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KRONIEK OVER HET JAAR 1995

01-01 Een ramp voorkomen! In de loop van Nieuwjaarsdag is brand gesticht in meel- 
molen De Herder. Molenaar Berkhout ontdekte dat de deuren van de molen 
waren opengebroken en trof een smeulend vuur aan. Een grote ravage aan ver
nielingen. Bovendien was het gastenboek, waarin Prins Claus en vele gasten uit 
de hele wereld tekenden, verdwenen.

01-01 Geluk hebben! Een inwoner van Medemblik was bij de oudejaars loterij een van
de gelukkigen: een ton rijker het nieuwe jaar in. Het lot was gekocht bij sigaren
magazijn Spruit aan de Kaasmarkt.

01- 01 Per 1 januari is gevestigd een verloskundige praktijk. Mevrouw H.J. Kropt en me
vrouw M.E.A. Appelman zullen de aanstaande moeders en baby's in Medemblik, 
Wervershoof en Andijk begeleiden.

02- 01 Tijdens de nieuwjaarsreceptie ten stadhuize pleitte burgemeester Smit voor het
behoud van een vooraanstaande plaats op zeilgebied en recreatie voor Medem
blik en West-Friesland. Een onderling contact van bestuurders en bedrijven in de 
regio zal in de komende jaren van wezenlijk belang zijn.

05-01 Veel overlast door een onnoemelijke sneeuwval. In de beide ziekenhuizen in 
Hoorn worden veel slachtoffers van valpartijen en aanrijdingen opgenomen.

09- 01 Op de inspraak- en informatieavond in het stadhuis is gebleken dat de bewoners
van de Turfhoek het in grote lijnen eens zijn met de plannen om tot eenrichtings
verkeer te komen in deze straat. Het gemotoriseerde verkeer zal dan uitsluitend 
vanaf de sluis en Meerlaan over de Turfhoek richting Westerhaven en de Ridder
straat gaan. Medio maart zal met de werkzaamheden worden gestart.

10- 01 Een groot verbouwingsplan voor horeca ondernemer Kraayvanger. De gemeente
heeft groen licht gegeven voor de verbouwing van discotheek Black & White en 
café Het Kraaiennest en de bouw van een bedrijfswoning. Een groep verontruste 
bewoners aan het Gedempte Achterom en Tuinstraat schrijven het College en 
vragen om meer duidelijkheid over het realiseren van een uitgifteloket voor snacks 
en een taxistandplaats. Burgemeester Smit deelt mee, dat deze zaken beslist niet 
spelen!

10-01 Voor de politiek is over de proef met eenrichtingsverkeer voor de Nieuwstraat
nogal wat discussie ontstaan. Voor deze proef is een krediet van f. 44.000,00 be
nodigd. Leden van de commissie verkeer en waterstaat oordelen positief over dit 
voornemen. Langs een omweg kwam ook nog de onveilige situatie bij de Maria 
Bernadette school in het Bagijnhof ter sprake. Voor deze moelijke situatie is nog 
geen oplossing voorhanden.

13-01 In het gebouw Sint Pieter vertoonde de Oudheidkundige Vereniging Medenblick 
films over Medemblik uit de jaren 1950-1960. Ook werd een Polygoon-film over 
de drooglegging van de Wieringermeer, gemaal De Lely en de Afsluitdijk ver
toond. Een bomvolle zaal genoot van het getoonde.

16-01 Gebrek aan overleg tussen gemeente en brandweer is een verdrietige zaak volgens 
brandweer-commandant A. Meendering. Het instellen van eenrichtingsverkeer in de 
Nieuwstraat kan grote problemen geven, vooral als de Kwikkelsbrug openstaat en 
tijdverlies vervolgens funest kan zijn voor hulpverlenende instanties. Wethouder Du 
Pon zal op korte termijn een gesprek hebben met commandant Meendering.

18- 01 De Nederlandse Spoorwegen zijn in beeld om eventueel deel te nemen aan het
project Botman;’ het project om via een overhaal de binnendijks gebouwde 
jachten naar het IJsselmeer te transporteren. NS, eigenaar van de spoorlijn, zal 
onderzoeken of het interessant is om aan dit project deel te nemen.

19- 01 Het bezwaar van een aantal bewoners van het Keern tegen de bouw van het
woningbouwcomplex Waterborg is door de bestuursrechter in Alkmaar afgewezen. 
De bewoners vreesden, door de bouw van een 8 verdiepingen hoge woontoren, 
in hun privacy te worden aangetast. De bouwplannen voor de woontoren zijn 
echter voorlopig uit beeld verdwenen.

23-01 In het weekend zijn drie bussen van de NZH op het busstation opnieuw het doel

26



Oudheidkundige Vereniging “Medenblick" jaaruitgave 199 5

wit van vandalisme geweest. In een jaar tijd is dit al 19 keer het geval geweest. 
Politie en gemeente willen hier uiteraard een goede oplossing voor vinden.

26- 01 De heer J. de Greeuw heeft na ruim 20 jaar het secretariaat van de Stichting
Gereformeerd Weeshuis neergelegd. Al in 1951 aanvaardde de heer De Greeuw een 
bestuursfunctie in bejaardenhuis Levensavond. Het bejaardenhuis was indertijd ge
vestigd in het voormalige weeshuis. Na vele bestuursfuncties, waaronder die van 
gemeenterraadslid, was dit de laatste bestuursfunctie in zijn loopbaan. De heer 
De Greeuw zal als adviseur nog actief blijven.

27- 01 Een zilveren jubileum van de plaatselijke EHBO. Tijdens een gezellige receptie
werd het bestuur veel lof toegezwaaid. De EHBO-ers zien kans de ouderen bij 
elkaar te houden, maar ook de jeugd is goed vertegenwoordigd. Een prachtig uit
gevoerd jubileumboekje, verzorgd door Drukkerij Idema, werd onlangs huis aan 
huis bezorgd. Dit boekje geeft een indruk wat deze zilveren club in hulpverlening 
en activiteiten mocht en mag betekenen.

01- 02 Vanaf vandaag is er iedere woensdagmorgen, op enkele parkeerplaatsen aan de
Pekelharinghaven, een verkooppunt van de broodbus van bakker Zwolman uit 
Spakenburg. Het Medemblikker College verstrekte vorige maand een vergunning 
voor deze standplaats. Ondanks de stromende regen waren de klanten duidelijk 
aanwezig om te profiteren van de aanlokkelijke reclame. De Medemblikker 
bakkers verwijten de gemeente een gebrek aan bescherming van de plaatselijke 
middenstand. Vrije concurrentie kan echter niet geweigerd worden!

02- 02 De kinderen van de Maria Bernadette school, 190 in getal, stonden deze morgen
voor de huisdeur van meester Leo Tuin, die 25 jaar aan deze school is ver
bonden. Ze begeleidden meester Tuin naar school, waar feestelijkheden waren ge
organiseerd. Na afloop van het kinderprogramma werden, onder het genot van 
een drankje, veel herinneringen opgehaald.

08-02 Vandaag zijn twee windmolens langs de Droge Wijmersweg op hun bestemming
geplaatst. De Westfriese Windmolen Coöperatie WWC, had al geruime tijd plannen 
om de molens in Medemblik neer te zetten. De WWC streeft naar zoveel mogeliik 
milieuvriendelijke molens in het Westfriese landschap. Men stuit vaak nog op 
weerstand van landeigenaren, in ieder geval kan vanaf heden al stroom worden 
geleverd aan het PEN-net.

08- 02 Het hoge water heeft ons land in de greep, vooral in het gebied van de grote
rivieren. Aldaar worden bewoners en dieren geëvacueerd. Het hoge water zou 
ook Medemblik kunnen bedreigen. Als het water nog hoger zou komen, zal de ge
meenteraad erop toezien dat de schotten in de havenmuur worden geplaatst.

09- 02 De Graaf Florisschool in Plan West wordt te koop aangeboden. De raad sprak
zich indertijd uit voor behoud van dit gebouw en te onderzoeken of er belang
stelling bij startende ondernemers voor bestond. Een gedeelte van het gebouw 
zou eventueel bestemd kunnen worden als jeugdhonk. Op korte termijn zal de 
school via een advertentie te koop worden aangeboden.

13-02 Medewerkers van orgelbouwer Flentrop zijn bezig met het ontmantelen van het
ringwerk van het rugwerk van het Pieter Backer orgel. Met grote nauwkeurigheid 
worden de pijpen in kisten vervoerd naar de werkplaats in Zaandam. De totale 
restauratie zal een half miljoen gulden bedragen. Secretaris J. van der Heijden 
van de Stichting Pieter Backer orgel hoopt dat voor de eeuwwisseling de restau
ratie achter de rug is.

16-02 Al geruime tijd is een grote restauratie aan de gang van het buitengebeuren van 
het Weeshuis. De buitengevels staan in de steigers, de muren worden grondig na
gezien, waarna stucadoor Van Westen een geheel nieuwe afwerklaag zal aan
brengen. Timmerbedrijf Beek restaureert de kozijnen, deuren en ramen. Ook de 
statige ingangspartij met het fraaie bovenraam krijgt in de werkplaats van Beek 
een zorgvuldige restauratie. Tenslotte zal schildersbedrijf Vermeulen het verfwerk 
verzorgen. Waarschijnlijk zal met Pasen het opgeknapte Weeshuis weer in volle 
glorie getoond worden. Architectenbureau Vlaming ontwierp het restauratieplan.

16-02 Havenmeester Vroonland van de Stichting Westerhaven heeft een werkeiland ont
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worpen, waarmee het mogelijk is om zelf de 10 meter lange steigerpalen te ver
vangen. Dit unieke werkeiland zorgt ervoor dat met bescheiden middelen gewerkt 
kan worden aan het onderhoud van de haven. Volgens havenmeester Vroonland 
en zijn collega Bosscher kan een deel van de investering terug komen door de 
eventuele verhuur van deze ponton aan andere jachthavens.

21- 02 In het Koningin Emmapark is momenteel een herinrichting van de speeltuin
gaande. De oude gevaarlijke speeltoestellen worden verwijderd. De opgeknapte 
speeltuin kan dit voorjaar weer in gebruik worden genomen. Met deze opknap
beurt is een bedrag van 80 tot 100.000 gulden gemoeid. Helaas viel een van de 
nieuwe toestellen ten prooi aan vandalisme.

22- 02 Voetbalvereniging MFC bijna bankroet. De gemeente staat momenteel achter het
plan om de schulden van de club te helpen saneren. Voetbalclub DEK is hierover 
verbolgen. Volgens penningmeester Kroezen van DEK wordt MFC beloond voor 
'mis-management'. Een renteloze lening van f. 31.000,00 en een achtergestelde 
lening van f. 29.000,00 worden verstrekt op voorwaarde dat de huur elke maand 
op tijd wordt betaald en MFC zorgt voor een goed financieel beleid.

23- 02 In het Swarte Woifke werd een lezing gehouden voor de leden van Oud Meden
blick door mevrouw F. Uiterdijk met als onderwerp: de historische poortjes van 
Hoorn. De toehoorders werden geboeid door de lezing met diabeelden over de 
fraaie Hoornse poortjes.

27-02 Vanuit het gezellige café Het Swarte Woifke verzorgde het Westfriese radio
programma 'Noh Heuj' een rechtstreekse uitzending over de winter van 1963. 
Mensen van het eerste uur vertelden over die winter; over die duizenden auto's 
die over het bevroren IJsselmeer naar Stavoren reden; herinneringen die in het 
geheugen staan gegrift van vader en zoon De Beer, Fokke Nijboer, Cor Brake- 
boer en zovele anderen. Zij babbelden een gezellig uurtje, waarbij zij werden 
geïnterviewd door plaatsgenote Marja Heerdt.

06- 03 Men is vandaag gestart met de herinrichting van de Turfhoek; de klus zal onge
veer 4 a 5 weken duren. Bovendien wordt druk gewerkt aan de inrichting van 
het terrein aan de noordzijde van de Bonifaciuskerk. Met deze werkzaamheden 
is zo'n f. 540.000,00 gemoeid.

07- 03 De drie glas-in-lood ramen die de Graaf Florisschool sierden zullen, na restaura
tie, worden geplaatst in de doorloop van het oude naar het nieuwe deel van het 
gemeentehuis, aldus de commissie van onderwijs en welzijn.

07-03 Café-bar 't Zeepaardje bestaat 20 jaar. Vanwege dit heuglijke feit nodigden de 
eigenaren Jaap en Herman belangstellenden uit dit met hen mee te vieren. Con
sumpties slechts 20 cent.

09-03 Nog steeds geen onderkomen voor de jeugd van Medemblik. De bewoners van
Bagijnhof, Kruisstraat en Achterom verzetten zich tegen de komst van de jonge
rengroep. Ook bewoners van de Oude Haven zijn verontrust indien de brandweer
kazerne de bestemming jeugdhonk zou krijgen. De bovenruimte van café het 
Kraaiennest is ook genoemd. Hopenlijk zal de politiek snel een oplossing vinden 
voor dit probleem.

09-03 Na een 15-jarige studie aan de Hogeschool Holland en de V.U. te Amsterdam en 
het afleggen van een kerkelijk examen, zal mevrouw Anne-Marie van Zijverden 
als predikant gaan werken in de gereformeerde gemeente Krabbendam-Warmen- 
huizen. Na 20 jaar in Medemblik te hebben gewoond, vertrekt het gezin Van 
Zijverden deze zomer naar de nieuwe woonplaats.

11-03 Na een lang ziekbed is op 75-jarige leeftijd overleden oud-raadslid/wethouder 
P.J, Pronk. In de periode 1970-1982 was de heer Pronk actief in de KVP, later 
CDA. De heer Pronk ontving indertijd de zilveren erepenning van de stad Medem
blik.

14-03 Commissie vergadering in het stadhuis over de invulling van de Vooroever. De 
twee plannenmakers: Architectenbureau Schipper, Verbeek, Zijlstra uit Zaandam 
en Botman Projecten uit Medemblik kregen gelegenheid hun plannen toe te 
lichten. Deze plannen geven Medemblik de gelegenheid keuzes voor de toekomst
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te maken. Zeker is, dat Medemblik een belangrijke plaats in de zeilsport wil be
houden.

16- 03 Het raadslid en oud-wethouder Kees Bozelie is gekozen in Provinciale Staten van
Noord-Holland. Een prima raadslid voor Groen Links, die zijn raadszetel zal over
dragen aan mevrouw Gerda Visser.

17- 03 Aannemer Kuin uit Bovenkarspel heeft een plan om een appartementencomplex
te bouwen aan de Pekelharinghaven. Het ontwerp past in het bestemmingsplan.
De woningen Pekelharinghaven 7 en 8 plus de schuur worden gesloopt, waarna 
een complex met negen wooneenheden zal kunnen worden gerealiseerd. Het 
bouwplan van Kuin past goed in het stadsbeeld. De gebruikelijke procedures 
zullen nog volgen, alvorens tot sloop en bouw zal worden overgegaan.

17-03 Vanaf heden ligt een bouwplan ter inzage in het stadhuis, betreffende Camping 
Zuiderzee. De uitbreiding van de camping aan de Oosterdijk behelst de bouw van 
maximaal 75 zomerhuizen en de realisatie van een overdekt zwembad.

19-03 Veel belangstelling voor het concert van Medemelaca Vocali. Voor de pauze werd 
werk van Engelse componisten vertolkt met medewerking van de solisten Inez 
Hafkamp (sopraan), Loekie van der Heide (viool) en Rick Schoonbeek (piano). 
Vooral dirigent Jan Laan met zijn koor liet de toehoorders genieten van een 
schitterend concert.

22-03 Opschudding en geruchten in Medemblik over gifknikkers! De knikkers, die lijken 
op een soort porcelein, zijn afkomstig van diefstal van het terrein van European 
Aerosols. Volgens de politie zijn de knikkers absoluut niet giftig. In ieder geval 
kunnen de geruchten over misselijkheid, jeuk en hoofdpijn verwezen worden naar 
het land der fabelen. De gewraakte knikkers zijn gejat door kinderen die hiermee 
een storm in een glas water veroorzaakten!

25-03 De veiling ten behoeve van de Bonifaciuskerk trok een volle zaal in Hotel West, 
waar een reuze happening plaatsvond. Veilingmeesters Herman Bos en Paul Kuin 
slaagden erin een bedrag van f. 27.300,00 bijeen te krijgen. De gelden zullen 
worden besteed aan de vloerverwarming in het BON theater.

28- 03 De midgetgolfclub maakt zich bezorgd over het dalend ledenbestand. Om de golf
baan in eigen beheer te kunnen houden zal toetreding van nieuwe leden wense
lijk zijn. Een leuke sport, die men tevens in competitieverband kan spelen.

29- 03 'Beelden en verhalen' was het onderwerp van een lezing die in Het Swarte
Woifke werd gehouden voor leden van de vereniging Oud Medenblick. De ver
halen uit de geschiedenis van Medemblik, indertijd verschenen in de Medemblikker 
Courant, vormden voor de bestuursleden mevrouw De Vries (lezing) en de heer 
Van Leverink (diabeelden) aanleiding tot het houden van deze avond. De in 
groten getale opgekomen leden hebben van een mooie avond genoten.

01-04 De jubilerende toneelvereniging Sint Pieter bracht een voortreffelijke uitvoering 
op de planken. De 20-jarige vereniging zal aanstaande zaterdag nogmaals het 
stuk ‘De zon tegemoet' ten tonele brengen.

03- 04 Jachtwerf Jongert gaat reorganiseren. Wegens uitblijven van orders is het bedrijf
in de problemen geraakt. Het personeelbestand zal dan ook met 31 man worden 
ingekrompen. Commercieel-directeur Cees Jongert heeft besloten uit de directie 
te stappen wegens een niet te overbruggen verschil van inzicht met zijn broer 
Jan Jongert. Voor de trouwe medewerkers, die hun baan kwijtraken (maar de 
komende zes maanden niet worden ontslagen) kwam het verlies van hun 
arbeidsplaats als een donderslag bij heldere hemel. Ook onder de bevolking heeft 
de personeelsinkrimping bij Jongert voor veel beroering gezorgd. De vakbond FNV 
stelt dat er onvoldoende overleg is geweest met de vakbonden over de lijst van 
medewerkers die de laan zijn uitgestuurd.

04- 04 Een eventuele fusie van de Stichting Woningbouw West-Friesland en de Woning
bouwvereniging Enkhuizen is van de baan. Beiden hebben, in onderling overleg, 
besloten het onderzoek naar een fusie tussen de sociale verhuurders stop te 
zetten. Beiden blijven zich evenwel inzetten voor samenwerking tussen alle 
woningbouwverenigingen en -stichtingen in West-Friesland.
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05- 04 Watersportzaak De Goede aan de Oosterhaven 20 heeft plannen het voormalige
graanpakhuis De Wiborg aan de Oosterhaven 3 aan te kopen. Het pand zal 
worden verbouwd tot watersportwinkel met daarboven twee appartementen. Op 
dit plan is door de gemeente positief gereageerd. Het aanzien van pakhuis De 
Wiborg zal aanzienlijk worden verbeterd.

06- 04 De Oudheidkundige Vereniging is voornemens een tentoonstelling in te richten
over de oorlogsjaren 1940-1945. Deze expositie zal met het oog op de viering 
van 50 jaar bevrijding de hele zomer geopend zijn. De vereniging heeft ai veel 
verschillende voorwerpen en documentatie ontvangen; ook uit eigen bezit zal 
materiaal getoond worden. Geleende spullen worden uiteraard weer netjes terug
bezorgd.

09-04 Ter gelegenheid van zijn afscheid van de Medemblikker Begrafenis- en Crematie
vereniging is aan de heer Ate Zwaan een receptie aangeboden. De 73-jarige 
heer Zwaan heeft volgens het reglement zijn functies ter beschikking gesteld. Als 
drager, uitvaartverzorger en 5 jaar als voorzitter was hem tijdens de jaarvergade
ring al de gouden speld uitgereikt. Ook in ander verenigingsverband heeft de 
heer Zwaan zijn sporen verdiend; bijna 35 jaar bij de plaatselijke vrijwillige brand
weer, lid van het viscollege De Vier Noorder Koggen. En bovendien een trouw 
supporter van de voetbalvereniging MFC.

12- 04 Wegens het voltooien van de herinrichting van het plein tussen de Bonifaciuskerk
en de Overtoom heeft wethouder Du Pon de laatste steen geslagen. Volgens het 
inrichtingsplan, zou het een plein worden met veel groen, wandelpaden en een 
muziektent. Het is teleurstellend dat er in dit plan (letterlijk) is gesnoeid, zodat 
er een plein overbleef met louter rode klinkers. Het plein heet daarom in de 
volksmond 'Het Rode Plein'. Hopenlijk wordt het in de toekomst door middel van 
beplanting nog enigszins opgefleurd!

13- 04 Deze week heeft het burgemeesters-echtpaar Smit hun woning aan de Ooster
haven betrokken. Een prachtig huis met een boeiend uitzicht op de Oosterhaven 
en het kasteel, waar de familie Smit zich heerlijk thuis zal voelen.

13-04 In restaurant De Blauwe Vaan aan de Oosterhaven kan men op eerste en tweede 
paasdag vanaf 08.00 uur van een paasontbijt genieten. Vorige maand betrokken de 
nieuwe jonge ondernemers het bekende restaurant aan de haven. Na de paasdagen 
kan men hier vanaf 11.00 uur al terecht een lunch.

20-04 De restauratie van de Sint Martinuskerk en bijbehorende pastorie kost in totaal 
f. 1.650.000,00. Dit blijkt uit een rapport van het bouwbureau van het bisdom 
Haarlem en archtectenbureau Vlaming. De kerk, pastorie en het gebouw Sint 
Pieter verkeren in slechte staat. Op 10 mei aanstaande zal een informatieavond 
plaatsvinden.

20- 04 Aan de komende herdenkingsfeesten van 50 jaar bevrijding, besteedt de Medem
blikker Courant al geruime tijd aandacht. Deelname aan de feestelijkheden van 
sportverenigingen, ouderenbonden, scholen, buurten en noem maar op. Zelfs een 
gezamenlijke broodmaaltijd is mogelijk! Medemblik ziet uit naar een feestelijke en 
zonnige dag.

21- 04 Bewoners aan het Gedempte Achterom zijn de verkeersoverlast beu. Continue
rijdt het zware verkeer langs beide zijden van de als eenrichtingsverkeer aange
geven wegen. Men vreest dat met het ingaan van de eenrichtings proef op de 
Nieuwstraat het verkeer het Gedempte Achterom als sluiproute zal gebruiken.

27-04 Om zeven uur vanmorgen is de proef met eenrichtingsverkeer op de Nieuwstraat 
van start gegaan. De proefperiode zal een jaar duren. Gisteren was men nog 
druk doende de markering voor een fietsstrook aan te brengen. De nieuwe 
situatie zal voor velen nog onwennig zijn.

27-04 De Oudheidkundige Vereniging Medenblick presenteerde haar laatste avond van 
dit seizoen. Een interessante avond met het onderwerp 'Het Koninklijk Instituut 
voor de Marine'. Aan de hand van fraaie diabeelden werd de ontwikkeling van de 
stad, de totstandkoming van het Instituut en de opleiding van de adelborsten aan 
de Westerhaven getoond. De avond werd verzorgd door de bestuursleden me
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vrouw De Vries en de heer Van Leverink.
02-05 Om de middenstand van het effect van een schone Nieuwstraat te overtuigen, 

deelde het College van B&W bezems en stofblikken uit. De meeste winkeliers 
voelden zich verontwaardigd door deze ludieke actie en weigerden de goed
bedoelde schoonmaakattributen. Het College hield de actie daarom al gauw voor 
gezien.

02-05 Heden overleed mevrouw A. Heerdt-Smits, ere-burgeres van de stad Medemblik.
Mevrouw Heerdt vestigde zich in Medemblik als wijkverpleegster. Zij zette zich met 
hart en ziel in voor de ambulancedienst, het Rode Kruis en de Hartstichting en 
was zeer betrokken bij het voormalige Streekziekenhuis in Hoorn.

05-05 50 Jaar bevrijding. Het comité Nationale Feestdagen zorgde voor een succesvolle
dag. Het bevrijdingsvuur werd door de stad gedragen en bij het monument op de 
Breedstraat vond een ceremonie plaats. Vlaggen van landen die ons in 1945 be
vrijdden wapperden, er werd een aubade gebracht door de plaatselijke zang
koren en Harmonie Crescendo en vanuit een vliegtuig een dropping bestaande 
uit versnaperingen. De havendienst verzorgde vele activiteiten en bood de ge
legenheid tot een vaartochtje. Een gezamenlijke maaltijd in de openlucht, waar 
300 gasten aan deelnamen, vormde het slot van deze feestelijke dag.

05-05 Opening van de ten
toonstelling 'Medemblik 
in de oorlogsjaren'. Er 
was op deze eerste dag 
veel belangstelling voor 
deze expositie, die ge
houden werd in 'De Vier 
Weeskinderen' in de 
Torenstraat. Getoond 
werd informatie over de 
mobilisatie, oorlog en 
bevrijding. Ook vele 
voorwerpen uit die 
tijd werden geëxpo- 
eerd.
De Oudheidkundige 
Vereniging Medenblick 
verzorgt deze interes
sante tentoonstelling
ook gedurende de Expositieruimte 'De Vier Weeskinderen
komende maanden.

10-05 Een discussieavond over het behoud van de Sint Martinuskerk en de kerkelijke 
gebouwen. Men verwacht dat de gehele bevolking, dus niet alleen de parochi
anen, de handen ineenslaat om dit kerkelijk efgoed te behouden. Het bisdom 
Haarlem zal weinig of geen financiële hulp kunnen bieden. De restauratie- 
commissie zal een stappenplan opstellen voor de restauratie. Volgens diezelfde 
commissie wordt sloop uitgesloten!

10-05 Het plan van de firma Deen voor de vestiging van een grote supermarkt aan de 
Randweg is door de politiek in meerderheid toegejuicht. Het voornemen van Deen 
zal de verkeersoverlast bij de huidige winkel aan de Nieuwstraat sterk doen ver
minderen. De nieuwe supermarkt zal een vloeroppervlakte krijgen van ruim 1000 
vierkante meter en parkeerruimte voor ruim 100 auto's. De vestiging aan de 
Nieuwstraat blijft, als kleinere winkel, gehandhaafd.

17-05 Het is de heren Brakeboer en Breebaart, B&B Productions, gelukt de beroemde 
en populaire André Rieu en zijn Strauss-orkest naar Medemblik te halen. Het 
enthousiasme van de ruim 750 toeschouwers was aanleiding tot een ware 
happening. De prachtige aankleding van deze 'Samen een avond in Wenen' en de 
muziek van de maestro met zijn gezelschap, bezorgde het publiek een onvergete
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lijke avond. Alle eer aan de ondernemens, sponsors en vrijwilligers.
18-05 Het nieuwbouwplan aan de Compagniesingel is aangepast aan de wensen van de 

omwonenden. Commandeur Assurantiën heeft een nieuw plan voor dit te bouwen 
kantoorpand, inclusief een huisartenpraktijk, bij de gemeente ingediend. De be
woners van Westersingel en Compagniesingel hebben ook nu nog bedenkingen bij 
dit nieuwe plan. Commandeur is al vijf jaar bezig met een bouwplan op deze 
locatie. In ieder geval steunt het College van Medemblik dit nieuwe plan, waar
over volgende maand een uitspraak te verwachten valt.

21- 05 Meer muziek maken en luisteren in de Sint Martinuskerk. Een concert door het
koor Unciaal onder leiding van Dick Obdam. De goede akoestiek deed de toe
schouwers genieten van een intermezzo van panfluit en begeleidend combo en 
het koor met prachtige songs uit diverse musicals.

22- 05 Stichting Stadsherstel heeft het beeldbepalende visserspandje aan de Ooster-
haven 55 behouden. Het gerestaureerde pand werd feestelijk geopend door burge
meester Smit door het aanbrengen van een koperen gedenkplaat. De burgemeester 
memoreerde de vele mooie oude pandjes die nog restauratie behoeven, maar het 
subsidiebeleid van het Rijk is heel moeilijk; het is dus raadzaam om andere 
stichtingen te vragen om financiële ondersteuning. Stichting Stadsherstel mag trots 
zijn op het, uit ca. 1850 daterende, pand aan de Oosterhaven.

24-05 De windmolen vlak achter gemaal De Lely, opgebouwd in het begin van de jaren 
tachtig en indertijd een ultra-modern type, was jarenlang een technische zorg en 
financiële afgang voor het Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland. Deze dag is 
een vernieuwde Megawatt turbine opgebouwd op de plaats van zijn voorganger.
De eigenaar van de milieuvriendelijke gigant is de Wind Energie Ontwikkelings 
Maatschappij, die de energie levert aan het PEN. Men verwacht dat deze nieuwe 
technische ontwikkeling per jaar aan 700 huishoudens stroom kan leveren.

07- 06 De gemeente wil een aantal panden aanmelden voor het register van Rijksmonu
menten. Gelet op cultuur-historische waarden, komen mogelijk twaalf monumenten 
in aanmerking voor rijksbescherming. Voorgedragen zijn o.a. de Sint Martinuskerk 
en bijbehorende gebouwen, het postkantoor, het stadhuis, het houten huis der 
voormalige Zuiderzeewerken aan de Overtoom 21, café-woonhuis aan de Ooster
haven, woning Vooreiland 2, de poort van het Weeshuis, de barometer aan de 
Kaasmarkt, het hek van de begraafplaats aan de Westerdijk en de windmolen in de 
Brake. Het ministerie zal uiteindelijk beslissen over plaatsing op de rijksmonu
mentenlijst.

08- 06 Jaarlijkse excursie van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick. Op stap met
54 personen, met als eerste doel een bezoek aan de orgelhal van de stichting 
Het Kunkelsorgel te Haarlem. Met orgelklanken, koffie en gebak kwam de 
stemming er al spoedig in. Hierna bezocht het gezelschap in Amsterdam het 
beroemde Tuschinski theater, waar men tevens werd geïnformeerd over de 
geschiedenis van dit theater. Vervolgens ging de reis naar Den Haag voor een 
rondleiding in het Vredespaleis. Tot besluit van deze prachtige dag werd op de 
pier in Scheveningen genoten van een heerlijk diner.

09- 06 Voetbalvereniging DEK nam afscheid van Wim Bakker, die na 48 jaar zijn voet
balcarrière stopte en zijn laatste partijtje speelde. Niet alleen als voetballer, 
maar ook als bestuurslid, geleider en sponsor was Wim Bakker verdienstelijk voor 
zijn vereniging. Met zijn recent behaalde scheidsrechterdiploma zal hij nu de 
C-jeugd fluiten. Op de gezellige receptie ontbrak het de 60-jarige heer Bakker 
niet aan toespraken en bloemen.

10- 06 Het Utrechtse Klokkenluiders Gilde UKG, brengt een bezoek aan onze stad. Deze
groep laat ieder zondag de klokken van de Domtoren beieren en houdt hiermede 
een middeleeuwse traditie in ere. Naast het klokluiden doet het gilde aan his
torisch en wetenschappelijk onderzoek. In de namiddag zullen de klokken van de 
Bonifaciustoren gaan luiden ter ere van het Utrechtse gezelschap.

17-06 Het afgelopen weekeinde ontdekte men in de brandweerkazerne dat er diefstal 
van kostbare apparatuur was gepleegd. Door diefstal van dergelijke apparatuur
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komt het besef dat dit een groot gevaar voor de stad kan betekenen. Met behulp 
van het rijk, de naburige korpsen en het bedrijfsleven kan de vrijwillige brand
weer gelukkig weer snel operationeel zijn. Commandant Meendering merkt op, 
dat de mentaliteit zo gedaald is, dat zelfs brandweerkazernes het doelwit zijn 
van inbraken.

18-06 Een middag genieten in de Martinuskerk, waar Wibi Soerjadi een pianoconcert 
verzorgde. De begaafde pianist liet het publiek, in een bijna uitverkocht huis, 
genieten van zijn spel. Deze middag werd georganiseerd door de Rotaryclub 
Medemblik en B&B Productions.

20- 06 De plaatselijke afdeling van het fonds zomerpostzegels, dat zich volledig inzet voor
het ouderenwerk, heeft een bedrag van f. 2.069,00 overhandigd aan mevrouw De 
Boer van verzorgingstehuis Martinus. Dit bedrag is bedoeld als eerste aanzet voor 
de inrichting van een winkeltje. Ouderen die niet meer zo mobiel zijn, zullen dan 
eenvoudige boodschappen in het winkeltje kunnen doen. Hulde aan de vrij
willigers.

21- 06 Tien jaar geleden werd het Nederlandse Stoommachinemuseum door prinses
Margriet officieel geopend. Naar aanleiding van dit lustrum wordt vanaf heden 
een fototentoonstelling 'Tien jaar Nederlands Stoommachinemuseum' gehouden.
In de afgelopen tien jaar is veel werk verzet en het machinepark uitgebreid. 
Jaarlijks bezoeken tussen de 15. en 17.000 mensen het museum en de mede
werkers staan meestal de bezoekers te woord, hetgeen zeer op prijs wordt ge
steld. De expositie duurt tot en met 20 oktober.

24-06 Leden van de historische vereniging Cailantsoog brachten een bezoek aan Medem
blik. Bestuurleden van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick verwelkomden de 
gasten en hadden een rondwandeling georganiseerd. Met veel interesse genoot 
het gezelschap van het oude Zuiderzeestadje met zijn rijke historie. Een bezoek 
werd bovendien gebracht aan het Bakkerijmuseum en het Stoommachinemuseum.

24-06 Verbazing over het verdwijnen van het VOC kanon op het binnenplein van het 
kasteel. Het kanon werd vijf jaar geleden feestelijk op het houten paard (ge
maakt door de gemeente) neergezet. Op schriftelijk verzoek is het weer terug bij 
de Stichting Batavia. Bij navraag blijkt dat indertijd het kanon in bruikleen was 
gegeven en dus inmiddels bij de Batavia in Lelystad is geplaatst.

24-06 Wilt u straks kromliggen voor de fysiotherapeut? Met deze slogan gingen de drie 
gezamenlijke fysiotherapiepraktijken in Medemblik de straat op. Dit als onder
steuning van de landelijke akties, waarmee ze duidelijk willen maken het niet eens 
te zijn met de bezuinigingsvoorstellen van de minister die 200 miljoen wil be
zuinigen op de gezondheidszorg. Het publiek tekende spontaan de protestbrief.

29-06 Sinds het eenrichtingsverkeer op de Nieuwstraat is ingesteld, is de verkeers
drukte in de omliggende straten zo fors toegenomen, dat verontruste bewoners 
van Oud-West en het Oostelijk Stadsdeel een petitie hebben opgesteid. Deze 
petitie is, vergezeld van 400 handtekeningen, overhandigd aan burgemeester 
Smit. De bewoners eisen dat de maatregel op de Nieuwstraat onmiddellijk wordt 
opgeheven. De burgemeester beloofde deze kwestie serieus te nemen en met het 
College te bespreken.

01- 07 De eerste romantische markt start met een korenfestival. De Medemblikker Ketel-
binkies openen met hun optreden het marktgebeuren. Er wordt momenteel in 
Medemblik ook een koor opgericht dat voornamelijk Ierse en Schotse volks
muziek zal beoefenen. Een bezetting van 20 vrouwen en 10 mannen zal wenselijk 
zijn.

02- 07 Vanmorgen rond half elf kwam een melding binnen over een schiet- of steek
partij op de Landswerf. Het bracht Medemblik in rep en roer bij de verschijning 
van een trauma-helicopter, ambulance en extra politie. Achteraf blijkt het om 
een vals alarm te gaan. De politie neemt deze zaak hoog op.

02-07 Jeugdige zeilers starten dezer dagen voor het Nederlands kampioenschap in de 
Mistral klasse. Voor de eerste maal is watersportvereniging Bestevaer belast met 
de organisatie. De uit bouwpakketten gemaakte 3.30 meter lange Mirror met rode
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zeilen vormt een opvallend gezicht voor de Medemblikker kust. Jachtwerf Jongert 
verleent medewerking aan dit gebeuren.

06-07 Op de leeftijd van 81 jaar is mevrouw M.T. Beek overleden. Mevrouw Beek was 
de plaatselijke kraamverzorgster. Na haar pensionering vervulde zij geruime tijd 
het kostersambt van de Nederlands Hervormde kerk. Mevrouw Beek was, met 
haar opgewekte karakter en vlotte babbel, een persoonlijkheid in Medemblik.

06-07 De gemeenteraad gaat met moeite akkoord met de verlening van een krediet- 
garantie van f. 190.000,00 ten behoeve van het bakkerijmuseum. Dit bedrag is 
nodig voor verbouwing en inrichting van het bakkerijmuseum.

10-07 De gemeente gaat betonblokken plaatsen op de hoeken van het Gedempte 
Achterom/Koningshof en Gedempte Achterom/Bangert. De blokken dienen te 
voorkomen dat vrachtwagens van deze weggedeelten gebruik maken. De resteren
de breedte van de rijbaan is ongeveer 2.25 meter en voldoende voor het overige 
verkeer.

13-07 De Stichting Maatschappelijk Werk is verhuisd naar verzorgingstehuis Levens
avond. De stichting moest haar onderdak aan de Overleek 1 verlaten in verband 
met de sloop van dit pand.

17-07 De heer en mevrouw Kalma-van Ree, beiden 85 jaar oud, vieren hun 60-jarig 
huwelijk. Het feestelijk gebeuren vond, met hun 7 kinderen en aanhang, plaats 
in Hotel West.

24-07 Een onderzoek is gaande naar de eventuele komst van een zorgcentrum voor
ouderen in Medemblik. Een ingeschakeld bureau zal de mogelijkheden voor huis
vesting en financiën onderzoeken. De naderende sluiting van Huize Levensavond 
is, in combinatie met verpleegtehuis Sint Nicolaas te Lutjebroek, aanleiding tot 
beraad over de toekomstige verzorgingsplaatsen.

26-07 Een laagvliegend vliegtuig waargenomen, hetgeen bij velen schrik teweeg bracht. 
Volgens mededelingen aan de politie vloog het toestel op een hoogte van 20 
meter. De dienst luchtverkeer is ingeschakeld voor een nader onderzoek.

31-07 Kooplustigen hielden puffend koopjesjacht tijdens de jaarlijkse lappenmarkt in 
Medemblik. De hittegolf zorgde ervoor dat de kraampjes aan de Overtoom 
werden gemeden. De marktkooplui stonden te mopperen over de slechte klan
dizie. Alhoewel eenieder zuchtte onder de hitte, toch een gezellige dag.

31-07 Medemblik mag zich verheugen met een 100-jarige. Hendrik Bosma, de oudste 
inwoner van de gemeente, kreeg bezoek van de burgemeester. Maar ook de 
94-jarige broer van de eeuweling kwam feliciteren. Bosma werkte indertijd als
verpleger op het Provinciaal Ziekenhuis en...... heeft zijn gevoel voor humor niet
verloren!

01-08 Water, zon en veel plezier; het blijft zomeren! De strandjes langs de IJsselmeer- 
kust tekken veel zonaanbidders, maar de laatste dagen komen minder mensen 
van het zomergebeuren genieten. Er is voor de kust van Medemblik, Andijk en 
Wervershoof veel dode vis aangetroffen en het water heeft een vieze drab van 
de groene alg. De havenmeester heeft in de Pekelharinghaven zijn handen vol 
aan het verwijderen van de rotte vis. Er is nog geen zwemverbod aan de orde, 
alhoewel waarschuwingsborden geplaatst zijn.

05- 08 De laatste dag van de romantische markt is weer voorbij. Het zilveren markt-
jubileum werd gevierd met enorm veel bezoek. Deze laatste dag scheen de zon 
ongenadig, maar liefhebbers van country & western kwamen in groten getale om 
van de wervelende shows te genieten. De burgemeester reikte prijzen uit aan 
diegenen met de best verzorgde marktkraam. Voor hun langdurige betrokkenheid 
bij de romantische markten waren er toepasselijke woorden aan het adres van 
Wally Vreijsen, Jan Drent, Peter Franken en Jan Steinhaus.

06- 08 Naar aanleiding van '10 jaar Bello' bij de museumstoomtram heeft de Stichting
Stoomtram 65 families die de naam Bello dragen uitgenodigd voor een feestelijke 
rit met stoomloc Bello. Onderweg zal, als feestelijk gebaar, koffie met Westfriese 
krentenmik worden genuttigd.
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Stoomlocomotief Bello

07-08 Naar aanleiding van de 18e wereld jamboree, gehouden in Dronten, kwamen 53 
gasten uit 8 verschillende landen Medemblik bezoeken. Wethouder mevrouw 
Kroezen verwelkomde de gasten met een presentje van de stad. Tot de aktiviteiten 
hoorden o.a. een zeiltochtje en een bezoek aan kasteel en stoommachine 
museum. Met een picknick bij het kasteel werd deze succesvolle dag besloten.

12- 08 De 26e IJsseimeer-zwemmarathon Staveren-Medemblik werd gewonnen door de
Argentijn Gustavo Oriozabala in 5 uur en 25 minuten. Als laatste arriveerde 
Nicky Slinger, die voor de 10e maal deze marathon zwom.

13- 08 IJs- en skeelervereniging Radboud hield voor de eerste maal een 60 kilometer
lange skeelertocht. Ongeveer 40 deelnemers startten voor een mooie tocht door 
West-Friesland. Het evenement werd gesteund door vrijwilligers en EHBO.

18- 08 Raat's Bakkerij heeft bij de gemeente vergunning gevraagd voor uitbreiding van
het bedrijf. Raat's Bakkerij heeft besloten nieuwe markten aan te boren en zich 
te specialiseren in het maken van bladerdeegproducten, waarvoor meer bedrijfs
ruimte voor nieuwe koel- en vriescellen vereist is.

19- 08 Op bescheiden wijze herdenkt het bestuur van de Stichting Meelmolen het 10-
jarig bestaan. De bestuursleden zijn trots op het project. Na de oprichting draait 
de molen inmiddels 5 jaar en wordt geheel door vrijwilligers en molenaar Berk
hout optimaal onderhouden.

22- 08 Deze dag, omstreeks 10 uur ‘s morgens, is het hoogste punt bereikt bij de bouw
van het kantoor- en appartementencomplex De Uiver aan de Meerlaan. Voor 
bouwbedrijf Van Zuydam en MEO-Metra b.v. alle reden om de vlag te hijsen.

23- 08 Op ongeveer 1 kilometer voor de haven van Medemblik is het iijk van een 44-
jarige watersporter uit Voorburg gevonden. De man was zondag bij plotseling op
komende wind overboord geslagen. Urenlange zoekacties mochten toen niet 
baten.

25-08 De bedrijfsleider van een supermarkt betrapte een bejaard echtpaar uit Medem
blik bij het stelen van 2 flessen alcoholische drank, die zij bij het boodschappen 
doen in de tas hadden verborgen.

29-08 In het IJsselmeer bij de Vooroever is in het zwemwater een bacterie aangetroffen 
die oorontsteking veroorzaakt. Voor mensen die gevoelig zijn voor infectieziekten 
wordt het afgeraden op de genoemde plaatsen te zwemmen.

31-08 De monumentale barometer bij de Kwikkelsbrug geeft nog steeds 'schoon weder' 
aan.
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De monumentale barometer

01-09 Voor de onlangs gehouden jaarvergadering van de VVV was weinig of geen in
teresse. De achteruitgang van het ledenbestand baart voorzitter J. de Jager grote 
zorgen; vooral voor wat betreft de middenstand en de bedrijven. Doorgaan als 
plaatselijke VVV is niet mogelijk. Binnenkort zal VVV Medemblik opgaan in de 
regionale streek-VVV.

05-09 De renovatieklus in Plan West is afgerond. In totaal zijn 86 woningen ingrijpend 
gerenoveerd. Het 5,5 miljoen kostende project betekent voor de wijk een enorme 
impuls, zeker als in de naaste toekomst de gebouwen Waterborg en De Uiver vol
tooid zijn. Op 12 september a.s. zal directeur Gieling van de woningbouwstichting 
een cheque van f. 5000,00 overhandigen aan de buurtvereniging voor de aanleg 
van speelruimtes.

05-09 De gemeente zal instemmen met de aanleg van een overdekt zwembad en 75 
zomerwoningen op het terrein van Camping Zuiderzee. Het zal nog maximaal 3 
maanden duren voor de provincie een bouwvergunning zal verlenen. Camping 
exploitant Van Leeuwen denkt dat wellicht in 1997 het zwembad in gebruik kan 
worden genomen. Tot die tijd zal het instructiebad in Plan West open blijven.

07-09 De oude, in slechte staat verkerende, brug over de Overlekersluis zal niet op 
korte termijn worden vervangen. Bij het ontwerp van een nieuwe brug is het, 
vanwege het schutten van het scheepvaartverkeer, niet mogelijk de sluiskom 3 
meter in te korten. Een definitieve oplossing kan eerst in 1996 worden verwacht.

09-09 Het theaterseizoen start in het Medemblikker BON theater met het cabaret Niet 
Schieten. Een vloed van discussies, herkenbare handelingen en grappige liedjes 
zullen voor een afwisselend programma zorgen.

14-09 Personeelsmutaties bij de gemeente. Door het vertrek van de heren C. van Gorp 
als hoofd stadsontwikkeling en J.J. Meyer als hoofd financiën zijn vacatures ont
staan. Als nieuwe functionarissen zijn respectievelijk aangesteld de heren J.C. 
Schavemaker en J. Zwaam

16-09 Medemblik in de ban van het harddraverijgebeuren. Zaterdagavond een bomvolle 
tent tijdens het Rondom cabaret, waarbij Medemblikkers en de Medemblikker 
middenstand behoorlijk op de hak werden genomen. Zondag werd de dikkebanden 
race gehouden, waarbij de groep Ma Flodders de eerste prijs behaalde. Een week
end met een exta feestelijk tintje vanwege het 10-jarige Rondom, dat met het 
optreden van het Pasveerkorps en de 10e wielerronde heel veel aandacht trok.
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18-09 Het specialiteitenrestaurant De Markies aan de Nieuwstraat is verbouwd tot een 
gezellig eetcafé. De opzet is dat men in het nieuwe Royai in ongedwongen sfeer 
kan genieten van een heerlijke hap of dagschotel.

23-09 De oud-Medemblikker de heer Hans (Chaim) van der Velde overleed op de leef
tijd van 63 jaar te Rishon Ie Zion in Israël. Hans van der Velde behoorde bij het 
Medemblikker gezin Van der Velde, dat tijdens de oorlogsjaren in Andijk was 
ondergedoken. De in Medemblik geliefde familie Van der Velde kwam na de be- 
vrijding weer behouden terug in de Radboudstad. Hans van der Velde bezocht op 
de 5e mei dit jaar met zijn vrouw zijn geboortestad en deelde mee in het be
vrijdingsfeest. Een ernstige ziekte leidde tot zijn overlijden. Hij werd in Israël be
graven.

26-09 De heer J.M.L. van Leerdam nam, na 15 jaar, afscheid als directeur van Medistad 
Holland. Voordien, sinds 1965, was de heer Van Leerdam directeur bij Stadman.
Hij stond in het bedrijfsleven bekend ais een kundig man en velen bezochten de 
afscheidsreceptie om hem de hand te drukken.

28- 09 Feest: het hoogste punt van het complex Waterborg is bereikt. Dit complex, be
staande uit koop- en huurwoningen, zal voor velen een prachtige woonlocatie 
aan het Overlekerkanaal worden. De bouw verloopt overigens volgens schema.

29- 09 Als gevolg van het binnendringen van koude lucht zijn zware onweersbuien over
onze regio getrokken, Bliksemontladingen en harde wind bezorgde de plaatselijke 
brandweer veel werk aan omgewaaide bomen. Volgens de berichten kwamen in 
Wervershoof hagelstenen van circa 2 cm dikte naar beneden.

02-10 De heer Keizer van bouwbedrijf Vink heeft voor zijn 25-jarig dienstverband bij 
dit bedrijf een eremedaille in goud in de orde van Oranje Nassau ontvangen. 
Burgemeester Smit reikte de onderscheiding uit.

06- 10 Het bakkerijmuseum vierde, met vele genodigden, de opening van het vergrote
museum. Het museum is verrijkt met ruimten voor suikerbakkerij, videozaaltje en 
een splinternieuwe toiletaccomodatie. Momenteel toont het museum een expositie 
over het Sint-Nicolaasgebeuren.

07- 10 Bij het stoommachinemuseum is een scheepstoommachine in gebruik genomen.
Tien jaar is gewerkt aan het herstel van deze machine. Indertijd werd de 
machine gered van een sloperij in België, vervolgens gekocht en naar Medemblik 
gehaald. De gigantische klus werd geklaard door een grote groep vrijwilligers die 
er voor zorgde dat een stuk stoomtechniek behouden bleef.

08- 10 Vandaag is in Huize Levensavond overleden de heer Hendrik Bosma, die op 21
juli van dit jaar nog zijn 100e verjaardag met familie en bewoners mocht vieren.

09- 10 Vijf jaar lang, iedere maandag om tien over twaalf verzorgde de Medemblikse
Marja Heerdt het best beluisterde radioprogramma van Radio Noord-Holland: Noh 
Heuj. In dit programma werd de Westfriese cultuur belicht. Na 200 uitzendingen 
stopt ze er vandaag mee en zal de de microfoon overdragen aan collega Van de 
Berg.

12-10 Plan West staat momenteel bol van de activiteiten. De bouw aan de kanaaloever 
en Uiverstraat, de herinrichting van de Sonoystraat en werkzaamheden van het 
gasbedrijf en PEN aan het leidingnet. Meerdere straten in de wijk zullen dit jaar 
worden aangepakt en de medewerkers van de plantsoenendienst zullen de woon
omgeving verfraaien door het aanbrengen van groenvoorzieningen.

12- 10 De Graaf Florisschool in Plan West zal worden verbouwd tot een kleinschalig
appartementencomplex. Het gaat om 6 appartementen, waarvan de koopprijzen 
zo laag mogelijk (vanaf f. 143.500,00) worden gehouden. Projectontwikkelaar 
Vink en verkoopbegeleider Commandeur hopen op een grote belangstelling tijdens 
de te houden informatieavond.

13- 10 Cor Hooiveld uit Medemblik is 25 jaar secretaris van de volkstuinvereniging De
Zaaier. De jubilerende secretaris zal tijdens de jaarvergadering in het zonnetje 
worden gezet. De leden van De Zaaier hechten, naast het verbouwen van aard
appelen en groenten, veel waarde aan het bezig zijn in de buitenlucht, maar nog 
meer aan de sociale contacten.
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16-10 Grote schrik bij de eigenaar van een boot in de Pekelharinghaven toen hij ont
dekte dat alleen nog de mast van de boot boven water stak. Naar later is ge
bleken, is de boot 's nachts opzettelijk tot zinken gebracht. Brandweer en rijks
waterstaat hebben het vaartuig gelicht.

16- 10 De loods van het verwerkingsbedrijf VBM aan de Randweg is gesloopt. Deze
loods moet plaats maken voor de bouw van een nieuwe supermarkt van Deen.
In het voorjaar van 1996 hoopt Deen de nieuwe winkel te openen. De bestaande 
supermarkt aan de Nieuwstraat zal, in verkleinde vorm, blijven bestaan. Door de 
verhuizing zal een groot deel van het verkeersprobleem in de binnenstad worden 
opgelost.

17- 10 Deze morgen had op de kruising Almereweg/Markerwaardweg een aanrijding met
dodelijke afloop plaats. Slachtoffer was een 57-jarige inwoner van Medemblik. 
Volgens de politie verleende het slachtoffer geen voorrang aan een vrachtauto.

18- 10 De jeugd van Rotaract Medemblik gaat onder het motto 'Geef Edwin meer zicht'
aan de gang om geld in te zamelen voor de 25-jarige Edwin Ruiter. Edwin lijdt 
aan een zeldzame oogziekte, waar geen genezing voor is. De oogziekte kan door 
professor Molina in Cuba tot staan worden gebracht middels een operatie. Edwin 
Ruiter is inmiddels naar Cuba vertrokken voor deze operatie. De jongeren van 
Rotaract Medemblik gaan door met verdere acties voor Edwin.

21-10 Het is duidelijk: de Sint Martinuskerk moet behouden blijven! Met de enorme op
komst bij de restauratieveiling was het verenigingsgebouw Sint Pieter propvol en 
bracht de happening, die tot diep in de nacht duurde, een recordbedrag op van 
f. 60.000,00. De veilingmeesters Ad van Oers, Herman Bos en Paul Kuin wisten 
het publiek tot het laatst te vermaken.

21-10 Voor één keer vanavond openstelling van het Nederlands Stoommachinemuseum. 
Het met petroleumlampen en kaarsen verlichte gebouw zal in het donker een 
mooie aanblik geven. De machines zullen allen in bedrijf zijn en er zullen twee 
demonstraties waterpompen worden gegeven. Bovendien hoopt men dat het 500e 
lid van de vrienden van het stoommuseum zich zal melden.

25- 10 De winkel van huishoudelijke en cadeau-artikelen van de familie Beemster aan
het Begijnhof zal vanaf vandaag tot de winkelketen Marskramer behoren.

26- 10 Tijdens de openbare vergadering van de raad is de begroting voor het jaar 1996
goedgekeurd. Met het voorstel tot verhoging van de onroerendzaak-, riool- en 
toeristenbelasting ging men accoord.

26-10 Deze maand vierden juwelier Bethlehem en zwemschool Van Rozelaar respectieve
lijk hun 30- en 25-jarig bestaan.

01- 11 Het eenrichtingsverkeer in de Nieuwstraat is opgeheven. De proefperiode van een
jaar is voortijdig beëindigd. Inmiddels zijn de verkeersremmende obstakels ver
wijderd en het doorgaande verkeer kan weer onbelemmerd van de rijweg gebruik 
maken.

02- 11 Tegen zes uur in de namiddag is een overval gepleegd op juwelier Bethlehem in
het Bagijnhof. Onder bedreiging van vuurwapens gingen de drie mannen er met 
sieraden vandoor. De politie zoekt getuigen die omstreeks die tijd personen 
hebben gezien die aan het signalement van de daders voldoen.

03- 11 In het kader van de restauratie van de Martinuskerk was er in de kerk een op
treden van de Blind Boys of Alabama. Het werd een waar feest! De prachtige 
stemmen lieten negro-spirituals horen en na de pauze hield een gospel show de 
toehoorders in de ban. Dit succesvolle optreden bracht de som van f. 16.000,00 
op.

03- 11 Een meubelzaak aan de Almereweg werd bezocht door inbrekers. In de afgelopen
nacht werd een grote etalageruit ingegooid en werd een compleet bankstel met 
salontafel meegenomen.

04- 11 Harddraverijvereniging Prins Hendrik heeft een waarschuwing ontvangen van de
Bond van Harddraverijverijverenigingen naar aanleiding van de ongeregeldheden 
tijdens de laatste draverij. Tijdens deze draverij waren herhaaldelijk beschonken 
jongelui over de hekken geklommen om de baan over te steken, waardoor zij
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voor paarden en pikeurs een groot gevaar vormden. Herhaalde waarschuwingen 
van de speaker haalden niets uit. De Bond eist nu van het bestuur garanties 
voor een ongestoord verloop van de kortebaandraverij in de toekomst. Het 
bestuur van Prins Hendrik zal met de burgemeester en de horeca-ondernemers 
overleggen om tot een oplossing te komen.

13-11 Aan de gezellige en goed bezochte maandagmiddagmarkt is sinds kort een extra 
vrolijke noot toegevoegd. De markt is sinds kort verrijkt met de komst van een 
draaiorgel.

15- 11 De heer Louis Vermaas heeft afscheid genomen als ambtenaar van de burgerlijke
stand; hij maakt gebruik van de VUT-regeling. De heer Vermaas was gedurende 
33 jaar een verdienstelijk medewerker van de gemeente Medemblik. Tijdens de 
informele afscheidsbijeenkomst gaf de afdeling samenlevingszaken een komisch 
lied ten beste en een cabaretgroep maakte er geen geheim van, dat Louis Ver
maas door iedereen ontzettend gewaardeerd wordt. Burgemeester Smit speldde 
de heer Vermaas de gouden medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau 
op.

16- 11 Jachtwerf Jongert wil verhuizen; de gemeenten Medemblik en Wieringerwerf
voeren hierover gesprekken. Alhoewel de scheepswerf in de bebouwde kom van 
Medemblik geen uitbreidingsmogelijkheden heeft, is de directie van Jongert nog 
niet erg mededeelzaam over een eventuele verplaatsing van het bedrijf. Onder 
de werknemers heerst grote onzekerheid voor wat betreft de werkgelegenheid en 
men klaagt over een gebrek aan informatie.

18-11 Na het succes van vorig jaar organiseren De Compagniezangers opnieuw een 
Medemblikker Shanty Festival. Het optreden van Engelse, Franse, Duitse en 
Nederlandse shantyzangers, en niet te vergeten de 50 Compagniezangers uit 
Medemblik, zullen een keur aan zeemansliedjes laten horen in de Martinuskerk,

21-11 Tien jaar basisschool Het Koggeschip wordt gevierd met een verscheidenheid aan 
onderwerpen, zoals: een tentoonstelling, muziek, compateren en een citotoets 
voor de ouders. De kleinste groepen zetten zich in voor een sponsorloop; de 
moedige lopertjes liepen zo'n f. 4000,00 bijeen voor het Unicef kinderfonds.

23-11 Het bowling- en partycentrum aan de Randweg is volop aan het uitbreiden. Er 
bestond behoefte aan meer zaalruimte, zodat een stuk grond werd aangekocht 
en er momenteel hard wordt gewerkt aan de nieuwe aanbouw. Boven het bedrijf 
komt een woonhuis voor ondernemer N. Zonneveld met zijn gezin. Bowling 
Medemblik zal in het komende jaar de gasten in het hernieuwde bedrijf kunnen 
ontvangen.

27-11 Tijdens de Heilige Mis in de Martinuskerk werden onderscheidingen uitgereikt aan 
twee trouwe leden van het herenkoor; de heren F.J. Bakker en G. van der Helm. 
Beiden zingen ai 40 jaar tijdens de eucharistievieringen. De Gregoriusspeld werd 
hen door pastoor Bollen opgespeld.

30-11 De Stichting Woningbouw West-Friesland heeft officieel afscheid genomen van de 
heer P. Bomekamp. Na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest als hoofd onder
houd en hoofd projecten, zal hij gebruik maken van de VUT-regeling. Op zeer bij
zondere wijze (met een shovel) werd het echtpaar Bomekamp naar het Wapen van 
Medemblik getransporteerd, waar een afscheidsreceptie werd aangeboden. Tijdens 
dit gebeuren werd aan P. Bomekamp de zilveren NWR-coöperatie onderscheiding 
uitgereikt voor zijn inzet voor de volkshuisvesting in Medemblik en Noorder- 
Koggenland.

01- 12 Bouwactiviteiten in de Tuinstraat. Een hei-installatie doet momenteel zijn werk
ten behoeve van een grote uitbreiding van 't Kraaiennest en de Black & White.
De nieuw- en verbouw zullen volgend jaar resulteren in een ruim uitgaans
centrum van de familie Kraayvanger.

02- 12 Na enkele dagen flink vriezen had de ondergelopen skeelerbaan een stevige ijs
laag. Zaterdagmorgen namen 90 kinderen deel aan het jeugdschaatsen. Zondag 
kwamen de liefhebbers uit Medemblik en omstreken hun ijzers onderbinden. Een 
gezellig ijsfestijn, waar 300 bezoekers aan deelnamen.
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02-12 Een eigenaar van een jacht, gelegen in de Pekelharinghaven, kwam tot de ont
dekking dat zijn jacht -met een waarde van f. 95.000,00- was gestolen. De 9.10 
meter lange Contest type 31, is tussen donderdagmiddag en zaterdagavond ver
dwenen.

04-12 Deze morgen is een in paniek geraakte koe gevlucht uit de schuur van slager 
Bloedjes. De koe kwam door het dolle heen, via de tuin van buurvrouw Rusten
burg, in het grachtje van het Achterom terecht. De politie en brandweer hadden 
grote moeite het dier uit het water te krijgen. Na anderhalf uur slaagde een 
takelbedrijf erin de koe in de veewagen te krijgen. Momenteel staat het arme 
dier op stal, om weer tot rust te komen.

07-12 Als gevolg van de voorgenomen bouw van een zwembad bij Camping Zuiderzee, 
wordt het fietspad tussen Vlietsingel en de camping voorzien van openbare ver
lichting. Het Hoogheemraadschap zal, evenals de eigenaar van de camping, bij
dragen in de kosten. De gemeente Medemblik zal f. 37.000,00 besteden aan deze 
voorziening.

12-12 Medemblik moet zijn positie als internationaal zeiiwedstrijdcentrum behouden,
aldus raadslid Huijsen. Een groot aantal Medemblikkers, de Vereniging tot Behoud 
van het IJsselmeer en anderen, gaven veel kritiek op de plannen om in het 
IJsselmeer langs de Vooroever een buitendijkse jachthaven, wedstrijdzeilcentrum 
en een historische werf te realiseren. Medemblikker B. Drayer kwam met een 
alternatief schetsplan voor een locatie ter hoogte van De Lely. Burgemeester 
Smit, een warm voorstander, merkte op dat onze toekomst gezocht moet worden 
in de watersport en recreatie; anders zakt Medemblik weg in de vergetelheid.

15-12 De eerste 11 huurappartementen en de eerste fase van het complex Waterborg 
zijn vandaag opgeleverd. De voorbereidingen voor de realisatie van dit complex 
met 4 woonlagen, dateren van 1993. De burgemeester overhandigde de sleutel 
aan mevrouw Bakker-de Boer uit Amsterdam, een van de toekomstige bewoners. 
Om de ligging van het gebouw te benadrukken, arriveerde zij per boot. Er is een 
modelwoning ingericht; om een indruk te krijgen van het wonen in ruimte, rust 
en langs water is een bezoek aan deze modelwoning aan te bevelen.

22-12 De Oudheidkundige Vereniging Medenblick opende vandaag in de expositieruimte 
aan de Torenstraat een unieke expositie van schilders en schilderijen uit Medem
blik. Bekende namen als Corn. Pronk, stadstekenaar Voskuil, Ch. Manshanden,
Jan Geusebroek en vele anderen toonden een collectie van 50 schilderijen, die 
beslist de moeite van bezichtiging waard is.

22-12 In de afgelopen week vierde mevrouw Veldman, in goede gezondheid, haar 96e 
verjaardag. Zij is nu de oudste inwoonster van Medemblik en woont in ver
zorgingstehuis Levensavond.

28-12 De DSW (Dienst Sociale Werkplaats) heeft de werkplaats aan de Overleek na 
ruim 20 jaar wegens bezuinigingen moeten sluiten. De meeste medewerkers zijn 
ai overgeplaatst naar de vestigingen in Bovenkarspel en Hoorn. Begin volgend 
jaar zullen nog 20 personeelsleden hun voorbeeld volgen. Het pand aan de Over
leek wordt verkocht.

31-12 We sluiten het jaar 1995 af. In dit jaar kwamen veel positieve zaken aan bod en 
werd er aandacht besteed aan de toekomstige ontwikkeling van Medemblik.
Voor de oude veste en haar bestuurders: veel wijsheid en inzicht voor het 
nieuwe jaar.

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