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KRONIEK OVER HET JAAR 1994

03-01 Hedenavond de nieuwjaarsreceptie ten stadhuize. De burgemeester benadrukt in
zijn toespraak de realisatie van plannen in het komende jaar. Een scala van voor
bereiding en realisering staat het komend jaar te wachten. Wil Medemblik dyna
misch blijven dan zal van de burgers veel begrip en positiviteit verwacht worden.

05- 01 Het echtpaar Wagemakers-Beenen viert hun 50-jarig huwelijk. Het burgemeesters
echtpaar verraste het bruidspaar met een bezoek en een heerlijke slagroomtaart. 
Het echtpaar Wagemakers is zeer actief in het Rode Kruis werk. Aan coördinatie 
en welfarewerk hebben beiden ettelijke uren besteed en voorlopig zetten ze er 
nog geen punt achter.

06- 01 In het Bon Theater een inspraakavond over het inrichtingsplan van het terrein
rond de Bonifaciuskerk. De kritiekpunten betroffen de bomenrij en privacy voor 
de ramen van het St.Maartenshof, wel of niet bestrating van een trapveldje voor 
de kerk en 'onrust' over de mogelijkheid tot gebruik van parkeerplaatsen op de 
bestrating. Verder was er milde kritiek.

07- 01 Een bestuurder van een personenauto kwam gisteravond nabij de Markerwaard-
weg/Verlengde Wijmers in de sloot terecht. De politie en brandweer konden de man 
na een benauwd half uurtje bevrijden. De toedracht van het ongeval is nog niet 
bekend.

13- 01 Het vergaderschema van de verschillende raadscommissies gaf tijdens de raads
vergadering nogal wat stof tot spreken. De burgemeester adviseerde te komen 
tot efficiënter vergaderen.

14- 01 De oude misthoorn, die vele jaren de schippers in dichte mist naar de haven
leidde en veel inwoners uit de slaap hield, is door de moderne navigatietechniek 
niet meer nodig. Slopen of verkopen gaat zo maar niet, dus als 'monument' en 
gerestaureerd kreeg het, met behulp van een grote hijskraan, een plaats aan het 
begin van de Vooroever.

18- 01 De 40-jarige Vette Varkens Vereniging vierde haar jubileum met een bezoek aan
de reconstructie van De Batavia in Lelystad met aansluitend een lunch op de 
raderboot Mark Twain. Waar het anders 'de dag van de mannen' is en de boerin
nen traditiegetrouw in de namiddag worden uitgenodigd, was het nu wegens deze 
40-jarige 'Echt-Vereniging' een geslaagde dag voor boeren en boerinnen samen.

19- 01 Lezing voor de leden van Oud-Medenblick. De heer C. Donker uit Amsterdam be
lichtte met prachtige beelden zijn lezing over het leven in de Jordaan in de jaren 
van eind 1800; vooral het sociale leven uit die tijd toen, armoede heerste. Maar 
tegenwoordig wordt de Jordaan bewoond door mensen in goede welstand.

20- 01 Horecabedrijf Hotel West heeft een verbouwingsfase achter de rug. De aktivi-
teiten worden nu vooral geconcentreerd in de grote zaal en kelder. Binnenkort 
zal ook nog het podium verwijderd worden, wat ongeveer honderd vierkante 
meter ruimte zal opleveren. Voor optredens van toneel of schoolavonden zal even
tueel een demontabel podium worden geplaatst. Al weer bijna 15 jaar runt Cees 
Viaar zijn horecabedrijf, waar hij bovendien als ex-timmerman aan de interne ver
bouwing van deze bekende horeca onderneming meewerkte.

20-01 Het ondernemers echtpaar Tom en Tonia van der Wal openden onder enorm veel 
belangstelling hun cateringshop La Mirage aan de Nieuwstraat. Men kan terecht 
voor een eenvoudige schotel maar voor een evenement van 5000 personen kan 
ook gezorgd worden. Het moederbedrijf aan de Zeldenrust maakt de lekkernijen 
in eigen keuken en mede door de vestiging aan de Nieuwstraat is er een belang
rijke schakel tussen shop en bedrijf ontstaan.

22-01 Een reorganisatie bij Medistad Holland (produktie van medische disposables) van
wege stagnatie op de Engelse markt. Het wereldwijd bekende bedrijf boekte vorig 
jaar nog een omzet van 22 miljoen, waarvan 16 miljoen in de vestiging Medem
blik werd gerealiseerd. Zeven medewerkers zullen hun baan verliezen; er wordt 
alles in het werk gesteld om deze mensen aan een nieuwe baan te helpen.
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25-01 Het is vrijwel zeker dat de gemeentewoningen in plan West worden verkocht. Het 
blijkt dat 50 van de 94 huurders willen kopen. De meerderheid van het College 
wil aan de wensen van de huurders tegemoet komen. Burgemeester Smit hield 
een vurig pleidooi om niet te verkopen zonder inzicht in de financiële gevolgen.
Hij pleitte ervoor om eerst de onderhandelingen met de S.W.W. af te wachten.

25- 01 De gemeenteraad is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet
van ƒ 45.000,00. Dit bedrag is nodig voor het slopen van het zeebad bij kasteel 
Radboud. Al zeven jaar geleden was er een plan om te slopen; men stuitte toen 
echter op verzet vanuit de bevolking.

26- 01 'Hereboer' Arie Zwetsloot (wonende in Huize Levensavond) ontving het voltallige
bestuur van de Vette Varkens Vereniging. De bijna 80-jarige Zwetsloot ontving 
de delegatie naar aanleiding van het 40-jarig jubileum. De heer Zwetsloot werd 
een fraaie jubileumspeld overhandigd, daar hij vanaf de oprichting lid van de ver
eniging was, waarvan een kwart eeuw als voorzitter. De bewoners van Levens
avond deelden mee in dit feestelijke gebeuren en werden verrast met koffie en 
gebak.

31-01 Het bouwplan voor kantoren en woningen op de hoek Meerlaan/Uiverstraat werd 
door de commissie ruimtelijke ordening met enthousiasme ontvangen. Een 
maquette liet zien dat het hoge bouwwerk geen afbreuk zal doen aan de omgeving 
en uitstekend zal passen in het nieuwe bestemmingsplan voor plan West.

01-02 De kleuters van de Jozefschool hebben een werkbezoek gebracht aan bakkerij 
Raat. Het onderwerp 'voeding' was in het lesprogramma aan de orde en vormde 
aanleiding om, onder toeziend oog van de bakker, bolletjes te bakken en te ver
sieren. Tijdens het bakproces werden de kleuters onthaald op een heerlijk slag- 
roomsoesje. De kleuters mochten hun eigen bak-prestatie mee naar huis nemen.

03- 02 De milieu wetgeving moet ook in Medemblik nageleefd worden. Het college heeft
daarom besloten de heren P. de Ruiter en T. van Scheltinga van het bureau 
bouwzaken van de afdeling stadsontwikkeling hiermee te belasten.

04- 02 Een goede opkomst in het gebouw Sint Pieter, waar de Oudheidkundige Vereni
ging Medenblick een propaganda avond organiseerde. Vertoond werden films, op
genomen en 1960 en 1975. Herkenning van talrijke personen en verandering in 
het stadsbeeld bezorgden het publiek een bijzondere avond.

13-02 In de morgendienst van de Bonifaciuskerk zijn de eerste exemplaren uitgereikt van 
het gedenkboek ‘150 jaar Gereformeerd Medemblik'. Een stuk geschiedenis over 
hetgeen zich afspeelde in de gereformeerde kerk en Ons Huis. Het boek, onder 
redactie van mevrouw Van Zijverden-Poortman, mevrouw Riepma en de heer 
Mellema, is een waardevol bezit voor velen. Drukkerij Idema nam het drukwerk 
en verzorging op zich.

15-02 Hevige, bittere kou heeft sinds enkele dagen toegeslagen, wat niemand ver
wachtte; maar voor de schaatsliefhebbers een verrassing! Ijsclub Radboud organi
seerde dan ook kortebaanwedstrijden, waar ook enkele Medemblikker onder
nemers hun steun lieten blijken. De kust van het IJsselmeer was vanwege de harde 
wind en temperaturen van minus 10°C weer in een waar ijskunstwerk omge
toverd. Het havenhoofd was een schitterend decor voor fotografen!

17-02 Het echtpaar Kasemier-Burgerman vierde het 55-jarig huwelijk. De heer en me- 
i vrouw Kasemier wonen al 30 jaar in het bekende houten huis aan de Westerdijk.

De heer Kasemier heeft indertijd zijn sporen verdiend in het Medemblikker water- 
sportgebeuren. De felicitatie van het burgemeesters echtpaar viel zeer in de 
smaak.

19-02 Voor kinderen tot 13 jaar werd op de Nieuwstraat een ballonnen wedstrijd ge
houden. De happening hield verband met de verkiezingscampagne van de VVD voor 
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

12-02 De toneelvereniging Ons Genoegen bracht ter gelegenheid van haar 65-jarig be-
19-02 staan het komische stuk 'De Spaanse Vlieg' op de planken. Met dit suksesvolle 

stuk, dat 15 jaar geleden ook als jubileumstuk was opgevoerd, legde de groep
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zich geen gemakkelijke taak op. Evenaring van het sukses van 15 jaar geleden 
was geen eenvoudige opgave. De belangstellenden hebben genoten!

23- 02 Medemblik zoekt al geruime tijd naar een oplossing voor het probleem van de
Westerhavensluis. Gisteren presenteerde burgemeester Smit de nota aan minister 
Kok van Financiën. Er is een onderzoek ingesteld naar de economische betekenis 
van de jachtbouw industrie. Als een betere ontsluiting van de havensluis niet zal 
worden verwezenlijkt, zal het behoud van werkgelegenheid op het spel staan.

24- 02 Wegens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hielden de ouderenbonden een
politiek café. De lijsttrekkers hadden 7 minuten spreektijd. Wat betreft het pro
grammapunt 'ouderenbeleid' viel niet veel opbouwends te horen. De partijen 
bleven hierover een beetje vaag.

24- 02 De senioren handwerkclub bestaat al bijna 15 jaar. In de club, waar ieder zijn
eigen handwerk of bezigheidje heeft, worden dan ook veel nieuwe ideeën uitge
wisseld om te komen tot inspiratie. Om eindelijk eens een naam te bedenken 
voor deze club, kwam als naam naar voren 'De Bezige Bij'. Leden van de beide 
ouderenbonden zijn van harte welkom.

25- 02 De eigenaar van het restaurant De 2 Schouwtjes gaat een andere koers varen.
De restaurateur heeft de menukaart aangepast aan de veranderde eetgewoontes. 
Een etentje wordt wat eenvoudiger en ongedwongen.

28- 02 Op 80-jarige leeftijd is in Huize Levensavond overleden mevrouw Roelfine Geuse-
broek. 'Juf' Geusebroek was een bekende persoonlijkheid. Als leidster van de 
Nutskleuterschool heeft zij veel kinderen en hun latere kroost onder haar hoede 
gehad. Ook was zij betrokken bij het verenigingsleven, zoals bij gymnastiekvereni
ging O.S.S., toneelvereniging Hierna Beter en werkte ze mee aan de romantische 
markten.

29- 02 De vrijwillige brandweer heeft in enkele straten van Medemblik moeite om er
door te komen. Aan het Geldelozepad, Bangert en Burgemeester Schoutsenstraat 
(ter hoogte van de sportschool!) staan zodanig auto's geparkeerd, dat dit de 
doorgang belemmert en zeker voor de brandweer kan leiden tot kostbaar tijd
verlies in geval van nood.

01- 03 Een gouden huwelijksdag voor de heer en mevrouw Kuilenburg-Hoogendoorn.
Burgemeester en mevrouw Smit verrasten het bruidspaar met gelukwensen en 
een fraai bloemstuk.

02- 03 De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen was, in vergelijking met vorige
verkiezingen, vrij groot: 64,31% van de stemgerechtigden nam de moeite om het 
stembiljet in te vullen. Alle partijen behaalden 2 zetels, uitgezonderd het CDA 
die 3 zetels gaat innemen. Op 12 april a.s. zal de installatie van de nieuwe raad 
plaatsvinden.

02- 03 Vorige week is in de gemeenteraad besloten om de gemeentelijke huurwoningen
in plan West aan de huidige huurders te verkopen (53 van de 94 woningen 
worden verkocht). Om tot een akkoord te komen had er onder de raadsleden 
een verhitte diskussie plaats. Burgemeester Smit pleitte er nog voor om voor
lopig niet te verkopen.

03- 03 Projektontwikkelaar H. Botman uit Medemblik heeft een groots plan om te komen
tot een transportsysteem, een overhaal, voor jachten. Een alternatief voor de 20 
miljoen kostende verbreding van de Westerhavensluis. Het plan van de heer 
Botman voorziet in een tracé vanaf de Overlekersluis, via de spoorbaan naar het 
IJsselmeer. De kosten van het plan worden begroot op 8,5 miljoen. Een plan dat 
waardevol zou kunnen zijn voor het behoud van de werkgelegenheid.

03- 03 Arrestatie in een steakhouse aan de Oosterhaven. De exploitant en zijn echtge
note zijn beide beschuldigd van valsheid in geschrifte, onrechtmatig incasseren 
en niet afdragen van belastinggelden.

04- 03 De bekende kledingzaak Mod Shop heeft een ingrijpende verbouwing ondergaan.
Het eigenaars echtpaar Piet en Fanny Steeman heeft in een kort tijdsbestek 
zowel in- als extern een fraai winkelpand aan de Nieuwstraat weten te creëren.
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13-03 Het gemengd koor Medemelaca Vocali bracht een prachtig jubileumconcert ten
gehore. Het koor kon zich, wegens haar 10-jarig bestaan, verheugen in een zeer 
grote belangstelling. Dirigent Jan Laan en het begeleidingsorkest voor Noord 
Holland gaf met de gastsolisten een muzikaal en feestelijk concert.

19- 03 Het jaarlijkse donateursconcert van harmonie Crescendo, gehouden in het Sint
Pieter, was een fris gespeeld en afwisseld concert. Hartveroverend was het 
optreden van de allerjongste groep, die met overtuiging hun debuut maakte.

20- 03 De Medemblikker Tennisclub MTC gaf een officieel tintje aan de ingebruikname
van de kunstgrasbaan op het complex. De beide wethouders, mevrouw Kroezen- 
Puister en de heer Du Pon, openden dit gebeuren met een partijtje gemengd 
dubbel.

21- 03 De reconstructie van de Meerlaan heeft een aanvang genomen; ook zal de brug
over de Zandwegsloot worden vervangen. De eerste fase van de opknapbeurt be
gint met het gedeelte Turfhoek, Burgemeester Schoutsenstaat en Kanaalstraat. 

21-03 De woningen aan de Koggenlaan worden momenteel ontdaan van hun asbest
gevelbeplating. De werkzaamheden worden verricht door het Medemblikker as- 
bestverwerkingsbedrijf SIAN.

26-03 De heer D. Steeman (ome Dirk) heeft afscheid genomen van de Medemblikker 
begrafenisvereniging, waar hij 47 jaar drager was. Tijdens een informele af
scheidsreceptie werd hem een fraaie oorkonde aangeboden. Tijdens de eerder ge
houden jaarvergadering van de vereniging werd 'ome Dirk' al een gouden insigne 
opgespeld.

26- 03 Tot de laatste plaats bezette een koopgraag publiek Hotel West. Aanleiding was
de restauratieveiling voor de Bonifaciuskerk. Het evenement zorgde voor een 
opbrengst van 25 duizend gulden.

27- 03 Een oude traditie is terug in de Bonifaciuskerk. Op de laatste zondagmiddag van
elke maand wil men een vesper (avondgebed) houden. Dit eerste vesper op 27 
februari j.l. is positief ontvangen. Met oude en nieuwe kerkmuziek wil men het 
oude gebruik opluisteren.

27-03 Een boeiende lezing hield de heer R.J. Spruit, direkteur van het Westfries
museum, voor de leden van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick. Het onder
werp: porcelein en Wedgwood; een verhaal van pottenbakker Josiah Wedgwood.
De boeiende lezing werd vergezeld door fraaie dia's.

30-03 Watersportvereniging Bestevaer heeft zijn oog laten vallen op een onderkomen in 
het havenkantoor aan de Pekelharinghaven. Dit houdt in dat het huidige clubhuis, 
het voormalige Zeebad, zal worden gesloopt. De gemeente heeft geen bezwaar 
tegen het gebruik van het 'nieuwe' verblijf.

Medemblik, Zeebad
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31-03 Drie raadsleden namen afscheid van de raad, waarvan zij de afgelopen zittings
periode deel uitmaakten, leder van hen werd door burgemeester Smit persoonlijk 
toegesproken. Aan de heer Schuitemaker (Groen Links, voorheen CPN) werd de 
zilveren legpenning van de gemeente uitgereikt. De burgemeester memoreerde 
in zijn toespraak de talloze activiteiten van de heer Schuitemaker en schetste 
hem als een man met een groot hart en een sociaal bewogen vechter.

01-04 Er woedde een zware storm. Toeristen die het paasweekeinde aan de kust wilden 
doorbrengen hebben het zeer moeilijk gehad om het rijdende te houden. De Af
sluitdijk en de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad werden voor het verkeer afge
sloten. Op de volle wegen gingen ettelijke caravans ondersteboven.

06-04 Het bruidspaar Radecker-Veen ontving ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk 
het burgemeesters echtpaar. Het actieve bruidspaar komt nog steeds tijd te kort 
voor de verschillende hobby's. De bruidegom is al 55 jaar doende als accountant. 
De bruid diende bijna 25 jaar het onderwijs aan de Graaf Florisschool.

09-04 Sinds kort beschikt de Medemblikker brandweer over drie nieuwe voertuigen: een 
hulpverleningswagen, een bluswagen en een voertuig voor waterongevallen. Om 
deze belangrijke gebeurtenis te vieren, defileerde een lange stoet brandweerauto's 
uit de regio door de stad. Het Medemblikker korps behoort met de nieuwe aan
winsten tot één van de best geoutilleerde korpsen.

09-04 Toneelvereniging Sint Pieter hield haar toneeluitvoering met het stuk 'Voor joker 
gezet' in locatie Sint Pieter. Het gezelschap bracht de klucht met tempo op het 
toneel en verdiende ook een pluim voor het goed verzorgde decor.

12-04 De beëdiging van de nieuwe raadsleden en de verkiezing van de wethouders is in 
Medemblik met ongenoegen verlopen. De oppositie liet weten dat het nieuwe 
college programma nietszeggend en vaag is. De wethouders behaalden 7 om 8 
stemmen.

16-04 In het kader van het nationaal museum weekend trekken zowel het Stoom-
machinemuseum als het Bakkerijkmuseum veel bezoekers. In het Bakkerijmuseum 
trok een authentiek geklede koekventster de aandacht.

18-04 Medistad Holland ontving de belangrijke ISO-9001 en EN-46001 kwaliteitscerti- 
fikaten.

18-04 De wijkbijeenkomst voor de bewoners van Parkwijk, Vlietsingel en de eilanden 
trok veel belangstelling. Deze wijkbijeenkomsten zijn vorig jaar ingesteld om de 
afstand tussen gemeentebestuur en burgers te verkleinen, ieder wordt in de ge
legenheid gesteld zijn wensen of klachten naar voren te brengen.

23-04 De Zonnebloem, de plaatselijke afdeling voor zorg aan zieken, ouderen en ge
handicapten, hield een ontspanningsmiddag in het Sint Pieter. Het optreden van 
de bekende Disseiband uit Zwaag maakte dit alles tot een heel geslaagd ge
beuren.

25-04 De EHBO hield een oefening met veel toevalligheden en verwikkelingen, waar 
zich dan ook ernstige toestanden afspeelden, zodat een volkomen waarheids
getrouw beeld werd verkregen. Hulde voor de bedenkers van het plan.

28- 04 De voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging verzorgde een lezing voor de
leden. Het onderwerp luidde; 'Sprokkelen in de geschiedenis van Medemblik'. De 
getoonde dia's werden zeer gewaardeerd. Het geheel zorgde voor een mooie 
avond voor de belangstellenden.

29- 04 Oud-burgemeester van Medemblik de heer W.S. Westendorp (burgemeester van
Edam-Volendam) is tijdens de lintjesregen benoemd tot officier in de Orde van 
Oranje-Nassau.

29-04 Els Ruitenberg gaat haar kapsalon sluiten en houdt met haar medewerksters een 
afscheidsreceptie. Het is jammer dat zij voor haar klanten de deuren moet 
sluiten, maar na 30 jaar kappen wil zij het nu wat rustiger aan doen. De ingang 
aan de Oostersteeg 40A wordt nu weer privé terrein voor de familie Rijkenberg.
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30-04 Het was een verrassing voor de heren C. Kerckhaert en L. Smoor toen zij na het 
défilé door burgemeester Smit werden geprezen voor hun 30- en 25-jarige inzet 
voor de organisatie van Koninginnedag. Beide heren kregen een cadeau en 
bloemen aangeboden voor het vele werk in die jaren gedaan.

05-05 De gemeentelijke Mavo De Dijk zal per 1 augustus aanstaande fuseren met een 
aantal scholen uit Hoorn en Edam. De nieuwe naam wordt 'Atlas College' Door 
de fusie kunnen leerlingen zeker nog 2 a 3 jaar in eigen omgeving naar school 
gaan. Hierna kunnen de leerlingen doorstromen naar de Havo of het VBO en 
VWO in Hoorn.

08- 05 Volop feest bij kinderboerderij 't Langoortje ter gelegenheid van de nationale
kinderboerderijdag. Veel publiek aanwezig en de kinderen vermaakten zich als 
clowntjes met spelletjes en een grabbelton. Het vogelopvangcentrum Bonte Piet 
was ook aanwezig tijdens deze geslaagde dag.

09- 05 Geen feestelijk vertoon, maar toch even aandacht voor een 75-jarige. Kappers
zaak Ruiter is al die 75 jaren gevestigd in het Bagijnhof.

07-05 Op deze dagen zal de jongerenclub Rotoract een huis-aan-huis actie houden met
14-05 de verkoop van perkplanten. De opbrengst hiervan is bestemd voor het instituut 

voor epilepsiebestrijding en de stichting natuurmonumenten in Noord-Holland.
11-05 Als een meerderheid van het College het voor elkaar zal krijgen, zal op camping 

Zuiderzee een overdekt zwembad worden gebouwd. De lasten zullen moeten 
worden gedekt uit verhoging van de diverse belastingen, waaronder de onroerend 
goed belasting.

14- 05 Een reisverslag uit het jaar 1761, waarin een Engelsman de belevenissen van zijn
bezoek aan Medemblik aan het papier toevertrouwde, was aanleiding voor een 
groep Engelse toeristen om zich een beeld te vormen over de geschiedenis van 
de oude Zeedijk. Enkele bestuursleden van de Oudheidkundige Vereniging ont
vingen de gasten; een bezoek aan het stoommachine vormde onderdeel van het 
programma.

15- 05 Stichting Evenementen Medemblik (STEM) organiseerde een truckersfestival. In
de ochtend bezetten 81 trucks de Nieuwstraat en vanuit een hoogwerker konden 
belangstellenden het spektakel overzien. Het festijn ging in de morgen gepaard 
met veel regen, maar in de middag bracht de zon veel mensen op de been 
(7000 tot 9000 bezoekers). Een geslaagd evenement met muziek, gezellige 
terrassen en geopende winkels.

15-05 Nog een feestje te vieren! MFC is kampioen geworden en promoveert naar de 2e 
klasse KNVB.

17-05 Wethouder Kroezen en leerlingen van de vier basisscholen hielden een schoon- 
maakaktie op het terrein rond het stadhuis en station. Met prikstokken werd het 
terrein van rommel en vuil ontdaan. De reden voor deze aktie was de jeugd zich 
verantwoordelijker te laten voelen voor de eigen omgeving.

17-05 Jaarlijkse excursie van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick; 47 deelnemers 
vertrokken richting Friesland. Een koffiestop in het boerderij-restaurant De Nynke 
Plaets, daarna een bezoek aan de oude boerderij-timmermanswerkplaats van 
Rinke Feenstra, die zich in 1845 verstigde als meester-timmerman. Het gezel
schap genoot van de uitgebreide collectie gereedschappen en het compleet inge
richte woonhuis, als waren de bewoners even afwezig. Vervolgens een bezoek 
aan het Jopie Huisman Museum te Workum. De middag werd besteed aan het 
Fries Provinciaal Museum te Leeuwarden, waarin verrassend prachtige collecties. 
Na afloop genoten allen van een heerlijk diner in Den Oever.

19-05 De komende maanden worden de plannen voor de verbouwing van basisschool 
Het Vierkantje uitgewerkt. Het architectenbureau Rietvink en Hemmer heeft een 
schetsplan gemaakt. De gezamenlijke leerkrachten van de Graaf Florisschool en 
Het Vierkantje bestuderen de integratie, zoals die volgend jaar in praktijk wordt 
gebracht als beide scholen samen verder gaan.
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26-05 Het tweede lustrum voor de Spa Regatta. Vandaag ging dit zeilspektakel voor de 
10e maal van start met 800 zeilers uit 42 landen. In de Oosterhaven heeft men 
op 3 pontons een enorme tent geplaatst, waar regelmatig het een en ander 
wordt georganiseerd. Ondanks de vele nationaliteiten was er veelvuldig spraak
verwarring, maar de traditiegetrouw aangeboden maaltijd bracht zeker geen pro
blemen; de deelnemers lieten het zich goed smaken. Het gemeentebestuur had 
de gelegenheid aangegrepen om diverse instanties, vrijwilligers en de bewoners 
van de bejaardenhuizen een boottcht op het IJsselmeer aan te bieden om het 
wedstrijdgebeuren te kunnen volgen. De 10e Spa Regatta was reuze geslaagd en 
bracht veel gezelligheid.

De Rehobothkerk aan de Meer!aan.

28-05 De Rehobothkerk van de gereformeerde gemeente aan de Meerlaan is verkocht 
aan O. Bosma te Hobrede, De nieuwe eigenaar zou van plan zijn om in het ge
bouw een opnamestudio te vestigen. Sinds vorig jaar stond de kerk te koop om
dat de gereformeerde gemeente samen met de hervormde gemeente voor de 
kerkdiensten gebruik maakt van de gerestaureerde Bonifaciuskerk.

28-05 De vereniging van genealogie (stamboomonderzoek) houdt deze dag, ter gelegen
heid van hun lustrum, open huis in de Oosterkerk te Hoorn. Op verzoek van deze 
vereniging presenteerde de Oudheidkundige Vereniging Medenblick zich met een 
uitstalling van leuke voorwerpen en gegevens.

30-05 Wijkbijeenkomst voor de bewoners van de binnenstad. Een record aantal belang
stellenden bracht suggesties, klachten en wensen naar voren. Er is veel huiswerk 
te doen voor het college en ambtenaren.

01-06 Vanaf 1 juni is de heer K. Zwaan in dienst bij de gemeente Medemblik als
adjunct-havenmeester. De heer Zwaan noemde zijn nieuwe baan een lot uit de 
loterij.

01-06 Een dezer dagen zal een nieuwe rijdende borstelmachine worden gedemonstreerd; 
de machine verwijdert onkruid uit de straatgoten. Met deze machine zal het 
sproeien van giftige stoffen achterwege kunnen blijven. De machine wordt voor 
een proefperiode van een jaar gehuurd bij de DSW.

07-06 Het stoomgemaal en daarmee de mechanische bemaling van de polder De Vier 
Hoorder Koggen bestaat 125 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd het boekje 'Het 
Watermachien' geschreven. Aan mevrouw Van Diepen-Oost, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland, werd het eerste exemplaar uitgereikt. Hierna zette me
vrouw Van Diepen de stoommachine in werking. Met deze pomp kan tijdens een 
demonstratie zo'n 450.000 liter water per minuut vanuit de polder naar het 
IJsselmeer worden afgevoerd.
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08-06 Spelen op straat! Ter gelegenheid van de nationale straatspeeldag vierden de 
kinderen, ondanks de regen, straatfeest! Het Bagijnhof en Geldelozepad waren 
afgesloten voor verkeer om de kinderen veilig te kunnen laten spelen. Koek- 
happen, touwtrekken en diverse spelletjes, waarbij zelfs een draaiorgel vrolijke 
liedjes liet horen. Ondanks de regen een fijn straatgebeuren.

08-06 Vandaag zal het huishoudboekje van de gemeente worden besproken aan de
hand van de Voorjaarsnota 1994. Onderwerpen zijn o.a. de kosten voor de fusie 
van de basisscholen Het Vierkantje en Graaf Florisschool, de bodemsanering 
langs de Kanaalstraat, de extra kosten aan de Meerlaan, de toekomstige restau
ratie van de Bonifaciustoren. Waarschijnlijk zal uit de inkomsten van gemeente
lijke belastingen en de verkoop van gemeentelijk woningbezit een gedeeltelijke 
financiering van deze projekten mogelijk zijn.

14- 06 De gemeente wil deze week aannemer Heddes al laten beginnen met de ver
bouwing van de basisschool aan het Vierkantje. Er moet veel verbouwd worden 
om de gefuseerde scholen onderdak te kunnen bieden in het komende schooljaar. 
De kosten zullen voorlopig op ƒ 700.000,00 worden gehouden. Zelfwerkzaamheid 
van de ouders zal zeker nodig zijn. Wat het lot van de Graaf Florisschool zal zijn 
is nog onbekend.

15- 06 Het PEN en Ballast Nedam vorderen gestaag met de bouw van de 4 windmolens
in het IJsselmeer ter hoogte van het Wagenpad. Met twee 300-tons hijskranen op 
reusachtige pontons worden de 40 meter hoge turbines in elkaar gezet. Veel be
langstelling, ook uit het buitenland, voor dit karwei.

20- 06 In het bungalowpark De Vlietlanden aan de Droge Wijmersweg is onlangs het
restaurant De Vlietlanden geopend. Per bootje kan men zelfs afmeren voor het 
fraai ontworpen gebouw van architectenbureau Nieuweboer. Vanuit het gebouw 
heeft men een schitterend uitzicht over de weilanden en de contouren van 
Medemblik.

21- 06 Wethouder Kroezen-Puister van milieuzaken geeft het startsein voor de anti-
hondenpoepaktie. In Medemblik heeft men een eigen campagne ontwikkeld om 
de overlast te verminderen. Iedere hondeneigenaar, die aangifte hondenbelasting 
heeft gedaan, krijgt van de gemeente een waardebon voor 10 gratis hondenpoep- 
zakjes. Extra afvalbakken zijn in vele delen van de stad geplaatst om de zakjes 
kwijt te raken. Extra straatveeg-ronden zullen zorgen voor een beter aanzicht 
van winkelstraten en havenkades. Affiches zullen de aktie ondersteunen.

22- 06 Al geruime tijd werkt het Hoogheemraadschap aan de renovatie van de West-
friese Zeedijk achter het stadhuis. Het schelpenpad is provisorisch hersteld, doch 
na de bouwvakvakantie zal het resterende deel van de dijk onderhanden worden 
genomen.

28-06 Een dezer dagen overleed in Den Haag mevrouw A.H. Katuin-Walch op 88-jarige 
leeftijd. Deze bekende oud-Medemblikse was een trouwe bezoekster tijdens de 
jaarlijkse harddraverij feesten. Het door haar gecomponeerde Draverijlied was een 
van haar muzikale aktiviteiten; achter de piano zittend bracht zij dit lied jaarlijks 
ten gehore tijdens het muziekfestival.

28-06 Een voorstel van B&W om de steegjes naast het postkantoor in het Bagijnhof
weer te noemen zoals ze vroeger in de volksmond heetten: Goudsbloem en Roo- 
koesteeg. Deze naamswijziging zal in de raadsvergadering worden besproken.
Naar later is vernomen, is dit voorstel verworpen. De naam Bagijnhof blijft dus 
van kracht.

30-06 De renovatie van de Meerlaan is voltooid; het wegdek is nu voorzien van een 
asfaltlaag, hetgeen voor de bewoners veel minder geluidsoverlast van het ver
keer betekent. De brug over de Zandwegsloot nabij de RK begraafplaats is ge
heel vernieuwd.

30-06 De maand juni was een maand met veel regen!!
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01- 07 De Oudheidkundige Vereniging Medenblick mag zich verheugen over het feit dat
zij het fraaie pandje naast de Weeshuispoort als expositieruimte heeft kunnen 
huren van de Stichting Hervormd Weeshuis. De eerste expositie 'Medemblik door 
de eeuwen heen’ is vandaag geopend door burgemeester Smit. In de aantrekke
lijke ruimte worden voorwerpen, platen en schilderijen uit de historie van Medem
blik vertoond. Stichting Hervormd Weeshuis en de plaatselijke brandweer boden 
fraaie voorwerpen in bruikleen aan. Het is de bedoeling de komende wintermaan
den een nieuwe expositie te presenteren.

02- 07 Het Bello Stoomfestival mocht, ondanks de hoge temperaturen, een geslaagd
03- 07 feest worden genoemd. De 80-jarige, met bloemen versierde, locomotief Bello

zag er prachtig uit, evenals het glimmend materieel dat de ritten tussen Hoorn, 
Wognum en Medemblik onderhield.

03-07 Zomer! Een behoorlijke drukte op deze tropische zondag aan het Medemblikker
strandje. Alhoewel borden erop wijzen dat een bepaalde plek voor surfers is aan
gewezen, verkoos men hier liever te zwemmen.

06- 07 Uit een onderzoek in opdracht van Gedeputeerde Staten is gebleken dat het slib
van de Vlietstroom ernstig is vervuild. Pas in 1998 zal een nader onderzoek 
volgen naar de mate van vervuiling en de herkomst van het slib. De volksgezond
heid is niet in het geding.

07- 07 De nieuwe naam en het logo van de school voor openbaar onderwijs aan de
Schuitevoerderslaan is vandaag door wethouder mevrouw Kroezen onthuld. De 
nieuwe naam is 'Meridiaan'.

09-07 Concert door het vocaal kwartet Piacere in de Bonifaciuskerk. In samenspel met 
het Pieter Backer orgel en fluit wordt een aantal uiteenlopende muziekstijlen ten 
gehore gebracht.

11-07 De erepenning van de stad Medemblik is vandaag uitgereikt aan de heer Herbert 
Dahm uit Düsseldorf. De heer Dahm is marketing manager bij Jachtwerf Jongert 
en verkoopt al 25 jaar jachten voor deze werf. De direktie van de werf bood de 
jubilaris een feest aan in Kasteel Radboud.

14- 07 De Algemene Christelijke Stichting voor Bejaardenzorg is op zoek naar vrijwilli
gers. Mannen en vrouwen die zich individueel of gezamenlijk willen inzetten voor 
ontspanning, winkelen of zo maar eens een praatje. Sommige mensen in de be
jaardenhuizen komen praktisch niet van hun kamer of buiten. Het is geen dag
taak, maar men doet er de ouderen een groot plezier mee.

15- 07 Bakker Raat nam een risico! Door de nederlaag van het Nederlands elftal tegen
Brazilië tijdens de wereldkampioenschappen voetbal is de verkoop van gebak be
hoorlijk in de papieren gelopen. Bakker Raat deed zijn klanten de belofte het 
aankoopbedrag van het oranje-gebak terug te betalen bij verlies van Nederland.
En daar hield de sportieve bakker zich aan en hij zal een dergelijke actie zeker 
herhalen.

15-07 De watersportvereniging Bestevaer opende haar nieuwe clubhuis. Het voormalige 
Zeebad, jarenlang hun onderkomen, moest worden gesloopt. De nieuwe huisves
ting bevindt zich onder het restaurant De Driemaster en wordt gehuurd van B.V. 
Pekelharinghaven. De officiële opening gebeurde door het afschieten van een 
kanon. Als feestelijk tintje is er op het IJsselmeer een clubwedstrijd gehouden. 

15-07 De gemeente gaat bouwen aan de Kanaaloever. Een dezer dagen wordt met de 
sloop van de opstallen begonnen en op korte termijn wordt de sanering van de 
verontreinigde grond ter hand genomen. Al sinds 1985 is de gemeente bezig ge
weest om bedrijven op te kopen teneinde het plan West te renoveren. Op het 
terrein zullen maximaal 147 koop- en huurwoningen worden gebouwd.

14- 07 Het reizend theater en muziekspektakel De Karavaan is opgetreden met voor-
15- 07 stellingen op het water bij de Turfhoek en bij de havenmond. Ook op het gras-
16- 07 veld van de Landswerf werd een voorstelling gegeven. De meningen over dit cul

turele spektakel zijn nogal verdeeld. De provincie Noord-Holland neemt het 
grootste deel van de kosten voor haar rekening.
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20- 07 Opnieuw worden pogingen ondernomen een woonwijkje langs de Oosterdijk te re
aliseren. Uitbreiding van de stad in noordelijke richting (Wieringermeer) is voor
lopig van de baan. Het plan uit 1991 van architectenbureau Vlaming is weer aan
geboden. De initiatiefnemers vinden het juist om nu weer eens aan de bel te 
trekken, dan kan het plan gelijktijdig met de uitbreiding van de camping worden 
besproken.

21- 07 Leerlingen van groep 1 tot 4 van basisschool Maria Bernadette hebben met hun
ouders actie gevoerd voor het nemen van verkeersmaatregelen. Er wordt ge
vreesd voor ongelukken, daar het trottoir bij de uitgang van de school te smal 
is. Ongeveer 200 tot 300 mensen begeven zich zowel 's morgens als 's middags 
in het Bagijnhof tijdens het halen en brengen van de kleuter. De wethouder van 
verkeerszaken zal de kwestie in de raad naar voren brengen.

22- 07 Er zijn verdeelde meningen over de verzorging van de kinderboerderij. De inspec
teur dierenbescherming heeft vuile bakken, te weinig drinkwater en beschimmeld 
voer aangetroffen. Anderen spreken dit tegen. Waarschijnlijk zou een vaste mede
werker, die dagelijks toezicht zou houden, de oplossing zijn.

27- 07 Martin Schütz onderhoudt een pendeldienst met zijn polderschuit vanaf het
Achterom, langs de bibliotheek en de Spooksingel, naar het stoommachine 
museum. Bezoekers voor het gemaal kunnen op vaste tijden van deze pendeldienst 
gebruik maken.

28- 07 In de leeftijd van 87 jaar is overleden de heer Dirk Jan de Vries. Hij werkte als
machinist bij het Waterschap: na zijn pensionering werd hij medewerker van het 
stoommachine museum waar men kon terugvallen op zijn enorme ervaring. Velen 
zullen deze markante en kunstzinnige man missen. Een Medemblikker in hart en 
nieren!

01-08 Lappendag! Traditiegetrouw waren op de laatste dag van de Medemblikker kermis 
ruim 300 marktkooplui naar de stad gekomen om hun waren aan te bieden. Voor 
de eerste maal waren aan de Overtoom en in de omgeving van het stadhuis ook 
kraampjes geplaatst, waar de kooplustigen hun slag konden slaan. Veel zon en 
hoge temperaturen, al gooide een geweldige regenbui 's middags roet in het 
eten. Het publiek ontvluchtte de terrassen, waardoor het muziekgebeuren op het 
Van Houweningepark in het water viel. Gelukkig was het weer rond half vier 
opgeklaard en korte tijd later was de binnenstad weer druk en gezellig.
's Avonds was er vanaf de dijk achter het stadhuis een prachtig vuurwerk te 
zien, aangeboden door de kermisexploitanten.

01-08 Afgelopen woensdagavond rukte de brandweer uit met twee wagens om redding 
te brengen aan het visbestand in de Slotgracht. Door de tropische temperaturen 
was het water in de gracht 20 centimeter gezakt, waardoor de bekende karpers 
en andere vissen zuurstofgebrek zouden lijden. Vanuit de Oosterhaven heeft de 
brandweer zo'n 450.000 liter zuurstofhoudend water in de Slotgracht gepompt. De 
vrijwillige brandweer zorgde voor een reddend en publiektrekkend spuitgebeuren!

05- 08 De politie, brandweer, marine en reddingsbrigade hebben gisteravond ruim 2 uur,
vruchteloos, gezocht naar een schip dat op het IJsselmeer in nood zou verkeren. 
Rond negen uur werd de actie beëindigd toen bleek dat het zeiljacht Amigo met 
averij de haven was binnengelopen. De oorzaak is nog onbekend.

06- 08 In de avond raakten in een deel van Noord-Holland de TV toestellen buiten wer
king. De oorzaak betrof een aanzienlijke aardschok (beving) in de omgeving van 
Alkmaar en Bergen.

09-08 Het bestuur van ijsclub Radboud mag verheugd zijn thans een skeelerbaan te
kunnen realiseren. De gemeente zette de laatste financiële stap, door een subsi
die van 30 mille beschikbaar te stellen. Men hoopt dat de baan in september ge
bruiksklaar is. De ijsclub is blij met vrijwilligers, die bij de komende werkzaam
heden de handen uit de mouwen willen steken.
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09-08 Al enige tijd staat in de tuin van de familie Sander aan de Pekelharinghaven een 
kopie van de koepel op het gebouw Landswerf. Om het tuinhuis op z'n plaats te 
krijgen huurde de heer Sander een grote hijskraan om het huisje, over de woning 
heen, in de achtertuin te plaatsen.

13-08 Aan de vooravond van de zwemmarathon Staveren-Medemblik was het voor de 
organisatoren een minder leuke gewaarwording, toen na weken van warmte het 
weer omsloeg naar storm en regen. In Staveren was het noodweer losgebroken; 
de organisatoren moesten helaas, in goed overleg met de scheidsrechter, de 25e 
zwemmarathon aflasten. Een hele teleurstelling, maar zo'n groot risico kon men 
niet nemen.

15- 08 Vanaf vandaag tot en met 31 augustus zal de Westerdijk tussen Meerlaan en
Randweg voor alle verkeer zijn gesloten. Het Hoogheemraadschap zal het wegdek 
vervangen door asfalt. Het verkeer zal worden omgeleid.

16- 08 Met verslagenheid neemt Medemblik kennis van het overlijden van huisarts W.
Smit. Na bijna 30 jaar zorg aan zijn patiënten te hebben besteed, werd hij zelf 
ernstig ziek. Dokter Smit bereikte de leeftijd van 59 jaar.

18-08 De plantsoenendienst konstateert dat perevuur aanwezig is; vooral meidoorns zijn 
zeer gevoelig voor deze schimmelziekte en bij vochtig weer breidt de ziekte zich 
snel uit. Zijn er vermoedens dat een boom of struik is aangetast, is het wense
lijk kontakt op te nemen met de plantsoenendienst.

Koningin Beatrix op bezoek

19-08 Medemblik kon zich vandaag verheugen in een werkbezoek dat koningin Beatrix 
aan de regio West-Friesland bracht. Vanaf Enkhuizen naar Andijk, waar het 
waterwinstation werd bezocht. Vandaar naar Medemblik voor een lunch op kas
teel Radboud en aansluitend een bezoek aan jachtwerf Jongert voor een rond
leiding door het bedrijf, waar exclusieve motor- en zeiljachten worden gebouwd. 
Tegen vier uur vertrok het gezelschap richting Oostwoud en Hoorn. De belang
stelling van de bevolking was groot en menig kiekje zal zijn gemaakt van de 
vriendelijke vorstin, gekleed in een zijden bloemetjes japon met een prachtige 
zwarte hoed met open rand.

32



Oudheidkundige Vereniging "Medenblick" jaaruitgave 1994

20-08 De laatste romantische markt trok een record aantal bezoekers, met daarbij een 
aangename temparatuur. Het podiumgebeuren stond in het teken van country & 
western. In de loop van de middag was het de taak aan burgemeester Smit om 
de prijzen uit te reiken voor het fraaiste geheel. Mandenmaker Biersteker mocht de 
Ie prijs in ontvangst nemen, de 2e prijs was voor de dames van de kraam hand
vaardigheid, smid Van de Wetering was de gelukkige derde. De STEM mag terug
zien op een serie zeer geslaagde romantische markten.

25-08 Momenteel worden 11 koopwoningen gebouwd op de hoek Graaf Florislaan en de 
Hauwerstraat. De helft van de woningen is inmiddels verkocht, maar om de ver
koop van de resterende woningen een impuls te geven hebben de aannemers be
sloten een fonkelnieuwe Toyota Starlet te verloten onder alle 11 de kopers.

27-08 De 24-uurs race, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers,
werd getroffen door slecht weer. Vrijdagavond vertrokken uit verschillende plaats
en 770 deelnemers. Hiervan kwam iets meer dan de helft zaterdagavond over de 
finishlijn voor de Medemblikker haven. Door de hevige wind moesten veel zeilers 
vroegtijdig afhaken. De belangstelling van het Medemblikker publiek was goed en 
menigeen bracht in de stad nog een paar gezellige uurtjes door.

01-09 Er wordt momenteel 5,5 miljoen besteed aan de renovatie van woningen in plan 
West. Vooraf zijn vele discussies gehouden over het al dan niet verkopen van 
woningen uit het gemeentelijk woningbezit. Van dit woningbestand zijn inmiddels 
58 woningen aan de huurders verkocht. De overige woningen zullen mettertijd 
overgaan naar de SWW. Aannemer Van Zuydam uit Medemblik is volop bezig in 
de Van Teylingenstraat en Meerlaan en collega Mulder uit Obdam neemt de 
Graaf Florislaan en Hauwertstraat onder handen.

01-09 Bewoners van de Westersingel zijn verontrust over de bouwplannen op de hoek
van hun straat. Op het stuk openbaar groen op de kruising Westersingel/Compag- 
niesingel overweegt het plaatselijke Commandeur Assurantiën B.V. de bouw van 
een een 12 meter hoog kantorencomplex. De bewoners ageren tegen het plan om
dat het zo dicht op hun erven staat gepland en vrezen een aanslag op hun 
privacy.

04-09 'Onze tribune is klaar'. Deze slogan siert de uitnodiging van de Club van 100 van 
MFC voor de feestelijke opening van de tribune. De openingshandeling geschiedt 
door M. van Zuydam en J. Krijnsen. Aansluitend vindt de receptie plaats in de 
kantine van MFC. De nieuw gebouwde tribune is na ruim 5 jaar met krabben en 
bijten tot stand gekomen. De club MFC mag best trots zijn op het geleverde 
werk.

08-09 Voor de invulling van het Medemblikker deel van de Vooroever zijn 5 ambitieuze 
plannen ingediend. Door verkoop van grond en de bouw van woningen kunnen de 
plannen kostendekkend zijn. De plannenmakers Dalhuysen, Richter en Zuiderbaan 
vormen tesamen Floris Veste. Botman Projecten b.v. komt met een plan voor een 
historische scheepswerf met overhaal en aanlegsteiger voor de boot Enkhuizen- 
Medemblik. Het gaat slechts om een idee; niet om een uitgewerkt plan. Het ge
meentebestuur geeft de voorkeur aan een kleinschalig plan voor de Vooroever.

10-09 De stichting Bon Theater is het tweede seizoen gestart met een nieuwe reeks 
voorstellingen in de Bonifaciuskerk. Het openingsconcert door het Westfries 
mannenkoor met de solisten Afra Koomen en Joke Oud was een mooi concert 
voor een redelijk aantal belangstellenden.

15-09 De heer Louis Vermaas is 40 jaar in overheidsdienst. De heer Vermaas werd in 
Middelburg geboren en kwam via verschillende ambtelijke wegen in januari 1963 
in Medemblik terecht als ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij schat dat hij ge
durende zijn loopbaan zo'n 1400 tot 1500 huwelijken heeft gesloten. Buiten zijn 
werkkring bekleedt de heer Vermaas nog vele andere funkties. De burgemeester 
reikte de jubilaris de zilveren legpenning van de gemeente Medemblik uit. Op de 
aangeboden receptie was iedereen welkom om deze zeer gewaardeerde ambte
naar te feliciteren.
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16- 09 Het gemeentebestuur heeft plannen om de stijlmeubelen van architect Kropholler
uit de raadszaal te verwijderen en te vervangen door eigentijdse meubelen. Vol
gens het college zijn de meubels loodzwaar en zeer lastig te verplaatsen. De Oud
heidkundige Vereniging Medenblick betreurt de plannen en neemt verontrust kennis 
van het voornemen. Inmiddels is besloten de meubels niet te vervangen.

17- 09 Een groep leden van het Historisch Genootschap Wieringermeer heeft een bezoek
gebracht aan de expositieruimte van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick.
Het gezelschap werd ontvangen door de bestuursleden mevrouw De Vries en de 
heer Bakker, die hun gasten verwelkomden in de Vier Weeskinderen en een uit
eenzetting gaven over de oude geschiedenis van de stad. Ook een stadswande
ling stond op het programma; het gezelschap verkende met paraplu (regen!) het 
oude stadsdeel. Het was opmerkelijk dat de 'naaste buren' niet wisten dat onze 
oude stad nog zoveel had te bieden. Een geslaagde middag!

19-09 De feestelijkheden voorafgaande aan de harddraverijdag kunnen weer suksesvol 
worden genoemd. Een nieuw cabaret gezelschap presenteerde zich zaterdag 
onder de naam Prettig Weekend en belichtte op plezierige wijze met spitse toe
spelingen het reilen en zeilen in Medemblik.
De draverijdag verliep met goed weer en was zeer geslaagd!

24-09 Onder flinke belangstelling is de skeelerbaan van ijsclub Radboud door burge
meester Smit geopend. In gezelschap van topschaatster Barbara de Loor ver
richtte de burgemeester de officiële opening door, gehuld in trainingspak en 
begeleid door de muzikale klanken van Harmonie Crescendo, een paar rondjes te 
skeeleren. De skeelerbaan in Medemblik is de enige baan boven het Noordzee- 
kanaal.

28- 09 De 69-jarige mevrouw C.M. Schoutsen-Langedijk werd deze middag bij het over
steken van de kruising Koggenrandweg/Westerdijk bij Opperdoes gegrepen door 
een vrachtwagencombinatie. Mevrouw Schoutsen kwam hierbij op slag om het 
leven. De chauffeur heeft vergeefs getracht haar te ontwijken en kwam hierbij 
op de middenberm tot stilstand.

29- 09 Na voltooiing van het wegdek van de Meerlaan, zijn nu renovatie werkzaamheden
in volle gang in de Burgemeester Schoutsenstraat.

29- 09 Vandaag stelde burgemeester Smit het windturbinepark Lely in het IJsselmeer in
bedrijf. Dit is het eerste windturbinepark op het water en daarmee een belang
rijke stap in de ontwikkeling van windenergie.

30- 09 De populaire Medemblikker formatie The Touch geeft hun allerlaatste optreden in
Black&White. De leden van de groep vinden het tijd dat, na 10 jaar het land te 
hebben doorkruist, ieder zijn weegs gaat. Allen blijven trouwens aktief in de 
muziek.

03- 10 Deze middag is de openbare school aan de Schuitevoerderslaan officieel ge
opend. Burgemeester Smit moest tientallen ballonnen doorknippen alvorens hij 
zijn openingstoespraak kon houden. Voor de kinderen was er een feestelijke maal
tijd, spelletjes en theater. De kinderen kunnen trots zijn op hun school, de Meri
diaan.

04- 10 Voetbalvereniging DEK heeft in een brief aan B&W en de politieke partijen ge
klaagd over de geruchten, als zou hun accommodatie moeten wijken voor 
woningbouw. De vereniging beweert schade te ondervinden met betrekking tot 
sponsors en het verlengen van bestaande sponsorcontracten. Het college ontkent 
de geruchten, er bestaat een voorkeur voor andere plannen.

06-10 Deze avond is een groot aantal genodigden en inwoners van Medemblik in de
Bonifaciuskerk bijeen om het feit te herdenken dat 165 jaar geleden, op de 28e 
augustus 1829, in de grote kerk het Koninklijk Instituut van de Marine is opge
richt. Het KIM uit Den Helder geeft ruime aandacht aan dit gebeuren. Een op
leidingsschip De Urania van de Marine lag afgemeerd en ieder kon een kijkje 
nemen aan boord. In de kerk verzorgde de Marinierskapel onder leiding van 
majoor G.D. Buitenhuis een feestelijk concert.
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07-10 Op de begraafplaats Zorgvlied zijn meerdere malen vernielingen aangericht. Voor 
de nabestaanden een verdrietige zaak. Daar de nieuwe begraafplaats wat afge
legen ligt en er nog nauwelijks begroeiing is, blijkt deze plek als uitlaatplaats 
voor honden gebruikt te worden. Ook op de oude begraafplaats hebben vernieling
en plaats gevonden. De politie belooft extra op te letten.

Graaf Florisschool

15-10 Verkoop van schoolspullen op het plein van de Graaf Florisschool. Als gevolg van 
de fusie van de basisscholen vindt de verkoop plaats en zijn er leuke koopjes te 
halen.

17-10 De Algemene Stichting Bejaardenzorg en het CDA te Medemblik nodigden ouderen 
uit in huize Levensavond voor een thema avond met als onderwerp: zorg voor 
ouderen. De ouderen konden aan een deskundig panel vragen stellen over het 
ouderenbeleid.

19-10 De busmaatschappij NZH heeft regelmatig gekonstateerd dat vernielingen zijn ge
pleegd aan autobussen, zoals het bekladden met verf, openbreken en het legen 
van brandblussers. Een vernieler, die met een windbuks op de bussen schoot, is 
aangehouden. Er is een bewakingsdienst aktief om eventuele daders te be
trappen.

21-10 Met 'de eerste spade in de grond' is het startsein gegeven voor het bouwplan 
Waterborg aan de Kanaaloever. Tevoren was in het stadhuis een overeenkomst 
getekend door Gemeente, Bouwbedrijf Scholten en de Stichting Woningbouw 
West-Friesland. De kosten worden begroot op 30 miljoen. Het plan voorziet in de 
bouw van 147 woningen en appartementen.

24- 10 Het stoommachine museum was deze avond sfeervol verlicht; een bijzondere ge
legenheid om ook eens 's avonds de werking van de machines en pompen te be
kijken. De aangepaste verlichting leverde een indrukwekkend schouwspel op.

25- 10 Het college heeft overleg gevoerd met het college van de Wieringermeer. Er is
gesproken over mogelijke recreatieve ontwikkelingen, parkeergelegenheid en 
overlast van het afvalverwerkingsbedrijf. Mogelijke woningbouwplannen stuiten 
op bezwaren.

28- 10 Ondanks een goed gevulde orderportefeuille is de bekende bakkerij Raat failliet
verklaard. Al geruime tijd verkeert het bedrijf in financiële moeilijkheden. De 15 
werknemers blijven voorlopig doorwerken; hopelijk komt er spoedig een over
namekandidaat. De bakkerswinkel op de Nieuwstraat staat buiten deze kwestie; 
dit is een geheel zelfstandig bedrijf.

29- 10 Het college wil alle gokkasten in snackbars en lichte horeca verbannen. In 1997
moeten de kansspel-automaten verdwenen zijn,

05- 11 Een onvergetelijk muzikaal weekend! Het optreden van de Koninklijke Zangvereni-
06- 11 ging De Maastreechter Staar zorgde, met de uitvoering van twee concerten in de

Martinuskerk, voor een onvergetelijk muzikaal evenement. Voor de initiatief
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nemers Brakeboer en Breebaart, alsmede de Medemblikker bevolking voor de ge
boden gastvrijheid aan 120 koorleden, een kompliment.

05-11 Vandaag werd aan de Meerlaan/hoek Graaf Florislaan geopend de cadeau boetiek 
Wildebras.

08- 11 De in de jaren '80 geplaatste eerste Europese windturbine in de Wieringermeer
zal worden overgenomen door de WEOM (Wind Energie Ontwikkelings Mij). Het 
PEN heeft jaren gemarteld om deze gigant produktief te maken.

09- 11 Zuster Honoré viert haar 70-jarig kloosterjubileum. Zuster Honoré kwam 22 jaar
geleden naar Medemblik. Hiervoor werkte zij in Amsterdam, waar zij zich inzette 
voor zieken en bejaarden. Toen dat werk te zwaar werd solliciteerde zijn naar de 
funktie van organiste in de Sint Martinuskerk. De 89-jarige speelde tot vorig jaar 
nog orgel.

10- 11 Bouwbedrijf Ligthart aan de Klinkhamer is failliet verklaard. Voor de 40 werk
nemers is ontslag aangevraagd. Inmiddels is men in onderhandeling met een kan- 
didaat-koper, die het bedrijf wil overnemen.

12-11 Toneelvereniging Animo bestaat 40 jaar. Als jubileumstuk werd het blijspel 'Liefde 
om half acht' van Alan Ayckborn op de planken gebracht. De publieke belang
stelling was behoorlijk en op 19 november aanstaande is de tweede voorstelling.

16-11 Het 148 jaar oude bakkersbedrijf Raat, dat vorige maand failliet ging, kan blijven 
voortbestaan. Het Aalsmeerse bedrijf Boulangerie de France heeft de bakkerij 
overgenomen. Liefhebbers blijven in de toekomst verzekerd van de overheerlijke 
Westfriese krentenmik.

16-11 Bewoners van het Keern zijn tegen de komst van een te bouwen 26 meter hoge 
woontoren in het plan Waterborg aan de Kanaaloever. De bezwaarmakers vrezen 
dat het gebouw hen flink wat privacy en zonlicht gaat kosten.

19-11 Sint Nicolaas en zijn zwarte Pieten zijn door burgemeester Smit weer hartelijk 
welkom geheten. Harmonie Crescendo en de drumband omlijstten met vrolijke 
klanken de feestelijke intocht.

19-11 Per 1 november openden Gerda en Gerard Dudink aan de Almereweg hun bedrijf 
Noggunkans. Tweedehands meubelen uit grootmoeders tijd en oude spulletjes zijn 
prachtig uitgestald in de grote hal.

21-11 Het Hoogheemraadschap is begonnen met de versteviging van de Medemblikker 
kustlijn. Achter het stadhuis kan men zien hoe de vracht van 1500 ton Ardenner 
keien wordt verwerkt in de twee eeuwen geleden aangelegde en gedeeltelijk ver
zwakte fundering, zodat met noordwesten wind geen verdere schade zal worden 
aangericht.

24-11 Het is nog nooit eerder gebeurd: de begrotingsvergadering werd niet afgemaakt.
Na ruim 6 uur durende beraadslagingen schorste de burgemeester de vergadering. 
Op 15 december aanstaande wordt de vergadering voortgezet.

26-11 De fraaie, nostalgische armaturen van de openbare verlichting in het Kon.Emma- 
park zijn opnieuw door vandalen vernield.

26-11 Het zeemanskoor De Compagniezangers gaf, ter gelegenheid van hun 5-jarig be
staan, een shanty festival in het Bon Theater. De vele toehoorders genoten van 
het prachtige concert, waarbij ook zeemanskoren uit Duitsland, Frankrijk en 
Engeland optraden.

28-11 Door burgemeester Smit en de heer L. Plat, direkteur van MEO Dienstverlening, 
is de eerste paal geslagen voor het kantoor- en appartementencomplex op de 
hoek van de Meerlaan/Uiverstraat. In totaal 13 woningen en 2 penthouses zullen 
boven het nieuwe kantoor van MEO Dienstverlening worden gerealiseerd. Het be
staande kantoor van MEO zal na oplevering van het nieuwe complex worden ge
sloopt, om plaats te maken voor parkeerplaatsen.

01-12 Voor de jongeren van 15 tot 21 jaar ziet de gemeente geen kans een (tijdelijk) 
onderkomen te vinden. Woordvoerder Jan Mol van de Stichting Kollektief Jeugd
werk (SKJ) wijst erop dat de intitiatiefnemers tot nu toe alleen maar begrip ont
moeten; hij hoopt dat de gemeenteraadsleden een flink bedrag voor een jeugd
centrum zullen uittrekken.
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01-12 Het bakkerijmuseum wil gaan uitbreiden, maar de plannen stuiten bij sommige
omwonenden op bezwaren. Burgemeester Smit liet weten, dat de direktie van het 
museum en de bezwaarmakers een manier moeten vinden om tot elkaar te 
komen.

05-12 Wie heeft de ring van Sinterklaas gevonden? Verscheen Sint Nicolaas op de
markt, schudde vele handen en verloor zijn ring met rode steen. De vinder wordt 
verzocht de ring naar het stadhuis te brengen.

08-12 Zeker al voor de vijfde keer is in de afgelopen nacht het kantoor van de VVV 
door inbrekers bezocht. De schade bedraagt bijna ƒ 3000,00.

08-12 Afgelopen zondag heeft een 90-jarige vrouw in haar woning aan het Westereiland 
een dodelijke val van de trap gemaakt. Waarschijnlijk is zij aan een schedelbasis- 
fractuur overleden.

12-12 Aan de Schuitevoerderslaan verrichtte wethouder Kroezen de opening van Klein 
Duimpje, een voor-schoolse opvang voor Turkse peuters. In de praktijk blijkt dat 
deze kinderen bij aanvang van de basisschool een taalachterstand hebben. Een 
goed Nederlands sprekende Turkse moeder zal samenwerken met de leerkracht 
om, zo mogelijk, de taalachterstand bij de kinderen op te heffen,

14- 12 Lustrumviering van Tafeltje-Dekje. Voor de statistiek de vermelding dat het afge
lopen jaar 7000 maaltijden zijn verstrekt.

15- 12 De eerste paal voor het bouwplan Waterborg aan de Kanaalkade is vanmiddag
door wethouder A. du Pon geslagen. De bewoners van het Keern eisen nog 
steeds stopzetting van het plan, omdat zij vrezen dat de bouw van de woontoren 
alsnog wordt uitgevoerd. Gedeputeerde Staten heeft er geen bezwaar tegen, 
maar formeel komt de toren in geen enkel uitgewerkt plan nog voor.

16- 12 Bouwaanvragen zijn ingediend voor de panden Nieuwstraat 67 en 69, Tuinstraat 3
en Walesteeg 1. De eigenaar vraagt vergunning voor uitbreiding/verbouwing van 
discotheek, café, koffieshop en bedrijfswoning.

16- 12 In het stadhuis is een nieuwe expositie te zien van schilderijen van de Medemblik-
se Nellie Beemster-Hauwert. Aquarel, pastelkrijt en acrylverf zijn de technieken 
die zij laat zien.

17- 12 Uitzendbureau Metra aan de Nieuwstraat is daar 5 jaar gevestigd. Vanwege dit
heuglijke feit zal de kerstman tijdens de aanstaande maandagmarkt aan de kinde
ren een verrassing uitdelen.

19-12 De praktijk van de onlangs overleden dokter Smit is overgenomen door dokter 
A.J. de Jager. In associatie met dokter C.C. Weel zal hij de praktijk voortzetten.

21- 12 Een 82-jarige dame is tijdens de markt beroofd van haar handtasje, met daarin
een geldbedrag van ƒ 400,00.

22- 12 De heer Gieling van de SWW overhandigde, naar aanleiding van de overdracht
van het gemeentelijk woningbezit aan de Stichting Woningbouw West-Friesland, 
aan burgemeester Smit een cheque ter waarde van ƒ 25.000,00. Het bedrag zal 
'misschien' aan een kunstwerk worden besteed.

23- 12 Expositie in De Vier Weeskinderen aan de Torenstraat. Deze middag is in besloten
kring een foto-expositie geopend onder de titel 'Uren, dagen, maanden, jaren'.
De opening werd verricht door voormalig kolenhandelaar de heer Th. Gieling. De 
organisator Jan Struik, met medewerking van de Oudheidkundige Vereniging 
Medenblick, heeft hier veel van zijn eigen werk geëexposeerd. Vele bekende 
Medemblikkers zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. Zeer fraaie foto's van het 
Medemblikker stadsbeeld zijn te bewonderen. De tentoonstelling duurt tot half 
januari.

25- 12 Eerste kerstdag met in de Bonifaciuskerk een optreden van de Martinuscantorij
uit Schellinkhout. Het koor bracht, met de uitvoering van de Carol Evensongs, 
een concert van grote kwaliteit.

26- 12 Tweede kerstdag met een door de Stichting Pieter Backerorgel georganiseerd
concert ter ondersteuning van de restauratie van het unieke orgel. Voor een ge
heel gevulde kerk bracht het koor Chantarel een uitvoering, begeleid door orgel
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en harp. In de sfeervol verlichtte kerk bespeelde Eeuwe Zijlstra voor het laatst 
het Pieter Backerorgel. Het orgel zal zeer binnenkort de langverwachte restau
ratie ondergaan. Als alles naar wens gaat zal het orgel over 3 jaar weer in oude 
luister de kerk sieren.

31-12 Veel gebeurtenissen hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden. De Medemblikker 
Courant hield ons wekelijks op de hoogte van het nieuws. Op geheel eigen wijze 
liet mevrouw Reina Keizer ons via haar gedichten in het 'Medemblikkertje' mee
genieten van haar belevenissen.

Opening foto-expositie op 23-12-1994

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