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KRONIEK OVER HET JAAR 1993

02-01 Onder winterse omstandigheden is Medemblik volop in beweging! Waar ... voetbal
vereniging DEK met de traditionele trimloop en de jeugdafdeling een aardig spon
sorbedrag bij elkaar liep. Waar ... een groep vrijwilligers bezig was met het snoei
en van de Medemblikker knotwilgen. Waar ... de jeugd zich eindelijk kon uitleven 
op de ijsbaan van Medemblik.

05-01 Op de nieuwe algemene begraafplaats Zorgvlied ten zuidwesten van Medemblik 
heeft de allereerste teraardebestelling plaatsgevonden.

11-01 Een uitslaande brand woedde in een 17e eeuws pakhuis in de Tuinstraat. De brand
weer kon het pand tijdig redden; de bovenwoning raakte echter zwaar beschadigd. 
De bewoner kon het pand tijdig verlaten.

14-01 Een hevige storm velde een stevige iep bij Hotel West. De boom viel op een aan 
de overzijde gelegen woning, waarbij het dak werd beschadigd en de dakgoot 
werd meegesleurd. In de Graaf Florislaan waaide het dak van een woning.

16- 01 Een delegatie van de DEK-jeugd overhandigde de opbrengst van de sponsor-
trimloop aan voorzitter Huijsen van de kinderboerderij. Het extraatje van ƒ 365,= 
(verpakt in een spaarbeer) nam hij glunderend in ontvangst.

17- 01 Nieuwjaarsconcert van Harmonie Crescendo in het Sint Pieter. Het concert werd
geopend met het Adagio van Thomas Albioni, als memoriam voor het erelid 'ome' 
Jan Feld, die enkele dagen eerder overleden was. Onder leiding van de nieuwe 
dirigent Martin Wittebrood bracht Crescendo een uitstekend concert, waarbij de 
leden optraden in hun 'nieuwe' uniformen; een schenking van Snel Golfkarton.

19-01 39 Jaar Vette Varkens Vereniging, Om 08.45 uur opende Hotel West de deuren 
voor het gezamenlijke ontbijt van de 'boertjes'. De verdere dag werd besteed en 
benut met een excursie, snert eten met de 'boerinnetjes', spelletjes, muziek, 
klaverjassen en ... sparen voor het 40-jarig jubileum.

19- 01 In het stadhuis is een expositie te bewonderen van Hanny en Ati Slijkerman.
Deze twee oud-Medembliksen laten werk zien in aquarel en olieverf; mooie sfeer
volle schilderijen met een romantisch karakter.

20- 01 De Oudheidkundige Vereniging hield een eerste lezing in het nieuwe jaar in café
Brakeboer. Het onderwerp was stamboom-onderzoek en hiervoor waren veel be
stellende gekomen. De spreker, de heer Olijve uit Hoorn, maakte met woord en 
beeld duidelijk hoe geïnteresseerden de weg kunnen vinden naar bevolkings
registers en archieven om tot een familie-onderzoek te komen.

20- 01 In de voormalige showroom-garage van de firma Bood aan de Nieuwstraat is ge
opend Cateringshop La Mirage; het bedrijf biedt een groot assortiment salades, 
warme maaltijden, hapjes, enz.

21- 01 In de pastorie van de R.K. kerk is het een drukte van belang. Tweede-jaars leer
lingen van het SPOS (Stichting Praktijk Opleiding Schildersbedrijf) geven het 
pand een grondige opknapbeurt. Onder het toeziend oog van leermeester Jaap 
Schipper vinden de 6 jongens en 1 meisje het een uitdaging het 'oude' schilders
vak tot zijn recht te laten komen, zowel in pastorie als kerk.
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26-01 Een bouwplan voor een supermarkt aan de Randweg zal binnenkort worden inge
diend door Groothandel Karsten. In de commissie ERO (economische zaken en 
ruimtelijke ordening) is een meerderheid tegen realisering. De meningen binnen 
de MEVO, de belangen-organisatie van de Medemblikker middenstand, zijn ver
deeld over een (mogelijke) vestigingsplaats van een supermarkt.

28-01 Tijdens de vandaag gehouden raadsvergadering is met lovende woorden afscheid 
genomen van waarnemend burgemeester De Nijs, die acht maanden de stad mocht 
besturen. Zijn vermogen om ernstige problemen te relativeren was,volgens nestor 
Louw, zijn grootste kracht. De waarnemend burgemeester bracht onder de aan
dacht dat nog veel moeilijke klussen zullen komen, en wenste zijn opvolger hier
bij veel wijsheid en sukses.

28-01 De gemeenteraad ging akkoord met de verkoop van Het Theehuis in het Koningin 
Emmapark. De opstal wordt gekocht voor ƒ 125.000,= door het echtpaar Sijm.
Het perceel grond blijft eigendom van de gemeente.

01- 02 De Stichting Woningbeheer West-Friesland (S.W.W.), voorheen Woningbouwvereni
ging Volksbelang, zal binnenkort starten met onderhouds werkzaamheden aan 90 
woningen in de Koggenwijk. Niet alleen zal een planmatig onderhoud worden uit
gevoerd, de huurders krijgen bovendien de kans om gelijktijdig een aantal geriefs- 
verbeteringen te laten aanbrengen. S.W.W. zal 3 miljoen aan de werkzaamheden 
besteden.

02- 02 Medemblik heeft een nieuwe burgemeester. Drs. H. Smit en zijn gezin werden
binnengehaald onder het luiden van de klokken op weg naar kasteel Radboud, 
waar een bijzondere raadszitting zou plaatsvinden. In de ridderzaal konden de 
vele autoriteiten en genodigden getuige zijn van het plechtige ogenblik toen de 
ambstketen door waarnemend burgemeester De Nijs werd omgehangen. Een aan
tal oud-burgemeesters van de stad was aanwezig en vele sprekers voerden het 
woord. Tenslotte dankte de nieuwe burgemeester allen voor de stijlvolle wijze, 
waarop iedereen hem tegemoet getreden was.

vlnr de burgemeesters Norbart, Westendorp, Smit, Feijtel, Bol en De Nijs
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10-02 Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft de 66-jarige mevrouw Fluitsma-Van 
Kessel met goed gevolg het examen wijsbegeerte en spiritualiteit afgelegd.

10- 02 De officiële naam van het vooroeverprojekt, groen- en recreatiegebied, zal zijn
'De Vooroever'. Het projekt heeft door slechte weersomstandigheden vertraging 
opgelopen, met name bij Andijk. Voor Medemblik zal dit geen probleem opleveren 
en het evenemententerrein ten behoeve van de Spa Regatta zal eind mei gereed 
zijn.

11- 02 Begrafenisvereniging De Eendracht heeft tijdens de jaarlijkse bijeenkomst aan
dacht besteed aan drie uittredende vaste dragers van het dragersgilde. De heren 
A. de Wit, C. Manshanden en J. Schoutsen kregen een zilveren onderscheiding op
gespeld.

13- 02 Jubileumconcert van het 25-jarige Unciaal in de Sint Martinuskerk. Onder leiding
van Dick Opdam bracht het koor het op bijbelteksten gebaseerde werk 'The 
Young Messiah' naar voren.

14- 02 Jazz in café Brakeboer. Organisator Jack Brakeboer heeft de bedoeling om elke
twee weken een gezellig stukje muziek te presenteren. De optredens zijn op zon
dag van 17.00 tot 20.00 uur, om het 'zondagsgevoel' te verdrijven. Vandaag het 
kwintet van de Hoornse saxofonist Elbert Wezelman.

15- 02 De vernieuwde en uitgebreide bibliotheek staat van 15 tot 19 februari in het
teken van een feestelijke opening. Iedere dag is er iets te beleven,zoals muziek,
voordrachten en voorlezen. Vrijdagavond zal de bibliotheek gesloten zijn i.v.m. de 
officiële (her)opening.

24-02 In de omgeving van het Radboudpark zijn de sloten ernstig vervuild door bouwafval 
zoals piepschuim, plastic en stukken houtafval. Met stevige wind drijft de troep 
naar de Kleine Vliet, alwaar het milieu vervuild zal worden.

24-02 Een interessante en geslaagde avond, verzorgd door de Oudheidkundige Vereniging 
in café Brakeboer. Als spreker de heer N. Portius, die de geschiedenis van de 
V.O.C. en de bouw van het schip Batavia te Lelystad onder de aandacht bracht. De 
oorspronkelijke Batavia werd in opdracht van de V.O.C. in 1628 gebouwd en liep 
op zijn eerste reis in 1629 voor de kust van Australië op de klippen. De herbouw 
van de 'nieuwe' Batavia zal waarschijnlijk in 1995 voltooid zijn.

28-02 Er zal een onderzoek moeten komen naar het probleem van het verder wegzakken 
van de Bonifacius toren. De toren zakt gemiddeld 11/2 millimeter per jaar. Een 
onderzoek naar de gesteldheid van de fundering zal een dure aangelegenheid 
worden.

28-02 Het College van Medemblik wil ƒ 1000,00 uittrekken ter ondersteuning van de 
samenwerkende musea ten behoeve van de uitgifte van een regionale folder.

04-03 De Medemblikker Tennisclub M.T.C. heeft voor het seizoen 1993-1994 de ABN- 
Amro Bank weten te strikken ais sponsor voor een groot recreatietoernooi in de 
komende zomer.

06-03 Tijdens de voorjaarsvakantie is er voor de jeugd tussen 7 en 12 jaar in kasteel 
Radboud deze week een puzzelroute uitgezet. De kinderen kunnen door het in
vullen van een vragenlijst veel van de historie aan de weet komen en ... een 
leuk prijsje verdienen.
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13-03 Toneelvereniging Ons Genoegen presenteerde in Hotel West de muzikale komedie 
'Jungle Opera'. Op 20 maart a.s. wordt er nogmaals opgetreden, waar zoals ver
wacht weer een voortreffelijk spel zal worden opgevoerd.

17- 03 Kunstenaar Bert van Drongelen presenteerde ten stadhuize het ontwerp van zijn
kunstwerk, dat geplaatst zal worden voor de blinde muur van het stadhuis. Het 
object, symbool van stad en water, wordt vervaardigd uit ijzer en graniet. De 
kosten bedragen ƒ 35.000,00.
Het terrein van de vuiistort C.A.W. is inmiddels ook met een kunstwerk verrijkt.

18- 03 Enkele bestuursleden van de Oudheidkundige Vereniging ontvingen een groep
plattelandsvrouwen uit Alkmaar. Het doel; een wandeling door de Radboudveste 
viel zeer in de smaak. Afsluitend werd het bakkerijmuseum bezocht.

20-03 Restaria Reddy aan de Nieuwstraat vierde het 15-jarig bestaan. Aan deze viering 
werd een tekenwedstrijd, met mooie prijzen, voor de Medemblikker jeugd ge
koppeld. Marvin Groenen en Daniëile Tiben sleepten elk een prachtige crossfiets in 
de wacht.

22- 03 Momenteel is men bezig met graafwerkzaamheden in het Koningin Emmapark. Een
nieuwe riolering zal worden aangelegd vanaf de Hoogesteeg tot in de Parklaan, 
waarna aangesloten wordt op het hoofdriool. Een hele verbetering, omdat de 
toiletten van Het Theehuis nog steeds loosden op het oppervlaktewater. Het karwei 
zal ongeveer 3 weken duren.

23- 03 De werkzaamheden aan de Vooroever zijn in de eindfase gekomen. Momenteel
wordt een parkeerterrein aangelegd bij het Nesbos. De 3 samenwerkende gemeen
ten, Wervershoof, Andijk en Medemblik, willen het S.O.W. verzoeken het projekt op 
te nemen in het recreatieschap. De gemeente Medemblik zou het 'liefst' zelf het 
beheer en onderhoud van het evenemententerrein willen verzorgen.

23- 03 Waar enkele maanden geleden de bewoners van Plan West fel protesteerden tegen
mogelijke sloop van hun huizen, is nu uit een gehouden enquete gebleken, dat een 
meerderheid van de bewoners heeft gekozen voor renovatie van de woningen.

24- 03 De Oudheidkundige Vereniging hield een lezing, verzorgd door mevrouw T. van der
Walle, stadsarcheologe te Hoorn. Het onderwerp was: de oudste bewoning van 
Hoorn. Met als bron een archeologisch onderzoek in 1974 op de Rode Steen, be
zorgde spreekster de aanwezigen een interessante en leerzame avond.

27-03 Een bomvolle zaal in Hotel West, waar men was gekomen voor de veiling ten bate 
van de restauratie van de Bonifaciuskerk. De burgerij genoot van de beide af
slagers, Herman Bos en Aad van Oers, die de 'koopjes' aanboden. Notaris Van de 
Stolpe, met assistenten, hield de stand bij. Hij kon 's nachts, rond de klok van 1 
uur, mededelen dat ruim 60 mille binnen was.

30-03 Tijdens de vergadering van de commissie milieuzaken zal worden gesproken over 
het voorstel van de provincie betreffende de sanering van het terrein van de voor
malige gasfabriek. Met de afronding van het onderzoek stelt de provincie voor 
om dit jaar met de sanering te beginnen (kosten 10 miljoen).

01-04 De V.V.V. heeft de S-status verkregen. Dit betekent wel, dat het informatie-
kantoor een full-time kracht in dienst moet nemen; hetgeen inhoudt dat het op 
financieel gebied moeilijk zal worden. Met het bedrijfsleven, horeca, MEVO en ge
meente zal een noodzakelijk overleg plaatsvinden.
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01-04 B&W verlenen medewerking aan de plannen van de heer M. Lammes om aan de 
Brakeweg een kleine camping op te zetten op een voormalig agrarisch terrein.
De camping zal ruimte bieden aan vijf, niet permantente, kampeerplaatsen en ge
opend zijn van 4 uur 's middags tot 10 uur 's morgens.

03- 04 Het Theehuis in het Koningin Emmapark heeft een komplete verbouwing onder
gaan. Koos en Yvonne Sijm, sinds kort eigenaars van het pand, verzochten burge
meester Smit de officiële opening te verrichten. De burgemeester prees de durf 
en het lef van het echtpaar Sijm met deze investering. Het Theehuis is een sfeer
vol onderkomen, gelegen in een prachtig wandelpark.

04- 04 M.F.C. kampioen! In de match tegen Hollandia-T behaalde de Medemblikker voet
balclub de zege en het kampioenschap in de 4de klasse A. Dit werd gevierd met 
een feestelijk onthaal en een gezellig bijeen-zijn.

11-04 Het College van B&W zal, in het kader van de sociale vernieuwing, een krediet 
van ƒ 80.000,00 ter beschikking krijgen voor werkbezoeken aan verschillende 
stadsdelen. Het eerste kontakt, met de bewoners van de Randwijk, heeft kortge
leden met sukses plaatsgevonden.

15-04 Vanaf heden exposeren de aquarellisten Tineke van der Leij en Olga Pattenier in 
het stadhuis van Medemblik. Deze Medemblikker dames vinden het een hele uit
daging om te mogen exposeren.

15-04 De gemeente gaat akkoord met een krediet van ƒ 237.000,00 voor de herinrichting 
van de Vlietsingel. De werkzaamheden aan de ‘veelbesproken1 Vlietsingel starten 
begin mei.

17-04 Jongerenkoor Unciaal houdt een reünie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

22-04 De heer W. van Schaik, direkteur aan de Graaf-Florisschool, is door het College 
benoemd tot direkteur van de gefuseerde openbare basisschool. De nieuwe 
school wordt gevormd door samenvoeging van Het Vierkantje en de Graaf-Floris- 
school.

24-04 Een suksesvol jaarconcert, gebracht door Harmonie Crescendo in het Sint Pieter. 
Het publiek genoot met volle teugen van dit muzikale gebeuren.

24-04 De 18-jarige Medemblikse Dionne Metselaar behaalde als 'schoonheidsspecialiste 
voor honden' een verdiende derde plaats tijdens de wereldkampioenschappen in 
New York. Dionne heeft een eigen trimsalon in het pand Parklaan 19.

28-04 Aan het PEN Energiebedrijf is door de gemeente een bouwvergunning verleend 
voor de oprichting van vier windturbines in het IJsselmeer.

28- 04 Medemblik heeft, als eerste gemeente in West-Friesland, een samenwerkingsover
eenkomst ondertekend met de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk in ooste
lijk West-Friesland. In de overeenkomst ligt vast welke hulpverlening de Stichting 
A.M.W. en de gemeente Medemblik zullen gaan uitvoeren.

29- 04 Emiel Bodewes, chef zeefdrukkerij bij Stadtman, herdenkt het feit dat hij een
kwart eeuw verbonden is aan dit bedrijf. Ter gelegenheid hiervan biedt de 
direktie hem een receptie aan in Hotel West. Naast zijn baan bekleedt de heer 
Bodewes nog tal van funkties in verenigingen en bedrijf.
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29- 04 Meelmolen De Herder is dit zomerseizoen weer op de zondagen geopend. Naast
de verkoop van meel zal, voor het spekken van de kas, een vrolijk geel T-shirt 
voorzien van het logo van de molen te koop zijn.

30- 04 Koninginnedag werd gevierd met een stralende zon. De kinderoptocht met versier
de wagens en fietsen werd begeleid door de vrolijke klanken van Harmonie 
Crescendo. De verdere dag werd besteed aan kinderspelen op het D.E.K.-terrein, 
waar ook de voetbalwedstrijd tussen oud-M.F.C. en oud-D.E.K. (4-1) een leuke 
happening werd.

01-05 Culturen ontmoeten elkaar in het Sint Pieter. Nederlandse, Surinaamse en Turkse 
mensen lieten zich informeren op deze multi-culturele markt. De organisatie van 
deze markt was in handen van de Partijd van de Arbeid.

03-05 Het weggedeelte vanaf kasteel Radboud tot aan de bebouwde kom van Onderdijk 
is tot 14 mei afgesloten wegens asfalterings-werkzaamheden.

06-05 De Medemblikker begrafenis- en crematievereniging heeft van de gemeenten de 
aula aan de Breedstraat aangekocht. Een dezer dagen heeft de overdracht van 
het monumentale pandje plaatsgevonden.

06-05 Een jeugdige vrijwilligster van de kinderboerderij ontdekte dat één van de kippen 
op brute wijze was omgebracht. De week daarvoor was op dezelfde wijze een 
haan omgekomen. Een verscherpte kontrole zal in acht worden genomen.

06-05 Omdat de plaatselijke V.V.V. aan een aantal eisen moet voldoen en kosten
stijging niet te voorkomen is, verzocht het V.V.V. bestuur om een financiële bij
drage van de gemeente. De gemeenteraad ging akkoord met een voorlopige bij
drage van ƒ 30.000,00 voor 1993.

10-05 Voetbalvereniging D.E.K. verraste scheidsrechter Otto Ottens met bloemen, taart 
en een fraaie zegelring voor het feit dat hij 25 jaar als K.N.V.B. scheidsrechter 
aktief is. De 56-jarige Ottens zal zeker nog wat sportieve Jaartjes aanblijven.

10-05 Ledenvergadering van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, alwaar een 
feestelijk tintje niet ontbrak. Het aktieve Rode Kruis huldigde een 7-tal dames 
voor hun meer dan 20-jarige inzet voor het Welfare werk. Met een herinnerings- 
speld en bloemen werden zij beloond. Mevrouw Tiny Weel en het echtpaar Wage- 
makers werden eveneens in de huldiging betrokken voor hun inzet in het vrij
willigerswerk.

12-05 Met prachtig voorjaarsweer vertrokken 45 leden van de Oudheidkundige Vereni
ging voor hun jaarlijkse excursie dit jaar naar Antwerpen, Antwerpen is uitge
roepen tot culturele hoofdstad van Europa 1993. Een bezoek werd gebracht aan de 
Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal, waar de laatste restauratie dit jaar werd afgerond. 
Hierna werd de lunch gebruikt en vervolgens werd een bezoek gebracht aan het 
museum Plantin-Moretus, waar de oude drukkerij zeer in de belangstelling stond. 
Na nog wat gezellig verpozen op een terras of winkelen, werd de thuisreis aan
vaard; als afscheid van deze dag werd in Vianen een maaltijd genuttigd.

17-05 Meer dan 30 jaar runde het echtpaar Martien en Afra Koomen hun Boekhandel 
Idema aan de Nieuwstraat. Heden hebben zij de zaak overgedragen aan de 
nieuwe eigenaars Hans en Wilma Putto uit Wieringerwerf. Mevrouw Koomen en de 
medewerksters zullen nog verbonden blijven aan de zaak.
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19-05 Burgemeester H. Smit fungeert als ambtenaar van de burgelijke stand. De eerste 
burger, gekleed in toga, was op speciaal verzoek van het bruidspaar Brieffies- 
Bethlehem bereid hun huwelijk te voltrekken. Als bijzonderheid is te vermelden, 
dat het bruidje een oud-leerlinge is van de heer Smit, voorheen docent aan de 
Hoge School in Alkmaar.

21-05 In de Oosterhaven heeft de doop plaatsgevonden van een uniek charterschip:
Bor. (De naam betekent gunstige wind.) Het schip zal zich voornamelijk richten 
op reizen voor geestelijk gehandicapten en zal plaats bieden aan 12 passagiers.
In de zomermaanden zal de Bor gaan varen in de Deense wateren. De thuishaven 
is Medemblik.

23-05 Gezelligheid in het winkelcentrum van Medemblik. De zondag-openstelling van de 
winkels, de zon en de gezellige terrasjes trokken veel bezoekers. De voetbalver
eniging M.F.C. liet zich, naar aanleiding van het behaalde kampioenschap, naar 
het stadhuis rijden met koets en paardentram. Op het bordes van het stadhuis 
namen bestuur en leden een kleine huldiging van de burgemeester in ontvangst.

26- 05 De SPA-Regatta is voor de negende keer van start gegaan; waarbij ook een
klein deel van het korps mariniers aanwezig is. Het lijkt wat vreemd, de mari
niers in gevechtstenue, maar dit houdt in dat het Ministerie van Defensie be
hoort tot de sponsors van dit internationale evenement. De bekende Medem- 
blikker zeilers John en Henneke Stavenuiter zijn sinds dit jaar niet meer aktief 
betrokken bij dit zeilgebeuren.

27- 05 In de maanden maart, april en mei vierden Medemblikker echtparen hun 50- en
55-jarig huwelijksfeest, te weten de echtparen De Clerck, Hoogendijk, De Wever 
en Westra. Dit vormde voor de burgemeester en zijn echtgenote aanleiding om 
de bruidsparen met een bezoek te vereren, hetgeen zeer gewaardeerd werd.

01-06 Het bedrijf Polymarin heeft ten behoeve van een windturbine in Zeebrugge een 
rotorblad op transport gesteld. Het blad zal, na montage, een diameter van 46 
meter hebben. Polymarin vervaardigde indertijd ook het rotorblad voor de wind
turbine in de Wieringermeer (45 meter).

05-06 Een Westfriese brandweerdag, met deelname van alle 13 Westfriese gemeenten. 
Er werd gelijktijdig gestart met de opdrachten, o.a. water-behendigheidsspel, 
theorie, brancardoefeningen en chauffeurstesten. Aktieplaatsen voor de op
drachten waren Oostwoud, Nibbixwoud, Wervershoof en Medemblik.

07-06 Op de wekelijkse markt kon het publiek proeven van Max Havelaar koffie, een 
aktie van de Wereldwinkel. Met de verkoop van deze koffie helpt men de arme 
koffieboeren aan een gegarandeerde prijs voor hun produkt.

07- 06 Het stoommachine-museum ontving 40 Nederlandse dijkgraven in het kader van
hun jaarlijkse informele bijeenkomst. Dit keer was het gemaal in het programma 
opgenomen.

08- 06 De romantische markten zullen niet meer georganiseerd worden door de heer W.
Vreijsen, die sinds 1970 de motor was achter deze evenementen. Zijn taak zal 
worden overgenomen door de Stichting Evenementen Medemblik (S.T.E.M.), die in 
oprichting is.
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11-06 De Vooroever bij Medemblik is in trek bij plannenmakers. Genoemd worden een 
zeil- en trainingscentrum, surf accommodatie, horeca en een historische scheeps
werf. De verschillende initiatiefnemers zullen nog wel even tijd moeten hebben 
voordat verdere plannen kunnen worden ontwikkeld.

13- 06 Het maritiem kinderkoor De Ketelbinkies heeft met het debuut sukses geoogst. In
café Brakeboer genoten ouders en aanwezigen van het koffieconcert, dat de kin
deren met hun zeemansliedjes ten gebore brachten.

15-06 De vereniging tot behoud van het IJsselmeer V.B.U., de belangenvereniging van 
beroepszeilers B.B.Z. en de Nederlandse vereniging van toerzeilers N.V.V.T. 
hebben bezwaar aangetekend tegen het plaatsen van windturbines in het IJssel
meer. Medemblik heeft het protest intussen ongegrond verklaard.

14- 06 Een groep van 9 Medemblikker Vroem-Vroemers arriveerde weer heelhuids terug
in de Radboudstad van hun deelname aan de 24-uurs Solex-race in Blanquefort 
in Frankrijk. Een geslaagde missie, mede door gezamenlijke inzet en vriendschap.

20-06 Joodse jongeren en studenten bezochten, in het kader van de historische drie
hoek in West-Friesland, ook Medemblik. Een tocht langs de begraafplaats, 
synagoge en panden van voormalige Joodse families werd door een plaatselijke 
gids begeleid,

24- 06 Café Brakeboer sponsort de kleding die de bemanning van de zeilboot Fidelta zal
dragen tijdens de Fastnetrace in Engeland. Schipper-eigenaar Bart Bot en zijn be
manning zullen in de wereldbekende zeilrace van 650 zeemijl heel wat stuurmans
kunst moeten tonen.

25- 06 Het jazz-festival Medemblik viert zondag haar eerste lustrum. Dit muzikale ge
beuren, 5 jaar geleden ontstaan uit een initiatief van de horeca, zal weer veel 
gezellig publiek trekken.

25-06 In het teken van de stadswandelingen in de historische driehoek Medemblik- 
Hoorn-Enkhuizen is door burgemeester Smit en gedeputeerde Lagrand bij het 
V.V.V. kantoor de speciale vlag gehesen en een informatie-bord onthuld.

30-06 Een aantal verzorgingstehuizen in West-Friesland zal moeten sluiten. Ook Huize 
Levensavond is genoemd. B&W zullen er alles aan doen om dit voornemen van 
het provincie bestuur tegen te gaan. Er zijn genoeg argumenten om sluiting van 
Levensavond te voorkomen.

01-07 Gevestigd in Medemblik en omstreken het bedrijf Sian, gespecialiseerd op het ge
bied van asbestverwijdering. Het verwijderen en afvoeren van dit schadelijke 
materiaal zal door Sian geheel worden verzorgd.

01-07 Met het tekenen van de akte ten kantore van notaris Van de Stolpe is de offi
ciële oprichting van de Stichting Evenementen Medemblik, S.T.E.M., een feit ge
worden. De stichting heeft tot doel het organiseren en stimuleren van aktiviteiten 
en evenementen in onze stad.

01-07 Gisteren hebben B&W hun handtekening gezet onder de akte inzake de eigen
domsoverdracht van de havens. Ook werd een overeenkomst tot toelating van 
leerlingen in het openbaar en bijzonder onderwijs voor de periode augustus 1993 
tot augustus 1996 ondertekend.
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03-07 De museum-stoomtram viert dit jaar het 25-jarig bestaan, reden waarom de
diensten op 3 en 4 juli geïntensiveerd zullen worden; gereden wordt met negen 
stoomlocomotieven. In Medemblik kunnen de passagiers zich vanaf het station in 
een oude autobus naar het stoommachine-museum laten rijden.

05-07 Medemblik trekt 240 duizend gulden uit voor onderhoud en vernieuwing van
straten. De Meerlaan zal nog dit jaar van een nieuw wegdek worden voorzien. De 
planning om in 1998 dit weggedeelte aan te pakken kon niet wachten, omdat de 
gemeente vreest voor grote schade aan de nieuwe riolering.

10- 07 De eerste romantische markt van dit seizoen; het startsein werd gegeven door
het opspuiten van een taart. Deze handeling werd verricht door de echtgenote 
van burgemeester Smit. Hierna kon de taartspuit-wedstrijd een aanvang nemen. 
De eerste markt trok veel belangstelling.

11- 07 Mini-kermis op het Van Houweningepark, waar het publiek zich enige uurtjes
kon vermaken. De opbrengst uit dit gebeuren zal aan jeugd- en jongerenvereni
gingen worden besteed.

12- 07 De commissaris der Koningin, prof.dr. J. van Kemenade, verrichtte onder grote
belangstelling de officiële opening van het recreatie- en groengebied De Voor- 
oever. De gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik promoten met deze 
buitendijkse gebiedsuitbreiding en natuurontwikkeling de regio West-Friesland. In 
1995 zal waarschijnlijk de inrichting van het gebied aan de orde komen.

14-07 Diploma-uitreiking op MAVO De Dijk, waarbij direkteur Hilbrants met gepaste
trots zijn leerlingen prees voor hun inzet om boven het landelijk gemiddelde uit 
te komen. Met een daverend feest werd het suksesvolle schooljaar afgesloten.

14- 07 Op bijna 93-jarige leeftijd is in de vroege morgen overleden de heer Willem
Kramer. De heer Kramer, een alom gerespekteerd man, was tijdens zijn leven 
geïnteresseerd in de historie van Medemblik. Zo was hij mede-oprichter en oud- 
voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging, bekleedde funkties in kerk en 
school, verzorgde lezingen en schreef boekjes over 'zijn' stad. De heer Kramer 
was onderscheiden met de ere-medaille in goud van de gemeente Medemblik.
De naam Willem Kramer zal door zijn verdiensten voor zijn geliefde Medemblik 
nog lang blijven doorklinken.

15- 07 Het gemeentebestuur gaat de strijd aanbinden tegen de hondepoep. Er zal een
hondenbelasting worden ingevoerd en er zullen plaatsen worden aangewezen 
waar de honden de uitwerpselen mogen laten.

16- 07 Stadtman B.V., fabrikant van o.a. ringbanden en mappen, zal 8 werknemers
moeten ontslaan wegens terugloop van de produktie. Er zal een goede sociale 
regeling worden getroffen.

16- 07 In het kader van de uitbreiding van het stadhuis, onthulde wethouder mevrouw
Kroezen-Puister voor het stadhuis een kunstwerk, voorstellende een granieten 
huisje en ijzeren platen. Onder de bevolking heeft het 'kunstwerk' hier en daar 
nogal wat commotie teweeg gebracht.

17- 07 De S.T.E.M. heeft de heer W. Vreijsen onderscheiden met een gouden speld van
wege zijn verdiensten bij de organisatie van de romantische markten over een 
periode van meer dan 20 jaar.
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24-07 Tijdens de derde romantische markt is de heer Jan Steinhaus onderscheiden met 
de zilveren marktspeld. Als veldwachter (Bromsnor) diende hij 20 jaar achtereen 
de romantische markten. De markt stond vandaag in het teken van oriëntaalse 
dans en muziek. Het decor werd ontworpen door Petrowitsch Produkties uit 
Medemblik; zelfs een heuse kameel ontbrak niet.

29- 07 Burgemeester Smit en zijn beide wethouders stapten om 14.00 uur in de bots
autootjes en openden hiermee het 5 dagen durende kermisspektakel.

30- 07 Groepscommandant D. Hoekstra heeft voor de regiopolitie West-Friesland een
surveillance-boot in ontvangst genomen. De boot zal worden ingezet op het 
binnenwater in de regio,

31- 07 De oudste inwoner van Medemblik, de heer Hendrik Bosma, vierde deze dag zijn
98ste verjaardag. In een vlaggend Huize Levensavond kwam het burgemeesters- 
echtpaar de krasse jarige feliciteren. De jarige was van mening, dat je er maar 
weinig voor hoeft te doen om 98 jaar te worden!

01-08 Medemblikker sportman Ton de Pie behaalde tijdens het wereldkampioenschap in 
Zuid-Limburg een derde plaats bij de recreanten.

01-08 De Discovery is de grote trekpleister op de Medemblikker kermis. Deze attractie 
is nieuw op de Europese kermissen. Deelnemers aan een rit hebben, door de 
snelheids- en bewegingsmogelijkheden, het gevoel astronaut te zijn. 's Avonds be
dient de exploitant zich van laserstralen; hetgeen tot ver in de omtrek tot ver
ontrusting heeft geleid ... men vroeg zich af wat die 'zoeklichten' betekenden.

03-08 Met het zenden van brieven aan gemeente, hoogheemraadschap en N.Z.H. pogen 
de bewoners van camping Zuiderzee alsnog een bushalte terug te krijgen bij de 
camping aan de Oosterdijk.

05-08 Gaspar, het ezeltje van de plaatselijke kinderboerderij, behaalde tijdens de ezel- 
tjesdag in Hoorn een eerste prijs in de categorie ruinen.

07-08 Er is geconstateeerd, dat vandalisme op de Vooroever heeft plaatsgevonden. Vijf 
bomen zijn vernield en het toiletgebouw werd besmeurd.

07-08 Kasteel Radboud heeft een 'kleine Nachtwacht' cadeau gekregen. Het geschenk 
van de heer A, Schipper uit Alkmaar heeft te maken met het feit, dat tijdens de 
Duitse bezetting de echte Nachtwacht korte tijd in het kasteel verborgen is ge
weest.

13- 08 De voorzitter van de stichting S.T.E.M. verraste de heren Drent de De Winter met
een heerlijke vleesschotel en bloemen, als dank voor hun pro-deo medewerking 
bij de opbouw van het podium ten behoeve van de romantische markten.

14- 08 De vijfde en laatste romantische markt kan als een topper worden beschouwd. De
markt stond dit keer in het teken van 'country and western'. De organisatoren 
kunnen tevreden terugzien op de markten 'nieuwe stijl'.

14-08 De 26-jarige Erik van Dartel behaalde zijn tweede overwinning in de zwemmara- 
thon Staveren-Medemblik in een tijd van 4 uur en 58 minuten. De 27-jarige Nicky 
Slinger uit Heemstede presteerde het om vandaag voor de negende maal de af
stand te overbruggen. Hierdoor is de Medemblikker Jack Brakeboer, die 8 maal de 
marathon volbracht, zijn record kwijtgeraakt.
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17-08 De verenigde Doopsgezinde Gemeenten Medemblik-Schagen en omstreken nemen 
afscheid van ds. H. Kossen, die 16 jaar zijn ambt vervulde in deze regio. Predikant 
Kossen gaat nu zijn beroep uitoefenen in Gorredijk (Friesland).

19-08 Bouwbedrijf Van Zuydam B.V. heeft een plan ingediend voor de bouw van luxe 
flats op de hoek Uiverstraat-Meerlaan. Tevens heeft de bouwfirma een ontwerp 
aangeboden voor woningen aan de Hauwertstraat, op het terrein van de 'oude' 
MAVO. Over dit plan wil politiek Medemblik eerst de mening van de burgers.

21-08 De 24-uurs Amstelrace kende 690 deelnemers. Schipper G.J. Kuhne behaalde met 
zijn boot 'Nix Miss Mee' de overwinning. De deelnemers aan het spektakel meerden 
in de namiddag af in de havens, waar het feest tot in de vroege uurtjes werd 
voortgezet.

28-08 Na 25 jaar is het doek gevallen over de jaarlijkse IJsselmeer toertocht van de
Medemblikker Automobiel Club M.A.C. De Lely. De opheffing van het evenement 
heeft niets te maken met gebrek aan belangstelling. De organisatoren kunnen 
echter steeds minder rekenen op de medewerking van de V.V.V.'s, omdat deze 
organisaties steeds meer op commerciële basis gaan werken.

01-09 Met ingang van 1 september is de heer A.L.P. Baro benoemd tot hoofd van de 
afdeling samenlevingszaken ten stadhuize. Per dezelfde datum werd mevrouw A. 
Meyering benoemd op de afdeling onderwijs en personeelszaken.

03-09 Het echtpaar Arman heeft in het pand Bagijnhof 3 een Turks restaurant geopend. 
Tot voor kort was in het pand een noten, kaas en wijnwinkel van dezelfde eige
naars gevestigd. Deze winkel is verhuisd naar Nieuwstraat 6.

06-09 Medistad Holland B.V., producent van medische hulpmiddelen, neemt een deel 
van het Engelse bedrijf Medicinal Packaging Supplies over. Voor Medistad be
tekent dit een wereldwijde versterking van het afzetgebied.

06- 09 Vandaag overleed de heer H. Bouwman op 74-jarige leeftijd. De heer Bouwman
was voorheen brood- en banketbakker op de Nieuwstraat.

07- 09 Het koor Unciaal geeft een open repetitie. Dus nu de gelegenheid om lid te
worden van deze aktieve groep, die graag een musical op het podium brengt.

11-09 Heden overleed op 77-jarige leeftijd de heer W. Mellema, oud-politieman, die na 
zijn pensionering sterk betrokken was bij het maatschappelijk werk.

11-09 Was op 6 september j.l. het zwaard van 'Greate Pier', de Friese vrijheidsstrijder, 
door Medemblikkers ontvreemd uit een café in Kimswerd; deze dag kwamen de 
Friezen met 2 skütsjes binnenzeilen om het zwaard weer op te eisen. Onder het 
spelen van het Friese volkslied vond in de Bonifaciuskerk de verbroedering 
plaats en werd het kolossale zwaard teruggegeven aan de Friezen.

19- 09 Tijdens de feestelijkheden rondom het harddraverij-weekend, zorgde stichting
Rondom zondagmiddag voor puur, zonnig plezier. De Nieuwstraat was omgetoverd 
tot één groot terras, waar op een podium het muziekfestival plaatsvond. Zelfs 
een ritje op een kameel behoorde tot de mogelijkheden.

20- 09 Harddraverijdag met volop zon, veel publiek en prachtig versierde straten.
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21-09 Makelaarskantoor Commandeur-De Wit heeft een nieuw onderkomen op Nieuw-
straat 85 in gebruik genomen. Deze voormalige schoenenzaak van de firma Breed 
is in korte tijd omgebouwd tot een riant kantoor. Het onafhankelijke Huis & 
Hypotheek houdt kantoor op de bovenverdieping.

21-09 Het clubhuis van Bestevaer is opnieuw door vandalen bezocht. Volgens de politie 
is er voor duizenden guldens schade aangericht en er werd zelfs brand gesticht. 
Bestevaer is op zoek naar een ander onderkomen.

23-09 Momenteel is men bezig met het herstraten van de rijbaan en het trottoir aan de 
Westerhaven. Het werk zal ongeveer 9 weken in beslag nemen. Bovendien werd 
in de Heemraadstraat gestart met straatvernieuwing.

27- 09 De ING Bank gaat samen met Assurantiebureau Duin, gespecialiseerd op het ge
bied van financiën, hypotheken en pensioenen. Het kantoor is gevestigd aan het 
Gedempte Achterom 6

28- 09 Er worden momenteel voorbereidingen getroffen voor de feestelijke opening van
de gerestaureerde Bonifaciuskerk. De culturele commissie van de Bonifaciuskerk 
ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan met het voltooien en de inge
bruikname van het BON-theater aanstaande zaterdag. Dick Schonekamp en 
assistenten zijn bezig om de originele cartouches, die de pilaren sieren, weer in 
de oorspronkelijke staat terug te brengen. Het orgel, kronen en de eikehouten 
banken pronken weer in oude luister.

02-10 De culturele commissie Bonifaciuskerk is verheugd over het feit dat de eerste
voorstelling in het nieuwe BON-theater kan plaatsvinden. Vanavond zal de caba
retgroep Purper in de noordbeuk van de Bonifaciuskerk voor een uitverkochte 
zaal optreden met het programma 'Purper 10'.

08- 10 Een forse uitbreiding van de stortplaats in de Wieringermeer is noodzakelijk. Daar
om moeten zo'n 10 agrariërs uit Opperdoes en omgeving hun gronden verlaten. Met 
het rentambt Wieringermeer is een akkoord bereikt voor 28 hectare ten westen 
van de stortplaats.

09- 10 Toneelgroep Sint Pieter bracht haar tweede voorstelling met de thriller 'Plotseling
thuis' op de planken. Een prima spel en ... volle zalen.

11-10 Ten stadhuize reikte burgemeester Smit de diploma's en bevorderingen uit aan 
15 leden van de plaatselijke brandweer.

13-10 In Hotel West werd een informatie-inspraakavond gehouden over de reconstructie 
en vernieuwing van de Meerlaan en Meerlaanbrug, alsmede de herinrichting van de 
Burgemeester Schoutsenstraat en een deel van de Graaf Florislaan.

15-10 In Ons Huis aan de Meerlaan een avond waarop wordt teruggekeken op de ge
schiedenis van de Gereformeerd-Hervormde gemeenschap, met o.a. een tentoon
stelling 'Honderdvijftig jaar Gereformeerd in Medemblik', anekdotes, muzikale 
quiz en dia-presentatie. In november zal een gedenkboek verschijnen met als 
titel '150 jaar Gereformeerd in Medemblik’.
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17- 10 De Rehobothkerk heeft de deuren gesloten. De diensten stonden deze dag in het
teken van 'verhuizen'. Sinds april 1985 zijn de Gereformeerde en Hervormde ge
meenten samengevoegd. Nadien werd besloten zich in de Bonifaciuskerk te vesti
gen. Een periode is nu afgesloten, hetgeen velen aan het hart gaat, maar het 
is ook weer een stap 'samen op weg'. De Rehobothkerk zal worden verkocht.

18- 10 Er is een begin gemaakt met de renovatie van de Stegbrug. Na de sloop van de
brug zullen hei-werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van de betonnen onder
bouw. Het zal zeker 5 weken duren voor de voetgangers weer gebruik kunnen 
maken van de brug.

23-10 Een feestelijke dag voor Medemblik: de officiële opening van de Bonifaciuskerk, na 
een 2 jaar durende restauratie. Begeleid door een stralende zon en beierende 
klokken, kwamen vele genodigden naar het fraaie, met bloemstukken versierde, 
kerkgebouw. De heer Van Zijverden trad op als ceremoniemeester, waarbij hij 
met trots de velen welkom heette. Onder de genodigden bevonden zich afge
vaardigden van kerken, gemeente, architecten, bouwondernemingen en vrij
willigers. Enkele sprekers voerden het woord en er was een muzikale bijdrage 
van het Hoorns Byzantijns koor. De omgeving van het kerkgebouw zal in een 
latere fase worden ingericht; hiervoor bood burgemeester Smit, namens de ge
meente, alvast een zogenaamde hemelboom aan. Na het officiële gebeuren hield 
de kerk open huis, opgeluisterd door vele koren en harmonie Crescendo, 's Avonds 
was er een optreden van het Westfries mannenkoor met medewerking van onze 
plaatsgenote, de sopraan mevrouw Koomen-Arends.

30-10 In de pas gerestaureerde Bonifaciuskerk waren vele genodigden bijeen om aan
wezig te zijn bij de presentatie van het 'Nieuwste Medemblikker Scharrezoodje', 
een bundel met zeemansliedjes met teksten en muziek uit de 17e en 18e eeuw. 
De presentatie werd omlijst met zang van de Compagniezangers uit Medemblik.
De fraai verzorgde bundel is een uitgave van de plaatselijke drukkerij Idema.

01-11 Onder de jeugd van Medemblik heerst verveling; vooral bij een groep van 14-17 
jarigen, die zich ophoudt bij de speeltuin in het Koningin Emmapark. Zij veroor
zaken daar veel geluidsoverlast en vernielingen. Met verschillende jongeren zijn 
gesprekken gevoerd; de jongeren willen graag een eigen honk.

01- 11 Marktkoopman Charles Branger is al een kwart eeuw trouw aan zijn klanten.
Marktmeester Piet Dogge verraste de jubilaris met een bloemenhulde vanwege dit 
heuglijke feit.

02- 11 Na een urenlange zit tijdens de begrotingsvergadering van Medemblik, lieten de
raadsleden zich in het visrestaurant d'Artist een heerlijk maal voorschotelen. Twee 
raadsleden van Groenlinks gaven er echter de voorkeur aan elders een kom 
soep en een uitsmijter te gebruiken. Een snelle hap!

04-11 Het Nederlands Stoommachine-museum heeft een faai gesmeed hekwerk ge
schonken aan de pas gerestaureerde Bonifaciuskerk. Het hek is geplaatst bij de 
grafzerk van Lord George Murray.

07-11 B&W hebben goedkeuring verleend aan het uitwerkingsplan Havenhoofd. Op dit on
bebouwde perceel zullen twee vrijstaande woningen worden gerealiseerd.
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11-11 De Medemblikker weekmarkt, maar ook de plaatselijke detailhandel, heeft niet
allen een plaatselijk, maar ook een regionale funktie. Daarom zullen er onder de 
bezoekers 150 enquete-formulieren worden verspreid. Aan de hand van de uitslag 
zal men trachten te komen tot kwaliteitsverbetering van het marktaanbod.

11- 11 Al enkele maanden is aan de Turfhoek 19 gevestigd het architectenbureau van
Annemarie de Groot. Mevrouw De Groot studeerde bouwkunde architectuur en 
interieur aan de T.H. te Delft.

12- 11 Op het terrein van het C.A.W. wordt gebouwd aan een tweede composteringshal,
kosten 13 miljoen gulden. Volgend jaar juni zal de nieuwe hal in gebruik worden 
genomen.

16-11 Buurtbezoek aan de bewoners van de Koggenwijk in MAVO De Dijk. De Koggen- 
wijkers konden hun wensen en grieven aan het gemeentebestuur en direkteur van 
de woningbouw stichting naar voren brengen. Verkeersproblematiek, speelruimte, 
overlast, enz. waren zaken die aan de orde kwamen. De bewoners hadden hun 
huiswerk goed verricht.

18-11 Fitness-centrum Tropicana is, na vijf jaar Kanaalstraat, verhuisd naar de Burge
meester Schoutsenstraat 30. De beschikbare ruimte is daardoor verdubbeld en men 
beschikt nu tevens over een royale kleedruimte. Zondag aanstaande open huis.

20-11 Ondanks de snijdende kou waren honderden kinderen naar de haven gekomen om, 
met zwaaiende vlaggetjes, de Goedheiligman te begroeten. De ouderen vierden het 
Sinterklaasfeest in het Sint Pieter, samen met de Ketelbinkies, die spontaan en 
hartverwarmend hun liedjes lieten horen.

20-11 Toneelvereniging Animo bracht het blijspel 'Inpakken en wegwezen' voor het voet
licht in Hotel West. Uitstekend spel werd naar voren gebracht. Morgen de tweede 
voorstelling.

23-11 Vanmorgen is in het gemeentehuis een intentieverklaring ondertekend tot fusie van 
de openbare scholen 't Vierkantje en de Graaf Florisschool. Het is de bedoeling, 
dat de fusie per 1 augustus 1994 een feit is. De nieuwe school zal komen in het 
gebouw van 't Vierkantje. Wat er te zijner tijd met de Graaf Florisschool zal ge
beuren is nog niet duidelijk.

25-11 De Dienst Sociale Werkvoorziening, D.S.W., verhuist in Medemblik naar een ander 
pand. Het huidige gebouwtje van de gemeente in het Koningin Emmapark voldoet 
niet meer aan de eisen en zal na de verhuizing worden gesloopt. Een complex op 
de voormalige gemeentewerf aan de Brakeweg zal voor de huisvesting van de 
D.S.W. worden opgeknapt voor ƒ 46.500,00. De gemeente zal hiervoor jaarlijks 
een bedrag van ƒ 3.500,00 van de D.S.W. ontvangen.

25-11 Tijdens de jaarvergadering van de Oudheidkundige Vereniging werd het feit her
dacht, dat de heer F. Bakker de funktie van sekretaris reeds 25 jaar vervulde.
De voorzitter prees de sekretaris voor zijn accuratesse bij het vervullen van deze 
omvangrijke taak. De jubilaris kreeg voor zijn verdiensten een fraaie vulpen als
mede een bos bloemen aangeboden.

02-12 Topslagerij Bloedjes is al 25 jaar gevestigd op Torenstraat 12. Vanwege dit heug
lijke feit houden Cees en Ans open huis voor hun trouwe klanten. Het hele be
drijf zal ter bezichtiging open staan; ook een drankje en een hapje zullen niet ont
breken.
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03-12 Vogelvereniging Vogelzang jubileert. Vanwege het 30-jarig bestaan zal een klein 
feestje worden gehouden. In café De Roemer zal vanavond een vogeltentoon- 
stelling worden geopend. Tot zondag aanstaande kunnen de gevederde vriendjes 
worden bewonderd.

03- 12 In het pand Nieuwstraat 6 is de nieuwe speciaalzaak De Snoepdoos geopend. Het
echtpaar Makkes, bekend van de snoepkraam op de romantische markt, is gespe
cialiseerd in drop, snoep, chocolade en noten. Zowel voor de jeugd als voor dia
betici is er keuze uit een geweldig assortiment.

04- 12 Het is algemeen bekend, dat camping-eigenaar Van Leeuwen van de camping
aan de Oosterdijk een overdekt zembad wil laten bouwen. De heer Van Leeuwen 
hield open huis om zijn plan aan het gemeentebestuur en belanghebben te tonen. 
Voorlopig zal de eigenaar nog wel even moeten wachten op de eventuele toe
stemming van de gemeente. De meningen in de gemeenteraad liggen nogal uit
een; een deel wil een inspraakronde voor de bevolking, terwijl anderen vraag
tekens plaatsen bij de haalbaarheid van dit 'financiële avontuur'.

04-12 Een hotel en een garagebedrijf in Medemblik zijn benadeeld door een klant; deze 
verdween zonder te betalen. Inmiddels is de man achterhaald en zal hij zich voor 
zijn praktijken dienen te verantwoorden.

12-12 Harmonie Crescendo gaf een gezellig koffieconcert in het Sint Pieter.
Tezelfder tijd werd er in kasteel Radboud een koffieconcert georganiseerd door de 
culturele commissie Bonifaciuskerk; hier was het saxofoon-kwartet Koh-I-Noor te 
beluisteren.

14-12 Een gezellige en goedbezochte avond in het Swarte Woifke waar de Oudheid
kundige Vereniging Medenblick een quiz hield met als titel: 'Kent u Medemblik?' 
Degenen die een goede kennis van hun stad hadden, werden met een prijsje be
loond.

16- 12 De verbouwing van de Rabobank aan de Nieuwstraat is afgerond. Zowel de voor
gevel als het interieur zijn ingrijpend veranderd. Bij de geldautomaat kunnen ook 
klanten van andere banken terecht voor het opnemen van hun geld. Dus een 
moderne dienstverlening!

17- 12 De verzorgingstehuizen Levensavond en Sint Martinus te Medemblik en Almere te
Opperdoes hebben gisteren hun handtekening geplaatst onder een samenwerkings
overeenkomst. Men wil hiermee tot een hoger niveau in de ouderenzorg en een 
versteviging van beide stichtingen komen.

19-12 Het koor Medemelaca Vocali geeft een concert in de Martinuskerk. Het koor staat 
onder leiding van dirigent Jan Laan en wordt aan de piano begeleid door Rick 
Schoonbeek. Medewerking wordt verleend door de sopraan Hillegonda v.d. Rol en 
het koperkwartet De Koperblom.

19-12 Ondanks de slechte weersomstandigheden was er toch een enorme belangstelling 
op de vandaag gehouden kerstmarkt. De winkeliers zorgden voor een gezellige 
sfeer in de binnenstad; mede door het kwistig uitdelen van chocolademelk, ijs, 
erwtensoep en glühwein. De 'levende' kerststal was ondergebracht in een grote 
tent van de scouting. Wederom een geslaagd evenement van de S.T.E.M.
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21- 12 Twee agenten van politie, als kerstman verkleed, musiceerden met accordeon en
saxofoon. De geldinzameling die daarbij werd gehouden, is bedoeld voor het vogel- 
opvangcentrum De Bonte Piet te Oostwoud.

22- 12 In het Sint Pieter is een hoorzitting gehouden betreffende de plannen om Plan West
te verfraaien. De plannen voor de bouw van 16 appartementen op de hoek Uiver- 
straat-Meerlaan en 11 eengezinswoningen op de hoek Graaf Florislaan-Hauwert- 
straat konden zich verheugen in een grote belangstelling. Deze plannen werden 
ontwikkeld door drie jonge projekt-ontwikkelaars: Mark Noor, Mare van Zuydam en 
Henri Botman.

22-12 Leerlingen van de Graaf Florisschool voerden een kerst-misical op. In de pauze 
bracht de verkoop van loten, ten behoeve van het door oorlog geteisterde 
Bosnië, een bedrag op van ƒ 432,00.

24-12 Door de overvloedige regenval is het waterpeil in het IJsselmeer momenteel tot 
60 centimeter boven normaal gestegen. In Medemblik wordt de waterstand nauw
lettend in de gaten gehouden. Volgens de havenmeester is het niet veront
rustend, maar bij stevige oostenwind kan het water nog stijgen. In geval van 
nood zullen de kademuren worden gesloten en de doorvaarten met balken ge
dicht.

30-12 Nog enkele weken en dan zal de bekende damesmodezaak Lady Style definitief 
sluiten. De gehele collectie zal echter worden ondergebracht in de Mod Shop.
Het echtpaar Steeman, eigenaar van beide modezaken, moest om gezondsheids- 
redenen besluiten de zaken samen te voegen.

30-12 Het jaar 1993 was het Europese jaar van ouderen. Ook in West-Friesland stonden 
de ouderen centraal. Maar voor de bewoners van Huize Levensavond kwam de 
jobstijding, dat het tehuis in de nabije toekomst met sluiting wordt bedreigd. 
Bestuur en direktie hebben, samen met huize Martinus, hun ongenoegen per brief 
aan Provinciale Staten laten blijken. Hopelijk zullen er voor Levensavond en be
woners wegen worden gevonden om deze plannen ongedaan te maken.

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

VAN DE REDACTIE
Het vervolg van het artikel over het aandeel van Medemblik in de 17e eeuwse houthandel 
met Noorwegen van de hand van Ad Kamma (zie jaaruitgave 1992) zullen wij in de 
volgende jaaruitgave opnemen.
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