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KRONIEK OVER HET JAAR 1992

06-01 "Grensverlegging" was het thema waarop burgemeester Feijtel zijn nieuwjaars
rede baseerde. Het jaaroverzicht der gemeente toonde aan, dat Medemblik nog 
steeds in de lift zit. De zeilevenementen, museurnbezoek en overnachtingen 
geven een stijgende lijn aan.

08- 01 Het nieuwe winkelpand van Sigarenmagazijn Spruit aan de Kaasmarkt is heden
door burgemeester Feijtel geopend, De burgemeester had veel waardering voor 
het ondernemerschap van het echtpaar Spruit,

09- 01 Brood- en banketbakkerij Jager aan de Nieuwstaat heeft zijn winkel overge
dragen aan. Bakker Hans Pater. Er zuilen wekelijks "smakelijke aanbiedingen" het 
publiek trekken.

13- 01 Stoffenhuis "Ria" is van het Bagijnhof verhuisd naar het Van Houweningepark.

14- 01 Sportvereniging DEK heeft na de suksesvolle trimloop van 4 januari j.l. de "op
brengst" al besteed. Door deze inzet van DEK-leden, jong en oud, werden van
daag de twee nog ontbrekende lichtmasten op het terrein geplaatst.

15- 01 De bekende stomerij "Krom" op het Van Houweningepark is, na een half jaar ge
dwongen sluiting, weer geopend. Mevrouw G. Dikstaal zal het depot gaan be
heren.

16- 01 Medemblik geeft de Stichting Welzijn Ouderen jaarlijks zeventig mille, gedurende
drie jaar. Het geld dient besteed te worden aan de posten tafeltje-dek-je, hulp
post bejaarden, bejaardenwerksters en dagvoorziening,

22- 01 Het interieur van het Stoommachinemuseum ondergaat momenteel een face-iift,
De Stichting SPOS (samenwerkingsverband praktijkopleiding schilders) uit Heer- 
hugowaard heeft het museum uitgekozen voor een leerprojekt. Sjaak Pronk heeft 
de leiding over de ploeg eerste- en tweedejaars leerlingen. Met het paasweekend 
is het museum weer geopend.

23- 01 Vandaag is de nieuwe VVV folder in kleur uitgebracht. Met trots overhandigde
VVV medewerkster D. Gons de nieuwe folder aan burgemeester Feijtel,

25-01 Officiële opening van de centrale, ambachteiijke Bakkerij Raat aan de Ambachts- 
weg nummer 9. Jubilaris Jan Mulder, 25 jaar werkzaam in dit bedrijf, opende op 
ludieke wijze de immense bakkerijruimte.

27- 01 Eerste paal in de grond geslagen aan de Almereweg voor de uitbreiding van
Blokker B.V. meubels en stoffering. De oppervlakte van 1500 m2 zal voor show
room, magazijn en werkplaats worden ingericht. Het huidige magazijn aan de 
Burgemeester Schoutsenstraat wordt afgestoten. Hier zuilen te zijner tijd nieuwe 
woningen worden gebouwd door aannemer Van Zuijdam.

28- 01 De Stichting Restauratie Bonifaciuskerk vraagt financiële hulp van de inwoners
om de inrichting van de Noorderbeuk tot een multi-funktioneeel centrum te 
kunnen realiseren.
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30-01 Het bestuur van de Medemblikker Ijsclub heeft een draaiboek klaar liggen, 
mocht onverwacht de vorst intreden!

02-02 Tijdens een feestavond van de toerclub "Le Champion" is aan de heer H, de
Schepper een oorkonde en gouden dasspeld uitgereikt, omdat hij in 20 jaar zo'n 
400.000 kilometer bij elkaar heeft gefietst. Het afgelopen jaar legde hij ongeveer 
24.055 kilometer af.

03-02 Sinds vorige week is het landmeetkundig bureau Inpach B.V. gestart met het in 
kaart brengen van Plan West. Noodzakelijk voor de realisering van projekten als 
het inrichten van de kanaaloever, rioleringsplan en stadsvernieuwingsaktiviteiten.

04-02 Bijeenkomst van de Oudheidkundige Vereniging in café Brakeboer. De heer C. de
Jong van het Westfries Museum te Hoorn vertelde op een zeer boeiende wijze 
over de historische ontwikkelingen van de Westfriese steden en het platteland.

10-02 Omstreeks 22.00 uur is aan de Breedstraat een Medemblikker echtpaar over
vallen. Een aantal overvallers zijn de woning binnengedrongen en knevelden zowel 
de man als de vrouw. De man is met letsel opgenomen in een ziekenhuis.

12-02 Afgelopen nacht werd op rigoureuze wijze ingebroken bij "Shop Everything" aan 
het Bagijnhof. De gevel liep veel schade op.

13-02 Sinds vorige maand is nabij de Meelmolen een parkeerplaats gerealiseerd. Het 
stichtingsbestuur verkreeg van het Hoogheemraadschap de toestemming hiervoor, 
waardoor de firma G. Noor de klus kon klaren.

13-02 De Medemblikse Marjolein van Veen exposeert momenteel haar aquarellen en 
keramiek bij bloemsierkunst "Joselien" aan het Achterom.

20-02 Mevrouw Swart-Eijzinga is benoemd tot erelid van de Hervormde dameskrans. Dit 
blijk van waardering verkreeg zij voor haar enorme inzet; zij gaf maar liefst 35 
jaar leiding aan de "krans". Haar funktie als presidente heeft ze overgedragen 
aan mevrouw Minnema-Varwijk.

21-02 Een uitverkocht huis tijdens de muziekuitvoering op de basisschool "Graaf Floris" 
waar de kinderen hun muzikale kennis lieten horen.

23-02 Ijsclub Radboud heeft grote plannen. Men onderzoekt de mogelijkheid om rond 
de huidige ijsbaan een skeelerbaan aan te leggen.

24-02 "Bonifacius in de steigers!" De restauratie van het binnen- en buitengebeuren is 
in volle gang! De oude grafzerken staan buiten opgesteld tot de tijd daar is, om 
later op de vertrouwde plaats te worden teruggebracht.

27-02 "Weggegooid, verloren en teruggevonden" was het onderwerp waarmee de heer
M, Weel (amateur-archeoloog) een lezing hield in café Brakeboer. Veel aan
wezigen luisterden geboeid naar zijn betoog, waar hij de vondsten gedaan in en 
rond Medemblik en de rijkdom uit de 16e en 17e eeuw naar voren bracht.

29-02 Het Bakkerijmuseum opent in verband met de krokusvakantie de deuren. Het 10e 
seizoen is hiermee voor het museum ingegaan.
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06-03 Ongeveer 130 leden van de beide ouderenbonden (ANBO en KBO) brachten een 
bezoek aan Snel Golfkarton b,v. Met een rondleiding en een feestelijk onthaal, 
maakten zij kennis met het nieuwe bedrijf. Als dank voor de gastvrijheid werd 
een boom geplant.

12- 03 Op de Nieuwstraat ter hoogte van de Rabobank heeft de PTT twee telefooncellen
geplaatst; in verband met het komende toeristenseizoen een hele verbetering.

13- 03 Na een ingrijpende verbouwing opende Shop Everything haar deuren aan het
Bagijnhof. Voor dit gebeuren waren uitgenodigd de kindervrienden de "Teenage 
Mutant Ninja Turtles". Honderden kinderen waren samengestroomd om de 
happening mee te maken.

14- 03 Toneelgezelschap "Ons Genoegen" boekte een verdiend resultaat met het op
voeren van het stuk "Pas op, dat je geen woord zegt". Tevens ontvingen de 
dames Ans Ruiter en Truus Pronk de oorkonde van het NAC voor hun 25-jarige 
verdienste aan het toneel.

16-03 De plantsoenendienst is gestart met het plaatsen van bomen aan de Overtoom, 
Voor de woonappartementen worden smalle eiken geplant; sierheesters en 
plantenbakken voltooien het geheel. Het gedeelte voor de woningen van het Sint 
Maartenshof zal worden aangeplant als de renovatie van de kerk is voltooid,

16- 03 In café Brakeboer komen de leden van de Oudheidkundige Vereniging bijeen.
De spreker, de heer H. Adelaar uit Amsterdam, vertelde op boeiende en humoris
tische wijze het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Amsterdam,

17- 03 Met enig officieel vertoon is de nieuwe kinderboerderij in het Koningin Emmapark
geopend. De wethouders, mevrouw Kroezen-Puister en de heer A. du Pon, 
plantten een boom bij de boerderij, waarna de sleutels werden overgedragen aan 
de heer Huijsen van het stichtingsbestuur,

21-03 Het Katholiek Vrouwengilde houdt een rommelmarkt in de oude brandweerkazerne 
aan de Oude Haven; dit naar aanleiding van het 40-jarig bestaan der vereniging,

21-03 Jaarconcert van Harmonie Crescendo in het Sint Pieter. Dirigent Robert-Jan de 
Vries nam, na 6 jaar leiding, afscheid van de harmonie. Voor mevrouw Rina 
Swart-Wagenaar waren er bloemen; zij werd gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaat
schap en als verzorgster der muziekbibliotheek. Burgemeester Feijtel speldde 
haar de zilveren KNF onderscheiding op.

25- 03 De oude stadsboerderij aan het Achterom/Kruisstraat zal in oude luister worden
hersteld. Provincie en gemeente Medemblik zullen dit monument subsidie ver
lenen. De Medemblikker architekt Vlaming heeft de tekening voor de restauratie 
en verbouwing gereed.

26- 03 Vandalisme in de Bonifaciuskerk, waarbij het beroemde Pieter Backer orgel
zwaar beschadigd is. Wegens de restauratie van de kerk konden de vandalen via 
de steigers het gebouw binnendringen en het "goed" beschermde orgel schade 
toebrengen.

26-03 De Medemblikker middenstand is volop in de aktiviteiten. Het interieur van Mode
huis Ans Dudink is vernieuwd. Fotostudio Bos aan het Bagijnhof is totaal gemo-
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derniseerd. De zaak van DA Drogist Jong heeft een metamorfose ondergaan, 
waardoor een ruim en fraai interieur is geschapen. Aan het Gedempt Achterom is 
sinds kort een bruidsauto- en bruidsmodecentrale gevestigd. In hetzelfde pand is 
tevens een showroom ingericht voor Pergo parketvloeren.

29-03 Het eerste officiële optreden van het zeemansvrouwenkoor "De Lutine" in café 
Brakeboer. Onder leiding van dirigent Ton de Brouwer lieten de ongeveer veertig 
enthousiaste vrouwen hun liedjes horen.

02-04 De woningbouwvereniging Volksbelang gaat zich, sinds jaren, weer toeleggen op 
het bouwen van koopwoningen; te weten: drie woningen aan de Bangert en vier 
aan de Burgemeester Schoutsenstraat.

02-04 De gemeente Medemblik biedt de voormalige brandweergarage te huur aan; als
opslagplaats te gebruiken, tot de sanering van het terrein aan de Oude Haven ge
start wordt.

05-04 De nieuw gestichte Pinkstergemeente hield de officiële openingsdienst in de ge
meentelijke MAVO school. De nieuwe predikant van de Pinkstergemeente is de 
heer J.W. de Cock.

08- 04 Havenmeester R. Pasterkamp heeft afscheid genomen van zijn funktie en zal ge
bruik maken van de VUT regeling. Aan zijn opvolger, B. Kristel, heeft hij de havens 
overgedragen.

09- 04 Onzekerheid over het verdwijnen, na 25 jaar vrijwilligerswerk, van de ambulance
post. Naar verwachting zal tot eind mei de dienst nog operationeel blijven. Men 
wacht op bericht van de GGD te Hoorn.

09-04 Bij de Sint-Jozefschool aan de Zandbergen is de eerste paal geslagen voor de 
uitbreiding van het schoolgebouw.

11-04 De Scouting organiseerde een milieudag, waarbij de binnenstad en de buiten
wijken grondig werden schoongemaakt. Een suksesvolle dag!

16-04 Burgemeester Feijtel is per 1 juni aanstaande benoemd als direkteur van be
stuurlijke en financiële organisatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De heer Feijtel was zeven jaar eerste burger van onze stad.

16-04 De ondernemer R. van Leeuwen van camping "Zuiderzee" heeft aan het gemeen
tebestuur zijn plannen overlegd voor de bouw van een overdekt zwembad aan de 
Oosterdijk.

18-04 Het Stoommachinemuseum opent haar deuren. De collectie van het museum is 
verrijkt met een authentieke stoomwals, bouwjaar 1927, welke ook in bedrijf zal 
worden gesteld.

20-04 De restauratie van de Bonifaciuskerk gaat stug door. In de kerk is men bezig aan 
de houtconstructie en over enkele weken zal het gehele dak van nieuwe leien 
worden voorzien, die waarschijnlijk uit Spanje afkomstig zijn.

22-04 "Medemblik in de jaren 1952-1953." Onder deze benaming hield de oudheid
kundige vereniging Medenblick een propaganda-avond in Hotel West. De heer 
J, Struik, bestuurslid van de vereniging, hield zijn lezing met dia's - die veel 
herinneringen opriepen - voor een groot aantal belangstellenden.
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27- 04 Vergadering van de harddraverijvereniging "Prins Hendrik". Het jubileum
programma voor de viering van het 150-jarig bestaan wordt besproken. Er zai 
een feestweek worden georganiseerd in september aanstaande.

28- 04 Door burgemeester Feijtel werden vier ambtenaren Koninklijk onderscheiden, De
gouden en bronzen medailles werden uitgereikt aan de heren R. Pasterkamp 
(havenmeester), W. Vreijsen (gemeente-ambtenaar) en D. Kuiper en J. Makkes 
(sluis- en brugwachters).

28-04 De heer en mevrouw Van As zijn namens de gemeente Medemblik aanwezig ge
weest bij de ingebruikname van de nieuwbouw van de Tweede Kamer.

01-05 Het vooroeverprojekt voor de kust van Medemblik, Wervershoof en Andijk krijgt
gestalte. Ongeveer IVa miljoen kubieke meter zand is vanuit het spaarbekken van 
het PWN in Andijk gestort, waarmee nu de inrichting van het projekt kan worden 
ingevuld. Met zomerse dagen zijn al enkele strandliefhebbers waargenomen.

09-05 De nationale molen-fietsdag had te lijden onder slechte weersomstandigheden.
Bij korenmolen "De Herder" was daardoor geen overweldigende belangstelling.

13-05 Het echtpaar B. Krijnsen en H.C.M. Krijnsen-Laagland is vandaag, na een huwe
lijk van bijna zestig jaar, overleden te Lutjebroek, De heer Krijnsen was een be
kende Medemblikker, die jarenlang een kolenhandel dreef aan de Kanaalstraat.

13-05 Burgemeester H.J. de Nijs van Wognum is per 1 juni aanstaande benoemd tot 
waarnemend burgemeester van Medemblik.

13-05 Het Katholiek Vrouwengilde vierde haar 40-jarig bestaan in het Sint Pieter, Het 
bestuur voerde een show op, waarna een broodmaaltijd en een avondprogramma 
(met heren) deze mooie, geslaagde dag besloten.

16-05 In groten getale waren ouders en kinderen aanwezig bij de officiële opening van 
kinderboerderij "'t Langoortje". Door wethouder Du Pon en Jeroen Makkes werd 
een gedenkplaat onthuld, waarna dit feestelijk gebeuren werd opgeluisterd door 
de clown Chris Curney.

16-05 Een feestelijke dag voor de vrijwillige brandweer. Een nieuw blusvoertuig is aan 
het korps overgedragen, waarna vanaf het stadhuis een défilé van oude en 
nieuwe brandweerauto's vertrok naar de nieuwe brandweerkazerne aan de Dissel. 
Aansluitend werd het nieuwe onderkomen officieel ingebruik genomen,

18-05 "Aktie boodschappentas." Namens de milieu-federatie Noord-Holland overhandigde 
mevrouw J. Santegoeds de laatste plastic draagtas, in de vorm van een collage, 
aan de wethouder van milieuzaken mevrouw Kroezen, Deze aktie wordt gesteund 
door de plaatselijke vrouwenbonden, de aktiegroep Kapstok en de Wereldwinkel

20-05 Met prachtig lenteweer hield de Oudheidkundige Vereniging haar jaarlijkse excur
sie. Het museum van het Provinciaal Ziekenhuis te Bakkum, de Oostindiëvaarder 
"De Amsterdam" en het Rijksmuseum voor Oudheden werden met een bezoek 
vereerd. Een heel geslaagde dag!

20-05 Aan de Torenstraat is gevestigd een kledingverhuurbedrijf. De eigenares, Gerda 
Dudink, zal eind mei op het pleintje voor de zaak met "Entourage" een show 
houden.
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21- 05 Voor zijn uitzonderlijke verdiensten is aan burgemeester Feijtel de gouden ere
medaille van de stad Medemblik toegekend. Het was tevens de laatste raadsver
gadering die door de scheidende burgemeester werd voorgezeten.

22- 05 In Huize Martinus nam zuster Alphonsa afscheid na ruim 32 jaar werkzaam te zijn
geweest in de verzorging van de bewoners van Martinus. Aktiviteiten op het ge
bied van vrijwilligerswerk en het Rode Kruis zullen van deze "vutster" nog volop 
aandacht krijgen.

23- 05 Het nieuwe pand van gemeentewerken aan de Dissel is, onder vrolijke klanken
van Harmonie Crescendo, geopend. Burgemeester Feijtel stelde met trots vast, 
dat (inklusief de brandweerkazerne) een groots gebouwencomplex was gereali
seerd. Veel belangstellenden kwamen op deze - zonnige - dag de pas geopende 
bedrijven bewonderen.

24- 05 Vandaag overleed, op 67-jarige leeftijd, de heer W.N. Vlaming. Naast zijn werk
als architect was de heer Vlaming een bekende persoonlijkheid, die op kerkelijk 
en maatschappelijk gebied zijn beste krachten heeft gegeven,

27-05 Vanaf vandaag staat Medemblik weer volop in de belangstelling van de Spa
Regatta. Tot en met zondag zal deze "generale repetitie" (over twee maanden 
vinden de Olympische Spelen plaats in Barcelona) duren.

03- 06 Aan de Oude Haven is de nieuwe praktijkruimte van de fysiotherapeuten in ge
bruik genomen. De vier geassocieerde therapeuten beschikken nu over riante be
handelruimtes, wachtkamer en kantoor,

04- 06 Woningbouwvereniging Volksbelang richt een fonds voor gehandicapte huurders
op. Jaarlijks zal de vereniging ƒ 10.000,00 storten in een speciaal fonds, te be
stemmen voor invaliden die niet in staat zijn een eigen bijdrage te betalen voor 
woningaanpassingen.

04-06 Tijdens zijn werkzaamheden in Plan West is schoorsteenveger Peter de Boer door 
een leger agressieve kraaien van het dak gejaagd.

06-06 Enkele bestuursleden van de Vereniging Medenblick ontvingen leden van de Oud- 
heidvereniging Rijnsburg. Met interesse namen de gasten kennis van de ge
schiedenis van de Radboudveste.

09- 06 Wethouder G. Kroezen-Puister heeft het startsein gegeven voor de eerste huis-
aan-huis inzameling van klein chemisch afval. Er bleek al snel, dat de eerste in- 
zameldag nog niet aan de verwachting voldeed,

10- 06 Tijdens een informele bijeenkomst in de ridderzaal van het kasteel, was voor
iedereen gelegenheid afscheid te nemen van de burgemeestersfamilie Feijtel. Met 
lovende woorden en cadeaus nam men afscheid van een dynamisch leider.

11- 06 Het voormalige Waterschapshuis aan de Westerhaven 20 herbergt een wisselende
beeldencollectie. De stijlkamers en de binnenplaats van het 17e eeuwse pand 
lenen zich uitstekend voor deze kunstvorm.

13-06 Voor wie een uitnodiging had ontvangen was in hotel West de eerste bijeenkomst 
van het Komitee 2000. Dit komitee heeft de bedoeling een groep te vormen om 
op 31 december 1999 een groots eeuwwisselingsfeest te gaan vieren.
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15- 06 Een extra raadsvergadering onder leiding van waarnemend burgemeester De Nijs,
waarbij de Commissaris van de Koningin - de heer J. van Kemenade - een pro
fielschets in ontvangst nam voor de nieuw gewenste burgemeester. Eind dit jaar 
zal de benoeming plaatsvinden.

22- 06 Een boekwerkje is uitgegeven door de VVV. Hierin staat een stadswandeling,
voorzien van fraaie foto's, beschreven. Dit mooie materiaal kan worden uitge
geven dankzij steun van het bedrijfsleven en sponsors. Mede hierdoor kon het 
boekje gratis worden aangeboden aan de Medemblikker bevolking,

30-06 De eerste paal voor de uitbreiding van de Openbare Bibliotheek werd geslagen
door de heer J. de Greeuw, sekretaris van het Hervormd Weeshuis, Het Hervormd 
Weeshuis is één der grote sponsors,

01-07 Per 1 juli is de nieuwe begraafplaats aan de Zorgvlietlaan opgesteld voor ge
bruik. Daardoor zullen geen nieuwe graven meer worden uitgegeven op de oude 
begraafplaats aan de Compagniesingel. Voor de R.K. begraafplaats geldt, dat tot 
rond 1995 nog ruimte is.

01-07 Al enige tijd warm zomerweer; er zijn dagen dat het kwik stijgt tot soms 30 °C.

01- 07 Het nieuwe visrestaurant "d'Artiest" aan het Achtereiland 12a is geopend. Men
kan keuze maken uit verscheidene visspecialiteiten, maar ook vleesgerechten. 
Bovendien kan men genieten van een prachtig uitzicht over de Oosterhaven,

02- 07 De gemeentelijke Mavo "De Dijk" wist het te bewerkstelligen dat 100% van de
kandidaten voor het eindexamen slaagde!

03- 07 De Stichting Medemblikker Meelmolen tekent bezwaar aan bij Gedeputeerde
Staten tegen de uitbreiding van de vuilstortplaats.

09- 07 De Stichting Restauratie Bonifaciuskerk zal gedurende de romantische markten
oude leien van het dak van de kerk te koop aanbieden. Deze leien, waarop een 
afbeelding van het Achterom en de Bonifaciustoren, zullen door deze verkoop 
het restauratiefonds steunen,

10- 07 De bewoners van camping Zuiderzee doen verwoede pogingen om de opgeheven
bushalte aan de Oosterdijk terug te krijgen, De gemeente ziet geen mogelijkheid 
tot herstel van de situatie.

11- 07 De eerste romantische markt is onder mooie weersomstandigheden van start ge
gaan, met veel bezoekers, gezelligheid en draaiorgelklanken,

16- 07 MAVO-leerlingen hebben zich ingespannen, door verkoop van pennen, sponsor-
aktiviteiten enz., een bedrag bijeen te krijgen van ƒ 6500,00. Dit bedrag is be
doeld om het onderwijs in Albanië te steunen.

23- 07 Sinds kort is in het pand Oostersteeg 9 de Islamitische slagerij "Aksaray" ge
vestigd. Voor bepaalde specialiteiten alsmede groente, fruit en Turks brood kan 
men uitstekend terecht.
Al enige tijd kan men bij de grillroom "Marmara" aan het Bagijnhof Turkse lekker
nijen of schotels bestellen.
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25-07 Een berichtgeving in de regionale krant vermeldde, dat de leefomstandigheden van 
de dieren in de kinderboerderij veel te wensen overliet. De districts-inspecteur 
stelde vast dat de beesten goed verzorgd waren, alleen enkele geiten en lamme
tjes verhuisden naar een ander dierenverblijf.

31-07 De oudste inwoner van Medemblik, de heer Hendrik Bosma, bereikte de leeftijd 
van 97 jaar. Wethouder Du Pon verraste de jarige in Huize Levensavond met een 
bloemetje.

03-08 Onder een stralende zon, met veel publiek, zijn de jaarmarkt en kermis weer vol
ledig geslaagd.

05- 08 Gevestigd: firma Wijbenga, aannemersbedrijf voor straat-, grond- en rioleringswerk
en specialisatie van sierstraatwerk. Het bedrijf is gevestigd aan het Geldelozepad 
nummer 13A.

06- 08 Naar het ambt van burgemeester hebben 92 kandidaten gesolliciteerd. Voor deze
vacature meldden zich 68 mannen en 24 vrouwen,

08-08 Plankzeiler Stephan van den Berg zoekt kontakt met wethouder Du Pon om een 
zeilschool te kunnen starten in de Radboudveste.

13-08 Vanaf vandaag exposeert de oud-Medemblikker Jan Geusebroek in het stadhuis 
van Medemblik.

15-08 Bewoners van de Vlietsingel hebben opnieuw een bezwaarschrift ingediend tegen 
de herinrichting van de Vlietsingel.

15-08 In de zomer is het verenigingsgebouw Sint Pieter een maand gesloten. Het be- 
heerdersechtpaar Joop en Corrie Wagenaar is al geruime tijd bezig om het ge
bouw te moderniseren. Na de opening kan men voor ƒ 1,25 weer van een goed 
kopje koffie genieten.

15- 08 De 23e zwemmarathon Staveren-Medemblik is weer geslaagd. Als winnaar tikte
aan Erik van Dartel. Zijn tijd was 5.16,14.

16- 08 Het zeemansvrouwenkoor "De Lutine" krijgt landelijke bekendheid. Met 13 koren
traden ze op in het scheepvaartmuseum te Amsterdam.

20-08 In kasteel Radboud is een tentoonstelling te zien van de Edamse kunstenares Gea 
Karhof. Tot 16 september zijn haar kleuretsen te bewonderen.

20-08 Bij de gemeente is een aanvraag ingediend tot het vernieuwen c.q. veranderen 
van het pand (monument) Oosterhaven 42.

20-08 Een nieuwe kledingzaak opende haar deuren aan de Nieuwstraat 63, "Kontrast" 
mode voor kinderen en tieners.

22-08 Aan de 24-uurs Amstel-zeilrace namen 700 schepen deel. Schipper Innemee is, 
met 126 afgelegde zeemijlen, winnaar geworden.

24-08 De gemeenten Medemblik en Noorder-Koggenland doen al geruime tijd pogingen 
de kruising Markerwaardweg/Almereweg te verbeteren op het gebied van de ver
keersveiligheid. De provincie laat weten dat, dit jaar nog, tot de verwezenlijking 
van een rijbaansplitsing zal worden gekomen.
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05-09 Voetbalvereniging DEK verwelkomt het honderdste jeugdlid, de 6-jarige Johan 
Pronk. Als verrassing mocht Johan de eerste aftrap verrichten voor de nieuwe 
competitie van het eerste elftal,

11- 09 Huis-aan-huis bezorgd; de harddraverij feestkrant. Met deze speciale uitgave is
een waardevol bezit verkregen.

12- 09 Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de wandelsportvereniging
Radboud, De heer Johan de Vries, voorzitter van de vereniging, verkreeg uit 
handen van burgemeester De Nijs de zilveren legpenning van de gemeente voor 
zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de plaatselijke verenigingen,

13- 09 Opening van de feestweek ter gelegenheid van de 150-jarige harddravenjver-
eniging "Prins Hendrik". Het eerste paardenspektakel had plaats op de Nieuw- 
straat en in een bomvolle feesttent op het Gedempte Achterom had een muziek
festival de aandacht.

14- 09 Opnamedag van het AVRO programma "Tussen kunst en kitsch" in kasteel
Radboud, Als streekobject kwamen een Westfriese kap en een 18e eeuws boek, 
waarin Medemblikker prenten, naar voren.

15- 09 Meelmolen De Herder in feesttooi ter ere van de jubilerende harddraverijvereni-
ging. Helaas moest het zogenaamde "mooimakersgoed" wegens een te straffe 
wind worden verwijderd.

19_09 Tijdens de receptie van de jubilerende harddraverijvereniging overhandigde waar
nemend burgemeester De Nijs de Koninklijke Erepenning aan de voorzitter, de 
heer Jan Struik. Tevens mag op het briefpapier der vereniging het koninklijk 
wapen worden gevoerd. De heer Hartman van de Nederlanse Draf- en Rensport 
overhandigde het bestuur de zilveren legpenning van de N.D.R,

Voorzitter Jan Struik ontvangt uit handen van waarnemend burgemeester, 
De Nijs de Koninklijke Onderscheiding voor 150 jaar "Prins Hendrik"
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19- 09 Een brand heeft deze avond grote schade aangericht aan twee historische
panden aan de Breedstraat. Van de beide panden, waarin is gevestigd makelaars
kantoor Commandeur-De Wit, is het zogenaamde Murray huis het zwaarst ge
troffen. Een gelukkige bijkomstigheid is het feit dat alle gegevens zijn opge
slagen in de vestiging Enkhuizen.

20- 09 Mevrouw N. Berkhout-Burger is in de Martinuskerk onderscheiden met de zilveren
penning van de Gregorius vereniging. Deze onderscheiding verdiende mevrouw 
Berkhout als steunpilaar van het dameskoor.

21- 09 De laatste feestdag van de jubilerende harddraverijvereniging behoort tot het ver
leden. In de feestelijk versierde stad en begunstigd met prachtig weer en duizen
den feestgangers, kunnen de organisatoren terugzien op een grandioos feest.

24- 09 Elet zaalvoetbalteam "Old Stars" is in een nieuw tenue gestoken. De eigenaar
van de Tritonbar, de heer Tiben, stelde de outfit ter beschikking,

25- 09 Bewoners van plan West krijgen van woningbouwvereniging Volksbelang een brief
bezorgd, waarin vermeld, dat er "plannen" zijn om 94 woningen in de wijk te 
slopen.

29-09 Een nieuw zangkoor voor kinderen: De Ketelbinkies. Jongens en meisjes van 8 tot 
12 jaar houden de eerste repetitie in de Graaf Florisschooi, waar liedjes over 
varen en de zee worden gezongen.

01-10 Vanaf 1 oktober funktioneren de kantoren van Mr. O.M. Planting en Mr. G.J. van 
der Stolpe weer zelfstandig. In het pand Torenstraat 15 zijn bereikbaar notaris 
G.J. van der Stolpe en de beide advocaten Mr. O.M. Planting en Mr. M. Maasdam.

06-10 Ongeveer 70 verontruste bewoners van plan West trokken in optocht naar het
stadhuis om hun ongenoegen te uiten over de mogelijke sloop van een deel van 
hun wijk. Aan wethouder Du Pon is een pakket eisen overhandigd; de buurt zal 
zich tegen de plannen verzetten.

10-10 Sinds 1 oktober is het nieuwe kinderdagverblijf van de Stichting Elan van start 
gegaan. Het kinderdagverblijf is gevestigd in de voormalige kleuterschool,
't Kwetternest, aan de Scheepmakerssingel. De leidsters hebben momenteel 14 
kindertjes onder hun hoede.

10-10 Het Medemblikker koor "Medemelaca Vocali" heeft voor het eerst een rommel
en curiosamarkt gehouden in de zaal van het Sint Pieter. Het resultaat van deze 
markt is een sukses geworden,

15-10 Feestelijke opening van de nieuwe lokalen in de St.Jozefschool aan de Zand
bergen. Met het onthullen van het nieuwe vignet gaf het een officieel tintje tot 
de ingebruikname van de twee lokalen.

17-10 Vijf jaar geleden is in de provincie Noord-Holland gestart met het inzamelen van 
gescheiden afval. Hiermede organiseert de gemeente Medemblik samen met de 
aktiegroep Kapstok een compostdag. Een waardebon, geplaatst in de Medem
blikker Courant, gaf recht op een zak compost, te verkrijgen bij de buitendienst 
van de gemeente aan de Dissel.
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17-10 Ten behoeve van het restauratiefonds Bonifaciuskerk is een bloembollenaktie ge
houden, In korte tijd waren alle verkopers los. Het is de bedoeling dat op 24 
oktober aanstaande wederom een aktie zal worden gehouden.

22-10 Het stadhuis (het oude gedeelte) staat in de steigers, De aannemer is bezig oude 
voegen uit te hakken en nieuwe stenen in te metselen. Tevens komen er nieuwe 
muurankers van roestvast-staal, De 28 meter hoge steigers zijn voor de kinderen 
in de weekenden een trekpleister, hetgeen gevaar kan opleveren.

22- 10 Schoenmaker Kees Haakman in het Bagijnhof is al een kwart eeuw "bij zijn
leest". Ter gelegenheid van dit jubileum zijn er leuke verrassingen in petto.

23- 10 Het Koningin Emmapark is na een "prachtige" zomer omgetoverd in een kleurrijk
herfstbos. De meer dan 60-jarige bomen tonen hun herfsttooi.

28-10 Het verenigingsgebouw Scala is het doelwit geworden van inbrekers; geluids
apparatuur en keyboards zijn verdwenen. De muziekschool en de Medemblikker 
Pinkstergemeente zijn hierdoor gedupeerd.

28- 10 Op het Westereiland is een mooie Japanse notenboom door vandalen met een
zaag bewerkt en de stam gebroken. De plantsoenendienst betreurt het verlies 
van deze fraaie notenboom (ook wel toekomstboom genoemd).

29- io Woningbouwvereniging Volksbelang start met het onderhoud van de woningen aan
de Gerrenbraak, Vouter, Egboet en Brakeweg. Het afgelopen jaar heeft de ver
eniging voor 3,5 miljoen gulden aan onderhoud laten verrichten.

30- 10 Het stoommachinemuseum heeft het afgelopen seizoen minder bezoekers naar
binnen gehaald. Deze terugslag is te wijten aan de slechte bereikbaarheid 
wegens werkzaamheden aan de dijk en het vervallen van de lijndienst der NZH.

31- 10 De A-junioren van s.v. DEK presenteerden hun nieuwe outfit op het terrein aan
de Vlietsingel. Ton van Onzenoort "Sport" en Theo Kaandorp van "New Basic 
Jeans" zijn de sponsors van deze groep.

03-11 In Huize Martinus herdachten de twee religieuzes, zuster Lambertina en zuster 
Engelina, hun diamanten jubilea als zusters "van liefde van Tilburg". Beide 
zusters waren eertijds werkzaam in het onderwijs.

03-11 De gymnastiekzaal aan de Van Teylingenstraat verkeert in een slechte staat.
Zal er sluiting dreigen voor de gymzaal?

03-11 De grondige restauratie van de Bonifaciuskerk ligt op schema. In de uitstalkast, 
geplaatst aan de Overtoom, kan men bekijken hoe het restauratiewerk van "oud 
naar nieuw" gaat verlopen.

03- 11 De vereniging van Ultra Lichte Vliegtuigen (ULV) te Schagen heeft een aanvraag
ingediend voor een start- en landingsbaan nabij de Radboudstad. De meerderheid 
der politieke partijen heeft besloten hiervoor geen vergunning te verlenen.

04- n De afdeling der Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen vierde het 40-jarig
jubileum. De feestelijke gebeurtenis werd opgeluisterd door het Z.Z, Cabaret.
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07-11 Een mijlpaai: 75 jaar Bouw- en Houtbond FNV; opgericht op 7 oktober 1917 als 
RK bouwvakarbeidersbond St. Joseph. Een feestelijke avond werd gehouden in 
het St.Pieter, waar diverse leden onderscheiden werden voor hun inzet voor de 
bloei van de vereniging.

09-11 Het vooroeverprojekt begint vaste vormen aan te nemen. Vanaf de oude zeedijk 
is ai goed te zien hoe de inrichting van het nieuwe land zal worden.

12-11 De bekende radio-electrazaak Bood aan de Nieuwstraat heeft zijn winkelruimte 
aanzienlijk uitgebreid en gemoderniseerd. Radio Bood is inmiddels 35 jaar een 
begrip voor Medemblik en omgeving.

12-11 De rioleringswerkzaamheden in plan West vorderen gestaag. Het voorstel van
B&W om het volgend jaar rioolrecht in te voeren, zit in politiek Medemblik niet 
op één lijn.

14-11 De heer W. Vreijsen verwelkomde Sint Nicolaas bij zijn aankomst aan de Ooster- 
haven. De heer Vreijsen organiseerde al 25 jaar dit feestelijk gebeuren, maar zal 
hierna de organisatie in andere handen overdragen.

14- 11 Problemen rond het gemeentelijk rookverbod in de ouderen-soos. Inmiddels is in
het verenigingsgebouw der ouderen een goede afzuiginstallatie aangebracht, waar
door de asbak weer in ere hersteld is.

15- 11 Een mooi concert van het koor Medemelaca Vocali viel te beluisteren. Het koor
stond voor het eerst onder leiding van de nieuwe dirigent Jan Laan. Als solisten 
traden op Tiny Warnaar, Froukje Hoitinga en Rick Schoonbeek aan de piano.

20- 11 New Basic werd geopend aan de Nieuwstraat. Een zaak met "merk"kleding, waar
de modebewuste jeugd in een hypermoderen entourage een keus kan maken.

21- 11 Toneelvereniging Animo bracht op de planken het blijspel "En ik dan" van Annie
M.G. Schmidt.

25- 11 Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de Rotaryclub is een cheque uitgereikt
aan de heer Scheijen. De waarde van de cheque bedroeg ƒ 10.000,00; dit bedrag 
is door de rotarians bijeengebracht. Het geld zal worden besteed aan de zwerf
kinderen in Rio de Janeiro.

26- 11 Waarnemend burgemeester De Nijs kan na veel geduld en diplomatie de discussie
over de gemeentebegroting afsluiten. De vergadering duurde 8V2 uur.

27- 11 In gezelschap van dijkgraaf G. Dijkstra, wethouder Du Pon en burgemeester
Dorrestijn van Noorder-Koggenland, hebben de leerlingen van Mavo De Dijk het 
nieuwe fietspad op de kruising Almereweg/Markerwaardweg officieel in gebruik 
genomen, De veilige oversteek heeft ƒ 550.000,00 gekost.

28- 11 "Het Tuinhuisje", een voormalig vissershuisje aan de Westerhaven, is in oude
luister hersteld. De restauratie van dit unieke huisje was het eerste projekt van 
de Stichting Stadsherstel. Hat pandje, eigendom van de familie Swart van bloem- 
sierkunst "Lotus", zal voor creatieve doeleinden worden gebruikt.

03-12 Leerlingen van Mavo De Dijk zijn sinds kort in een officieel sporttenue gestoken.
De gemeente Medemblik, de ouderraad van de Mavo, bedrijven en instanties 
maakten het mogelijk om de rood-zwarte outfit te verwezenlijken.
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03-12 De dames en heren van het eerste team van de volleybalvereniging Antilopen 
zijn door het autoschadebedrijf KWB in het nieuw gestoken.

07-12 De heer D.Th. van de Vijver overleed vandaag op 81-jarige leeftijd. Een toege
wijd man, die zich vele jaren inzette voor de restauratie van de Bonifaciuskerk. 
Hij heeft veel bestuursfunkties vervuld, waaronder het voorzitterschap van de 
Stichting "Het Hervomd Weeshuis".

10-12 De vernieuwing van de riolering in plan West heeft een achterstand van circa 2 
weken opgelopen wegens slechte weersomstandigheden. In de Sonoystraat en de 
Graaf Florislaan zijn het riool en de huisaansluitingen inmiddels vernieuwd.

10-12 Medemblik krijgt waarschijnlijk een PvdA burgemeester. Een dezer dagen zal de 
benoeming worden verwacht. Er is nogal wat commotie ontstaan wegens het uit
lekken van berichten over een nieuw te benoemen burgemeester. De vertrouwens 
kommissie in onze stad heeft de heer H. Smit, wethouder in Anna Paulowna, 
bovenaan het lijstje gezet en naar de Commissaris der Koningin, de heer Van 
Kemenade, gezonden.

12-12 "Voor werk van huis, uw kind bij ons thuis". Onder deze mededeling is nu offi
cieel geopend het kinderdagverblijf van de Stichting Elan. Bestuur en leidsters 
toonden vol trots het "kinderpaleisje". Namens de gemeente overhandigde wet
houder Kroezen een hobbelpaard voor het dagverblijf. De gezamenlijke bedrijven 
verrasten de leiding met speeltuigen voor het buitengebeuren.

14-12 Burgemeester en Wethouders willen de aula aan de Breedstraat verkopen aan de 
Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging, De verkoop van het pand zal, 
als de gemeenteraad met het voorstel instemt, voor ƒ 88.500,00 exklusief over- 
schrijvingskosten en btw worden verkocht aan de vereniging,

17-12 De laatste tijd regent het klachten over vuurwerk. In de hele stad is het raak; 
word je betrapt, dan zal de bekeuring niet mals zijn,

19-12 De evenementenkommissie van de beide ouderenbonden organiseerden een kerst- 
middag in een sfeervol versierde zaal in Hotel West.

24-12 "Tot nieuw leven voor een monument in Medemblik". Onder deze titel besteedt 
de Medemblikker Courant veel aandacht aan de restauratie van de Bonifacius
kerk. Ten behoeve van de invulling van de kerk is nog ƒ 760.000,00 nodig, De 
aktiviteitenkommissie bereidt zich voor op een in maart te houden restauratie- 
veiling.

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