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NIEUWS UIT DE MEDEMBLIKKER COURANT, 1914

Terugblik op het oude jaar (1913) .... en ook nu nog van toepassing!
Eigenlijk gebeurt er altijd hetzelfde.
De mensen veranderen, en de wereld met hen; maar die veranderingen zijn niet groot 
genoeg om na zo'n kort tijdsbestek scherp in het oog te vallen.
Geslachten gaan en komen, maar het gaat geleidelijk, en als ongemerkt. De ideeën gaan 
in een bepaalde richting, maar slechts langzaam, want het nieuwe groeit slechts traag op 
het oude, onder voortdurende tegenwerking.

Ijsvermaak in 1914?
De barameter daalde, 
de barometer steeg, 
de maan was wassende.
Ziedaar, de drie besproeide voorwaarden voor ijs.
En ze waren er alle drie, begin januari.
Maar het gevolg, het ijs liet op zich wachten.
De schoolkinderen vroegen aan de meester of het 
zou blijven vriezen.
"Het vriest nu 2,5° Celsius, rekenen jullie maar uit 
hoeveel graden Fahrenheit dat is."
Maar de kinderen dachten niet aan Celcius of Fahrenheit. Zij dachten slechts aan 
schaatsenrijden en vroegen 's middags vrij.
De meester echter: "Lieve knapen, hier en valt er niet te praten." Hij gevoelde zich ver
antwoordelijk en 't was nog geen ijs in de sloten.
"Ja, maar op 't land van 't Gesticht."
"Dat baantje? 't Is de moeite niet!"
En om 4 uur? De jongens reden schaatsen. De meester reed schaatsen. Op 't ijs, met 
gras. "'t Land van 't Gesticht!!"
('t Land van 't Gesticht was het terrein waar later MFC en DVO voetbalden. Thans de 
bodem van de jachthaven aan de Pekelharinghaven, red.)

24 januari 1914, een ingezonden stuk
De Afdeling Medemblik van den Ijsbond Holland Noorderkwartier opende Woensdag LI. de 
banen. Velen verweten de Ijsclub dat ze laat waren maar men betoonde dat de Ijsclub 
verantwoordelijk is. De Ijsclub is er trots op dat er nog nimmer ongelukken van ver
drinking hebben plaats gehad. Leden van de Ijsclub H.N. kunnen in 3 provinciën rijden, 
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, zonder lastig gevallen te worden door baanvegers. 
Voor slechts ƒ 0,25 kan men een bondskaart kopen en men wordt dan niet lastig ge
vallen. Maar de klacht van het bestuur is, dat velen zich niet schamen om zonder te 
betalen, gebruik te maken van de geveegde banen.

10 januari 1914, schaatsenrijden
De Ned. Schaatsenrijdersbond heeft weer onze veteraan den Edammer C.C.J. de Koning 
uitgenodigd naar Davos te gaan, om zich daar te oefenen en deel te nemen aan de op 17 
en 18 Januari a.s. te houden internationale wedstrijden. De Koning heeft het aanbod 
aangenomen. De Koning is nu 36 jaar oud en dus op een leeftijd waarop de meesten niet 
meer aan groote wedstrijden meedoen. Trouwens onze veteraan De Koning is nog wat 
mans, dat heeft hij in 1912 nog getoond, toen hij na een mooien rit den Frieschen 
Elfstedentocht won.
De Koning zal in ieder geval te Davos de Nederlandsche kleuren met eere dragen en ai 
zal hij niet een der eersten zijn, zeer zeker een goed figuur slaan, vooral op de 10.000 
meter is hij een kwade partij. Zijn best zal hij zeker doen, want het echte sportgevoei zit 
bij hem in het bloed.
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Tachtig jaar geleden 
Hardrijden op schaatsen!
Zo luidde het per advertentie in het vorige nummer.
Biljetten werden aangeplakt; Oostergracht in orde - daar zou 't zijn.
Maandag 26 Januari.
Helaas - de dooi kwam .... Zondag reeds; nog werd er toen druk gereden, maar 't was 
Maandag: uit.
Geen hardrijderij. En er is sedert geen kijk meer op.

HARDRIJDERIJ Ic Medemblik,
op schaatsen,

— IJS en Vk'KItHIt (lleiieiulc —
voor mannen b wen de 18 (aar,

op Maandag 2G Januari 1914, 
om prijzen van f 20,— f 10,— f 6,— en f 2,60.

Inleggeld 00 cl, de persoon. Aanyille ’s voorin. 10 uor,
Entrée op de bijbanen 25 cl. de persoon.

Uildeeling der. prijzen ’s avonds half 8,

Café „DE TIJD” - De Ondernemen K. MOLENAAR.
Jaarwedden
In de gemeenteraadsvergadering wordt een verzoek behandeld van havenmeester G. 
Swier om hem een jaarwedde toe te kennen. Na lange discussies wordt besloten een 
jaarwedde toe te kennen van ƒ 350,00.
De jaarwedde van de gemeente veldwachters wordt bepaald op: Van Rijn ƒ 600,00 en 
Trampert ƒ 550,00 en het weekloon van de stadswerkman met ƒ 1,00 te verhogen tot ƒ 
11,00.

14 januari 1914
J.l. Zaterdagmiddag geraakte een aangespannen wagen met bieten geladen, in de Wester- 
haven; de koetsier K.M. kwam onder het voertuig terecht en verkeerde alzo in ernstig 
levensgevaar. Doordien het paard zich uit de touwen losrukte en daardoor de wagen iets 
voort trok kwam M. gelukkig vrij en weer boven, hij was behouden. Het paard en rijtuig 
bracht men ook spoedig op het droge.

2 januari 1914
Dinsdag geraakte de schippersknecht A. Gieling van boord in de Oosterhaven. Hij kwam 
gelukkig spoedig behouden op het droge.

Vrij vuur en licht
In de gemeenteraadsvergadering van 10 maart 1914 wordt een verzoek behandeld van 
Gymnastiekver. 'Oefening Staalt Spieren' om tijdens hare repetities (8V2-10 uur) vrij vuur 
en licht te mogen bekomen.
B&W menen, hoewel veel voor de gymnastiek voelende, dat hieraan niet moet worden 
voldaan; in 't lokaal (de Munt) bevindt zich een muntgasmeter, zodat vrijstelling moeilijk 
gaat en hoe weinig bedraagt het gasverbruik in die IV2 uur. O.S.S. heeft een gratis lokaal 
en vrij gebruik van werktuigen....
De hr. Schouten vraagt of ook aan andere verenigingen vrij vuur en licht wordt verstrekt, 
waarop de voorz. wijst op geheel andere omstandigheden, waaronder zulks met de Dames 
Zangvereniging en den Handeiscursus het geval is.
Met algemene stemmen wordt afwijzend op het verzoek beschikt.
(Er is dus geen nieuws onder de zon, red.)

CJrootu uitverkoop van

Schaatsen,
ïlietnen, Hah- en Toonleer 

enz.

Aanbevelend,

Joh. Geusebroek - Medemblik.

Bagijnhof 129,

lluish. en Verlichlings-Arlikelen.

— Zondags gesloten. —

12



Oudheidkundige Vereniging “Medenblick" jaaruitgave 1994

Ansjovisvangst
De ansjovisvangst lijkt elk jaar wel achteruit te gaan.
In 1913 werd ingelegd 1498 ankers ansjovis (1 anker ansjovis is plm 2700 stuks, totaal 
dus ruim 4 miljoen stuks!) tegen 3000 ankers in 1912 (ruim 8 miljoen stuks).
De prijzen varieerden tussen ƒ 5,25 en ƒ 5,50 per 1000, tegen ƒ 8,00 en ƒ 10,00 in t 
vorige jaar (dus totaal ƒ 21.000,00 in 1914 tegen ƒ 72.000,00 in 1913).

Kermis, Medemblik.

Burgers, laat u niet misleiden 
om droge paling te koopen, maar koopt

fijne gerookte
bij R. GOED,

dan zijl u verzekerd, vcrsche binnen- 
paling le ontvangen.

‘De Wacht'
Het arrestantenlokaal alhier, 'onder het Stadhuis' wordt gelukkig zeldzaam 'betrokken'; 
zeker wel daardoor is het, dat toen Zondagmiddag 'n beschonken vreemdeling opgeborgen 
werd, deze al spoedig weer ontkwam; 'slot en grendel' konden hem blijkbaar niet houden! 
Spoedig werd hij echter opgespoord en zal hij natuurlijk ook nog een proces-verbaal voor 
'vernieling' op zijn rekening krijgen.

Paard op hol
Dinsdag geraakte een aangespannen paard van den Heer K. Hart in den Turfhoek op hol. 
In woeste vaart ging het langs de Westerhaven waar H. van den wagen viel, doch er weer 
op wist te springen, daarbij de leidsels stevig vasthoudend. Voort ging 't, over de 
Kaasmarkt en Nieuwstraat, tot het Station, waar het aan H. eindelijk gelukte zijn paard 
tot staan te krijgen, ‘t Mag een wonder heeten, dat alles zonder ernstige gevallen is 
afgelopen; 't paard had zich niet bezeerd.

6 juni 1914
De oude (ronde) stuivertjes hebben sedert 1 juni uitgediend. Bij de betaalmeester kan 
men ze nu inwisselen.

Nieuwe Holl. Haring en 
Blanke Zoutevlscb,

verkrijgbaar bij

Medemblik. Joh. Boos.

13 juni 1914
J.l. Zaterdagmiddag geraakte de visser P. Gorter in de Westerhaven. De mede-opvarenden 
van 'ME12' kwamen hem terstond te hulp en konden hem nog tijdig redden.

Schuit met spinazie
Een schuit met 1800 KG spinazie, Dinsdag voortgevaren door P. Dol, zonk in het diepe 
water nabij het Rijkskrankzinnigengesticht. Het ongeval werd door voorbijgangers bemerkt 
en men slaagde er gelukkig in, D. uit zijn netelige positie te redden.

Voor de Feestdagen!
Sinaasappelen, Citroenen, 

Mandarijnen, Kastanjes, 
Cocosnoten enz. enz.

Te bekomen bij

Medembllt. II. BOS.

In den

Goedkoopen Winkel van Mens
prima fijne

Kamper Boter,
75 cl. per 5 oua.

Handel in Bouwmaterialen.
Voorradig;:

Draineerbuizen,
van uitstekende kwaliteit.

MeJeralÉ, Gebr. Fransen.

4 juli 1914
Donderdag werd de muziektent op de Nieuwstraat geplaatst en 's avonds, bij heerlijk 
zomerweer, gaf 'Crescendo' haar eerste concert.
Eenige mooie No's (ook 't populaire 'Naatje') bevatte het programma, dat door een zeer 
talrijk publiek met veel aandacht werd gevolgd.
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4 juli 1914
Uitslag aanbesteding op 1 juli, door het R.Kath.Par.Kerkbestuur van den H. Martinus, voor 
het bouwen van een Vereenigingsgebouw ten dienste van vergaderingen, liefdadige in
stellingen enz.
In massa, timmer- en metselwerk: M. Winnubst ƒ 9893,00, J. Winnubst en P.J. Berkhout ƒ 
9630,00, J. van 't Hek ƒ 8732,00, P. Laan ƒ 8604,88, Jan Winnubst Jr. ƒ 5598,00, Jacob 
Berkhout ƒ 8360,00.
Enkel metselwerk J. van 't Hek ƒ 4597,00. Enkel timmerwerk P. Laan ƒ 3689,00.
(Gegund aan de Gebr. Berkhout voor ƒ 8360,00.)

Eerste wereldoorlog 1914 

3 augustus 1914
De regeering stelt een crediet van 50 miljoen beschikbaar voor het onder de wapenen 
roepen van dienstplichtigen 1914 en 1915 en neemt de volgende maatregelen:
- een in- en uitvoerverbod van granen, vee, enz.;
- een verbod tot prijsopdrijving van levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en brand

stoffen;
- uitvoerverbod van goud.

15 augustus 1914
De heer K. Molenaar kondigt per advertentie een omnibusdienst aan met een extra mooie 
brik, bizonder voor dit doel geschikt. Het onregelmatige rijden der treinen deed de heer 
Molenaar hiertoe besluiten.

Rè-tè-Tè!
Bij elk ongewoon geluid in onze goede stad, kijken 
wij op; vooral thans; 't moet eens in verband staan
met de tijdsomstandigheden....
Gelukkig het 'getoeter' jongstleden Zaterdag was 
niet verontrustend. Wat was het geval? De be
perkte treinenloop had den heer K. Molenaar doen 
besluiten een omnibus in te stellen - de zaken
mensen moesten toch 's Zaterdags tijdig in Hoorn 
zijn....
Oudergewoonte blies de postiljon op zijn hoorn: tijd 
van instappen. Onwillekeurig herinneren we ons den 
tijd toen men om naar Amsterdam te gaan, te vier 
uur 's morgens op reis moest, om 's avonds om 11 
of 12 uur weer te keeren: de 'vroege' en de 'late' wagen. 
Heer Molenaar, maar 't was alweer voorbij (er kwam een

Omnibusdienst I
alleen ’s Zaterdags, van 

iKedenibllk. naar tlnnrn.

Van Medembiik ’s morgens 8 uur, 
over Opperdoes. Twisk, Midwoud.

Van Hoorn ’s namiddags 2 uur.

Extra ritten alleen ’s Zendags,
van Medeiubllk. naar 

Schagen.

Van Medembiik ’s morgens 7.40. 
Van Schagen ’s namiddags 4.57 (in 

aansluiting treinen Deo Ileldei).

Plaatsen vooruit le bespreken.

De Ondernemer,

K MOLEMAB.

.. Een stukje ouden tijd gaf de 
nieuwe spoordienst regeling).

22 augustus 1914
Tengevolge van de mobilisatie is in deze gemeente de eerste vergoeding wegens kost
winnerschap aan 21 gezinnen uitgekeerd. Het totaal van de uitgekeerde sommen bedroeg 
ƒ 204,80 over 16 dagen (dat is f 9,75 per gezin, red.).

29 augustus 1914
Daartoe uitgenodigd door den Burgemeester, kwamen ten Raadhuize de bakkers bijeen om 
met den Burgemeester te bespreken welke maatregelen moeten worden genomen, om te 
voorkomen dat gebrek aan meel de bakkers zou nopen hun zaak te sluiten. Van ge
meentewege zal nu meel worden besteld, waarvan de bakkers tegen kostende prijs 
kunnen betrekken. Verder werd besloten, den broodprijs voorlopig niet te verhogen.
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Met nieuwsgierige Medemblikker naar Den Helder in 1914
Rondom Nederland brak de eerste wereldoorlog uit in 1914. Nederland was neutraal en 
werd gelukkig buiten het oorlogsgeweld gehouden. Maar wel was het leger en marine 
paraat. Dienstplichtigen werden opgeroepen. In Medemblik gebeurde niets.,., en men was 
toch erg nieuwsgierig en zó trok een nieuwsgierige Medemblikker op de flets naar Den 
Helder om iets te zien van de oorlogsdreiging. In de Medemblikker Courant deed hij zijn 
verhaal, zeer uitvoerig in de geest van die tijd. Hij begint met:
Goede morgen!
De fiets in orde? Alles goed nagezien? Goede lucht, in de banden bedoel ik? Goed ge
smeerd.... ons paard wordt bedoeld? Klaar? Stap op dan maar en vooruit! Echter de 
beperkte treinenloop noodzaakt ons wel per fiets te gaan en dit weerhoudt menigeen 't 
reisje te aanvaarden, want van Medemblik af is 't heusch een heele trap. Een drie a vier 
uur karren is lang geen gekheid en wie zich opmaakt het tochtje te ondernemen, die 
zorge in 't bezit te zijn van een paar getrainde onderdanen; er zijn wel eens die vergeten 
dat ze er heen moeten, natuurlijk, maar ook terug. En daarom kalmpjes aan.
Langs de zeedijk gaande komen we al spoedig in Aartswoud. Rechtsafslaande 'freeën' we 
een dijk af en dan maar weer peddelen door de lage landen aan de zee, langs vriendelijke 
huisjes, langs boerderijen waar de dorschmachines werken, langs lachende weiden, langs 
stoppelvelden, prijkende met gele korenschoven, langs geurende hooi-oppers, langs.... 
nog veel meer dat der oogen lust is.
Verder door de aardige dorpen Wieringerwaard en Anna Paulowna, langs een vaart komen 
we.... hè, wat is dat voor een vaartuig? Dat ding, geachte vrager, is een trekschuit, een 
vervoermiddel bij uitnemendheid, nu, in de eeuw van stoom, electriciteit, fietsen en wat 
niet al, niet meer in tel, wachtende misschien op een plaatsje in een museum voor oud
heden.,.. Ja goed, goed, maar we moeten verder, 't Is waar en stap dan maar op.... de
pont, want we staan voor het Noordhollandsch kanaal. En terwijl de kettingdraaiende 
pontenier ons aan de overkant brengt, vertelt hij ons - U moet immers ook naar Den 
Helder? - dat de oorlog hem door de week meer drukte bezorgt dan gewoon weg, maar
dat 't 's Zondags op sommige tijden overstelpend druk kan zijn. En toch gaf ik er mijn
fooien gaarne aan, zucht de oude, als die ellende maar voorbij was.
Overgezet, wijst de weg zich vanzelf, langs het kanaal fietsende is men in een half uur 
waar men wezen wil. Voor we evenwel de poort binnen zijn hebben we al kennis gemaakt 
met militairen. Schildwacht, bajonet op, lette met argusogen op alles wat verdacht is. 
Vreedzame reizigers laten ze echter ongemoeid passeeren of op vertoon van een pas. 
Vaartuigen moeten alle bijdraaien.
Ziezoo, we zijn er, en nu is 't er natuurlijk om te doen, om iets te zien. En er is genoeg 
om zijn oogen den kost te geven, want niet alleen brengt 't groot aantal militairen leven 
en vertier, ook loont het meer dan de moeite, de verdedigingswerken eens te bekijken. 
We verklappen echter niets; dan is voor den toekomstigen bezoeker de aardigheid er af. 
Maar als ge tot een bezoek besluit, rijdt dan eerst langs de haven en verder langs 't 
Marsdiep tot Huisduinen. Kijk dan goed rond, links en rechts en let op wat men gedaan 
heeft. En dan gaat het U zeker als ons. Als men al die geweldige versterkingen ziet en 
verdedigingsmiddelen en -maatregelen aanschouwt, dan komt er over ons 't gerust
stellende idee, dat een eventuele vijand, niet maar zóó bij ons binnenkomt, afgezien nog 
van de verraderlijke mijnen. En toen we een troepje kinderen hoorden aanheffen het 
kernachtige lied: 't Is de plicht dat iedere jongen, enz., toen hebben we dieper dan ooit 
de betekenis dier woorden gevoeld. Onze oogen vielen op de lustig wapperende driekleur, 
en toen zongen we van harte het vlaggelied mee. Maar als nu toch onze vrijheid eens 
werd aangerand, zou het oude bloed zich dan verloochenen? Zou 't symbool onzer 
onafhankelijkheid ook kunnen verdwijnen?
Neen waar: Ze krijgen Holland nooit!
Ik eindig zooals ik begonnen ben. Wie naar Den Helder gaat, denke er aan dat hij ook 
terug moet en zorge een paar eenigszins geoefende 'trappers' te hebben. Anders kon het 
gaan als met ondergeteekende, die moe, doodmoe thuiskwam en zeker zelden of nooit 
zoo hartgrondig dien avond heeft gezegd: Wel.... te.... rus.... ten!
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12 september 1914
Blijkens oproeping in dit No., komt de betrekking van 'orgeltrapper' bij de Ned.Herv.Gem. 
alhier vacant.

Zeldzaamheid
De hr. P. Krul toonde ons Donderdag een potje aardbeien, welke als tweede vrucht, er 
heerlijk frisch en bekoorlijk uitzagen. Voorwaar een zeldzaamheid....

19 september 1914
In den postdienst zijn verschillende wijzigingen gebracht. Met de trein van 12.50 van hier 
vertrekkend, gaat dus geen post meer mee. 's Zondags heeft verzending alleen plaats per 
trein van 7.57 v.m.

10 oktober 1914
Gelijk reeds Maandag per circulaire aan de 
ingezetenen werd bekend gemaakt wordt hier vanaf 
6 October geen wit brood meer gebakken, maar 
tarwebrood (kropbrood), ter bereiding waarvan door 
bakkers 30 procent wit meel wordt gebezigd, 't 
Gaat best!

10 oktober 1914
Donderdagavond en heden Vrijdag liep hier 't gerucht:
"Te Medemblik zullen ook Belgische vluchtelingen worden ondergebracht." Men wist reeds 
wanneer.... Omtrent een en ander is ons bij volgende informatie gebeleken: Vanwege de 
Regeering is gevraagd of te Medemblik openbare gebouwen beschikbaar zijn voor even
tuele opname van vluchtelingen, en zoo ja, welk aantal personen hier zouden kunnen 
worden geplaatst. Bericht teruggezonden, dat hier voor plm. 100 personen plaats is. Tot 
op dit ogenblik is omtrent al of niet aankomst van vluchtelingen te Raadhuize niets 
bekend. De mogelijkheid bestaat alzoo en de voorbereidende maatregelen daartoe worden 
genomen.

10 oktober 1914
Donderdagmiddag was de schildersgezel L. Sier per schuit bezig de brug aan het R.K. 
Gesticht te bewerken; op een gegeven oogenblik raakte hij overboord. Gelukkig wist hij 
zich zelf uit het vrij diepe water te redden. En toen.... met een nat pak naar huis.
(Het leuke van zo'n bericht is, dat ik Luid Swier leerde kennen in 1935 in IJmuiden. Hij 
was daar postbode. Een innemend man; hij sprak vee! over Medemblik, JvL.)

17 oktober 1914
Hoewel alles hier voor ontvangst van Belgische vluchtelingen gereed is, blijft hunne 
komst tot heden uit. Vermoedelijk zal Medemblik niet de eer hebben.

Aardappelen
Uitslag aanbesteding voor levering van 30.000 kg aardappelen (1 Nov.1914-15 Juni 1915) 
aan het Rijkskrankzinnigengesticht. J. Hoff Medemblik p.kg ƒ 0,089, A.J. Rustenburg 
Opperdoes ƒ 0,0479 en Deelstra Amsterdam ƒ 0,0425.

26 oktober 1914 - MFC niet ontbonden
Zo donker als het er voor MFC den 18den October uitzag, zo helder is de toekomst voor 
MFC j.l. Zondag geworden. Den 18den Oct. was besloten MFC te ontbinden, indien de 
toestanden niet oogenblikkelijk verbeterden. En dit is gelukt. Terwijl het zonnetje buiten 
heerlijk scheen, werd er ten huize van den Heer K. Molenaar een vergadering gehouden 
die nog lang in de herinnering zal blijven.

Hoek- en Banketbakkerij,
Willem C. Snel.

Nieuwst raai. — Medemblik. ;

---------  i
Boterletters, Gebak, Appel

bollen, Speculaas, 
Honingtaai enz.

Voor uwe bestellingen houden we 
ons beleeld aanbevolen.

Ie kwaliteiten Vlugge bediening. I
Hoogachtend !
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De wensch in het oude liedje:
MFC toon dan Uw kracht 
Wanneer het zonnetje lacht.....

bleek deze keer geheel in vervulling te komen, allen waren besloten om de vereeniging in 
stand te houden, en een ieder was overtuigd, dat hij al het mogelijke moest doen om MFC 
te doen bloeien. Een voorlopig reglement werd goedgekeurd, waarin zeer streng de 
plichten en rechten van de leden omschreven staan. En zoo gaat MFC, gelouterd door 
deze zwarte dagen, weer een goede toekomst tegemoet.

Kantongerecht Medemblik 
Zitting van 26 October 1914
Terecht stond J. Schoon van Medemblik, wien ten laste was gelegd het rijden met paard 
en rijtuig zonder licht op den Veekenweg te Sijbekarspel. Op het 'herhaald' roepen: "Stop, 
politie!" werd door beklaagde "Vooruit" geroepen. Het rijtuig werd door de politie tot 
staan gebracht. Beklaagde beweerde niet schuldig te zijn. Hij heeft wel horen roepen; 
echter niet wetende door wien. Roepen hoort men wel meer. Beklaagde was geen 
eigenaar van het paard en rijtuig; ook geen bestuurder. Hij zegt eenvoudig passagier te 
zijn geweest. Hij bekent "Vooruit!" geroepen te hebben. Eigenaar en bestuurder van het 
paard en rijtuig was Th. Schoutsen (Medemblik). Deze, in de zaal aanwezig, wordt buiten 
ede gehoord. Zijne verklaringen stemmen overeen met die van beklaagde J. Schoon (zijn 
oom). De Ambtenaar bij het O.M. verzoekt, wegens onvoldoende bewijzen, vrijspraak van 
beklaagde.

24 november 1914
Een visschersvaartuig dat B. Jansen en J. Schutte bezigden bij het botvangen, is bij het 
jongste stormweer vernield; ook enige netten gingen verloren. Een schadepost.... vooral 
omdat zij het bootje in huur hadden en thans natuurlijk de kosten hebben te voldoen. 
Door de tijdsomstandigheden daartoe genoodzaakt, hielden zij zich gezamenlijk met bot- 
vissen onledig.

28 november 1914
In ons vorige No. maakten wij melding van de schade, door de visschers J. Schutte en B. 
Jansen geleden, die hun botvangstbootje met enige netten bij het jongste stormweder 
verloren. Nader vernemen we, dat zij in overleg met den Voorzitter van 'Visschersbelang' 
en na bekomen verlof van E.A. Heer Burgemeester, een beroep hebben gedaan op de 
offervaardigheid der ingezetenen.
En met succes!
Spoedig was er op een circuleerende lijst een voldoend bedrag geplaatst en de geleden 
schade hun vergoed.

5 december 1914
Ter aanvulling van hetgeen we vorige week schreven omtrent de visschers J. Schutte en 
B. Jansen, kan nog worden gemeld, dat zij zoveel steun ontvingen om de geleden schade 
te voldoen en bovendien opnieuw een doelmatig schuitje hebben kunnen aankopen van D. 
Gieling alhier.

Draverijloten
Zelfs tijdens de draverij liep Bijleveld nog met loten langs de baan, roepende "De laatste 
loten van Medemblik!" Bij de trekking van de loterij in 1914 bleken niet alle loten te zijn 
verkocht.
Bij den aanvang van de trekking verklaarde de Heer E. Fransen, voorzitter der Ver
eeniging, dat 8291 loten verkocht waren; de niet verkochte loten zouden niet naar prijzen 
meedingen. Mocht dus op een onverkocht No. een prijs vallen, dan zou dit prijsnummer 
weer in de bus gaan. Veertigmaal was dit het geval, en toen zelfs de hoofprijs op een niet 
verkocht lot viel, gaf dit aanleiding tot een luid applaus.
(De hoofdprijs was een Tilbury met volledige bespanning.)
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Inwoners in het donker

liet goedkoopst adres voor 
Gasartikelen,

. Gaskousjes, slaand licht,
| 7, 10, 125, 10, 17®, 20, 25 cl.
I Gaskousjes, hanplichl,
| i26, 10, 20, 20, 30, 40, 50 cl.
Voor Üronyas speciale Kousjes. 
Gasglazea, 5 eo 10 cl.
Gaatjes Glazen, 10 en 10 ct. 
Gaslampen, vanaf f 2,50.
Gaslamp mei hangbrander, ballon en 

kralen rand van 35 c.M. wijd, compl. 
f 6.50.

Zie de prijzen in de etalage.

SdiekkermaR - Medemblik.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Eeu spcvlaul adres voor

Yeilichtings-Artikelen,
Is:

Joh. Geusebroek,
Medemblik, Gagijnhof 129,

Koper-, Lood- en Zinkwerkerjj. 
Benzine-DepSt. 

GASFITTER IJ.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

J.l. Zaterdagavond hebben de be
woners aan de Oosterhavenzijde de 
petroleumlampen weder moeten op
zoeken (voor zoover ze die nog 
hadden); door een lek in de gasbuis, 
welke onder de haven destijds bij de 
Kwikkersbrug werd aangelegd, bleek 
de gastoevoer te hebben opgehouden, 
't Spreekt vanzelf, dat 't personeel 
van de gasfabriek er spoedig bij was 
en 's avonds half 11 had men weer 
gas. Zulks wist men te bewerken, 
door nu en dan het water uit de buis 
te pompen, totdat men Donderdag 
met een nieuwe leiding door de haven 
gereed kwam.

Gevaarlijke bunzing
Onze bejaarde brigadier J. Vermeulen had J.l. Zondagnacht een avontuur, dat vermelding 
waard is. Terugkeerende van zijn dienst in Abbekerk, bemerkte hij even voorbij Lambert- 
schaag dat zijn hem vergezellende hond gehuil deed horen; voor zoover het nachtelijk 
duister toeliet, kwam hij eindelijk tot de ontdekking dat het dier nabij het water, in het 
riet, op gevaarlijk wijze stevig vastgegrepen was door een groote gevlekte bunzing. De hr. 
Vermeulen wist, door zijn sabel in den bek van den bunzing rond te draaien, zijn hond te 
bevrijden waarna het gevaarlijke dier door hem werd afgemaakt.

Raadsvergadering 14 december 1914
Komt in behandeling (hoewel het niet op zegel is gesteld) een verzoek van de Vereen. 
'Eene school met den Bijbel' te Medemblik om in de schoollokalen aan de Breedstraat van 
Gemeentewege een gasleiding te willen doen aanbrengen. De Voorz. meent, dat dit 
verzoek te ver gaat; bedoelde Vereen, heeft de school met aanwezige leermiddelen 
(banken, kaarten enz.) in huur voor ƒ 50,00 per jaar. 't Gaat niet aan, om nu nog een 
gasleiding te bekostigen. WH men een gasleiding aanleggen voor eigen rekening, dan 
bestaat daartegen geen bezwaar.

Klachten over de kwaliteit van het water
De 'wellen' zijn bijna nooit goed te krijgen; het water blijkt nog steeds met min of meer 
schadelijke bestanddelen bezet. 'Gebruik gekookt water' is gezegd; Spreker herhaalt dit: 
wil men voor afwasschen ongekookt water bezigen, voor 'naspoelen' dient het niet anders 
dan 'gekookt' te worden aangewend.

26 december 1914
Onlangs heeft de Heer C. op 't Land zijn huisperceel 
met schuitenmakerij aan den Turf-hoek geheel doen 
verbouwen en dit bedrijf met de nieuwste machines 
aangevuld, geheel aan de eischen des tijds doen 
beantwoorden; alsnu kunnen door hem ook ijzeren 
vaartuigen in elk model worden gemaakt (en per 
adv. in dit No. beveelt hij zich dan ook voor 
levering daarvan aan). Woensdag werd de eerste 
ijzeren schuit te water gelaten, welk vaartuig 
berekend is voor boeren- en landbouwbedrijf.

liet goedkoopst en meest 
solied adres voor hel

naakfïBi eai leveren vun 
alle modellen

Ijzeren Schuiten,
U ltl|

C. OP T LAND.
Turfhoek, Medemblik.
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