hans van Woerkom werd vandaag geslagen.

05-12 Snel Golfkarton verrast Harmonie Crescendo met een gift 
van ƒ 10.000,00. In plaats van een feestelijke opening 
van het nieuwe bedrijfspand, besloot de direktie van Snel 
de Harmonie te verrassen. De gift is bedoeld voor een 
nieuwe outfit voor de leden van Crescendo.

10-12 Bewoners van de Vlietsingel praten in de raadszaal met
de raadsleden over de herinrichtingsplannen van hun straat,:

12-12 Nieuwe plannen voor het oude Mavo gebouw. Het plan om hier 
het kinderdagverblijf te huisvesten en huur- en koop
woningen te bouwen, haalt ook deze keer de eindstreep niet.

18-12 Kerstconcert in de Sint Martinuskerk, georganiseerd door 
de culturele commissie van de Bonifaciuskerk.

18- 12 De werkzaamheden in het park en aan de kinderboerderij
naderen de voltooiing. Zo is er rond de dierenverblijven 
een omheining en bestrating aangebracht. Ook is een 
waterpartij aangelegd. Aan het wandelpad naar het kasteel 
en het Vooroeverprojekt is ruime aandacht besteed. De ge
meentelijke plantsoenendienst is nauw betrokken bij de 
herinrichting van het park, dat in de jaren 1934-1937 is 
aangelegd naar een ontwerp van Copijn.

19- 12 Er is al een flink stuk strand te zien bij het Vooroever-
projekt. Ook is de markering van basaltblokken al gere
aliseerd. Met gigantisch materieel wordt aan de plannen 
gewerkt.

19-12 De stortplaats aan de Oudelanderweg mag, wat betreft de
gemeente Wieringermeer, worden uitgebreid met maar liefst 
20 hectar.

21- 12 Het VVV kantoor is vannacht getroffen door brand.
22- 12 Medistad Holland B.V. aan de Nijverheidsweg realiseert

een omzet van 15 miljoen gulden. Het bedrijf brengt hoog
waardige medische produkten op de markt.
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27-12 In een tijdsbestek van amper drie maanden werd de nieuw
bouw van sigarenmagazijn Spruit aan de Kaasmarkt gereali
seerd. De winkel zal zeer binnenkort weer toegankelijk 
zijn voor het publiek.

31-12 De exploitant van Het Theehuis in het Emmapark heeft het 
gemeentebestuur verzocht om financiële medewerking bij de 
uitbreiding en renovatie van dit pand. Bij de gemeente 
wordt nu overwogen een flink bedrag te investeren of het 
pand aan de beheerder te verkopen. Het Theehuis dateert 
uit 1932 en is gemeente-eigendom.

31-12 Het oude jaar wordt met knallend vuurwerk uitgeluid. Bij 
het Chinese restaurant aan de Nieuwstraat is dan ook een 
"schitterend schouwspel" waar te nemen.

Samenstelling kroniek:
mevrouw J.M. de Vries-Popma

Achterom 1922


