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KRONIEK OVER HET JAAR 1996

01- 01 Deze eerste dag van het nieuwe jaar gaat gepaard met ijzel en spiegelgladde wegen. In de
dichtgevroren Westersingel groeperen veel watervogels zich samen in een wak. De plaatselijke 
bevolking zorgt dagelijks voor voldoende voedsel.

02- 01 In zijn woonplaats Bunschoten-Spakenburg is op Oudejaarsdag overleden oud-burgemeester
J.W. Bol. Dhr. Bol bekleedde zijn ambt in de gemeente Opperdoes van 1966-1971. In de ge
meente Medemblikvan december 1971 tot december 1976. Oud-burgemeester werd 76 jaar.

02-01 In de regio West-Friesland is de service-taxi van start gegaan. De dienst Sociale Zaken ver
leent een pasje hiervoor op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

02- 01 Gevestigd in de praktijk aan Parklaan 7 (sportjfysiotherapeut E.A. Bruin.
03- 01 Op initiatief van de Medemblikkers G.J. Zeilemaker en Jac. Brakeboer vertrokken 13 deelne

mers. lopende over het ijs, van Stavoren naar Medemblik. De 22 km lange wandeling werd af- 
geiegd in 5.15 uur.

06-01 Voetbalvereniging MFC zoekt naar een eenheid binnen hun club. Halverwege de competitie 
houdt trainer Kraay het voor gezien, waar eerder trainer Colijn al ontslag kreeg.
Tussen de kempende partijen binnen MFC mag voorzitter Van Reede naar een oplossing zoe
ken.

06-01 Het oude MEO-Metra kantoorgebouw is gesloopt. Vanaf het Veilingplein/Meerlaan ziet men het 
nieuwe kantorencomplex en de fraaie appartementen.

06-01 Onlangs in gestart met de bouw van de kantoorpanden Commandeur Ass. op de hoek Wester- 
singel-Compagniesingel. De begeerde bouwvergunning is binnen, alhoewel het koopcontract al 
dateert van oktober 1993. Na de vorst zal de 1e paal de grond ingaan.

09-01 Deze nacht is een snelkraak gepleegd bij een kledingzaak aan de Nieuwstraat. Uit het pand 
werden 100 spijkerbroeken ontvreemd. De politie achtervolgde de beide dieven, die in hun auto 
op de snelweg richting Zaandam reden en door snelheidsvermeerdering nabij Midden- 
Beemster een boom raakte. De 31-jarige bestuurder kwam om het leven, de andere inzittende 
raakte aan beide benen gewond.

09-01 De Commissie van Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling in Medemblik heeft gemeld, dat 
binnenkort bij Camping Zuiderzee kan worden gestart met de bouw van een zwembad. Tege
lijk worden er op het terrein zomerhuizen gebouwd.

12-01 De Stichting Kasteel Radboud heeft plannen tot verbouwing van de Ridderzaal. In de hoge zaal 
zal een zoldervloer worden aangebracht, waardoor er een expositieruimte ontstaat. Directeur 
C. Freeke van de VSB-Bank overhandigde aan burgemeester Smit een cheque van ƒ 50.000,-- 
tot aanzet van de verbouwing, waarvan de kosten ƒ 280.000,- zullen gaan bedragen.

16-01 Hotel “Het Wapen van Medemblik” is een licentie-contract aangegaan met de Golden Tulip In
ternational om te komen tot een sterkere internationale organisatie.
Het restaurant van het hotel zal de naam “Het Wapen van Medemblik” blijven behouden.

16-01 De gemeente Medemblik en de beide begrafenisondernemingen hebben besloten tot het op
richten van de stichting “Zorgvliet”. De stichting “Zorgvliet” verzorgt de uitvaarten en huurt te
vens de begraafplaats “Zorgvliet” van de gemeente, die de zorg draagt over het beheer en on
derhoud van de begraafplaats.

24-01 De bekende machinefabriek Hoekstra is afgelopen week voorgoed vertrokken uit Medemblik 
om zich te vestigen in Amsterdam-Noord. Volgens de directie als gevolg van te weinig orders 
uit het gebied. Deze noodgedwongen verhuizing doet aan de industriële ontwikkeling in Me
demblik geen goed.

24- 01 De onlangs opgerichte actiegroep “Een Vrije Blik Medemblik” gaat in de stad bezwaarschriften
huis-aan-huis verspreiden. Zij wil hiermee Ged. Staten overtuigen van de bezwaren tegen het 
bestemmingsplan “IJsselmeer”. Al eerder uitte zij hun ongenoegen rond de buitendijkse ontwik
kelingen.

25- 01 De komst van een tankboot in Medemblik wordt omstreden, deze week loopt de termijn af,
waarin bezwaar kan worden gemaakt.
De fa. Kool levert al sinds 1957 brandstof voor schepen. De milieuverordeningen zijn zo 
scherp, dat een tankboot een “vrij uitzonderlijke” oplossing is voor Nederland. De fa. Kool ziet 
geen andere oplossing voor deze noodzakelijke behoefte. Als de Hinderwetvergunning niet 
verstrekt wordt, zal dit het einde zijn van een brandstofpunt in Medemblik.

28-01 Het 1e lustrum van het zeemansvrouwenkoor wordt gevierd met een officiële presentatie van 
een eigen CD. Het uit 50 vrouwen bestaand koor heeft in haar 5-jarig bestaan al veel optredens 
verzorgd tijdens grootse waterevenementen.

28-01 Een koffieconcert van harmonie “Crescendo”. Een verjaardagsconcert ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan. In oktober zal Crescendo haar jubileum vieren.

35



Oudheidkundige Vereniging “Medenblick” jaaruitgave 1996

01-02 Een succesvolle schaatsmiddag voor de kinderen van de basisscholen, waar 350 kinderen aan 
deel namen op de Medemblikker ijsbaan.
Doordat een groot aantal bedrijven zorgden voor de bekers, vaantjes, versnaperingen en cho
colademelk, werd het een grandioos kinderfeest. De Jozefschool veroverde de wisselbeker.

01-02 Een filmavond georganiseerd door de Oudheidkundige Vereniging. Het gebouw St. Pieter was 
de gastvrije locatie, waar een groot aantal bezoekers mocht genieten van een gezellige Me- 
demblikkeravond met filmbeelden uitdejaren 1930-1945.

03- 02 Door de extreme kou was het optreden van gitarist Paul Pleijsier verplaatst naar het Atlas Col
lege. Het Bon-theater is met deze harde oostenwind niet warm te stoken.

04- 02 Een unieke gebeurtenis! Voor het eerst in de geschiedenis van de 154-jarige harddraverij-
vereniging “Prins Hendrik”. De ijsvloer van de Pekelharinghaven noodde uit tot een groots ijs- 
festijn. Duizenden mensen genoten vanaf de kademuren van het hardarren, waarvan de deel
nemers uit het hele land waren gekomen, met antieke arren en fraai uitgedoste paarden. Voor
af was er schoonrijden op de schaats, waar de paren in klederdracht en bijbehorende sieraden 
een lust voor het oog waren.

Oud-hollandse ijspret anno 1996 
(foto: Harddraverijvereniging “Prins Hendrik")

Harddraverij-vereniging “Prins Hendrik” had deze enorme klus in korte tijd georganiseerd, waar 
het bestuur ongetwijfeld een pluim heeft verdiend door hun inzet. De kosten van dit enorme 
spektakel werd mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor Rabobank te Medemblik, die te
vens tot het jaar 2000 sponsor blijft van de kortebaan-draverij.

06- 02 Op de jachtwerf “Vlaanderen” in Medemblik arriveerden 2 Engelse motorkruisers “Seawing”,
waar dit bedrijf het alleenrecht heeft in Nederland. De 2 schepen worden hier op de werf voor
zien van radar-apparatuur en centrale verwarming. Tijdens de Hiswa te Amsterdam zullen de 
beide kruisers daar voor het eerst te zien zijn in Nederland.

07- 02 Momenteel is men bezig het pand Nieuwstraat 81 te slopen. Het al lang leegstaande pand,
waar jarenlang de bekende Medemblikker schippersfamilie Bijlsma woonde, zal worden her
bouwd in de oude stijl en zal worden gerealiseerd tot winkelbestemming.

08- 02 Ondanks de nog steeds strenge koude zijn in de kinderboerderij jonge geitjes geboren. De vrij
willigers zorgen er voor, dat het witte en zwarte geitje hun volle aandacht hebben.

09- 02 Biljartvereniging DOS vierde 3 februari haar 50-jarig bestaan. De jubilerende vereniging orga
niseerde een Nederlands kampioenschap Libre 3e klasse.
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Burgemeester Smit gaf het startsein voor dit belangrijke kampioenschap. Zoals het bij een Ne
derlands kampioenschap gebruikelijk is, verleenden de leden van het koor "Medemalaca Voca- 
li” haar medewerking bij het zingen van het Wilhelmus.

12- 02 De barre winter weet van geen ophouden, windkracht 8 en jachtsneeuw. Het nieuwe jaar is
voor de marktlieden (op de maandagmarkt) geen vetpot. Al voor de 3e maal moesten zij ver
stek laten gaan. Marktmeester P. Dogge mocht op deze maandagmiddag toch nog 2 kooplie
den hun standplaats zien innemen.

17-02 Een hartverwarmend concert verzorgde het Volendams Operakoor in de Martinuskerk. In tradi
tionele klederdracht liet het meer dan 100 leden tellende koor de aanwezigen genieten van hun 
vocale kwaliteiten. Uitmuntend was het spel van de pianist.

17-02 Het Bakkerijmuseum opent de tentoonstelling “Van konkelstik tot warme bol”. Deze expositie 
geeft een beeld van de Westfriese eetgewoonten rond gebeurtenissen als kermissen, geboorte 
en overlijden. De tentoonstelling is samengesteld uit eigen bezit van het museum.

23-02 Op jachtwerf “Jongert” heerst veel bedrijvigheid, het blijft noodzaak om het bedrijf te verplaat
sen, het is behelpen op de te kleine werf. Jongert blijft uitzien naar andere locaties, waarbij di
recteur J. Jongert de voorkeur geeft aan een vestiging in de Wieringermeer. Over een verhui
zing naar Lemmer zijn de werknemers verontrust. Een dringend beroep van het bedrijf aan de 
gemeente en provincie om dit bedrijf in de regio te houden!

23-02 Twee Medemblikkers van 23 en 17 jaar gesignaleerd op het terrein van een jachtwerf. De poli
tie kwam met behulp van een politiehond hun op het spoor. De daders ontsnapten via het ijs, 
maar ze zakten er doorheen. Éénmaal op het droge werd een proces-verbaal opgemaakt we
gens baldadigheid.

27- 02 Commandeur Ass. mag volgens de rechter voorlopig niet beginnen te bouwen van het kantoor
pand Westersingel-Compagniesingel.
De rechter vindt de bouw een inbreuk doen aan de omgeving. Commandeur, die deze plannen 
nogal eens heeft gewijzigd en er veel geld in heeft gestoken, zal door deze kwestie nu buiten 
Medemblik zijn bedrijf moeten voeren.

28- 02 De 90-jarige Marlen Zeldenrust had besloten tijdens zijn verjaarsreceptie een groot spaarvar
ken te plaatsen. De giften als verjaarsgeschenk in te zamelen voor de 100-jarige harmonie- 
drumband “Crescendo”. Voorzitter Tuin van de harmonie uitte zijn dank aan de jubilaris, die 50 
jaar verbonden was aan de harmonie. Met een serenade werd deze bekende Medenblikker ver
rast.

29- 02 Mw. J. Lighthart (Koos) nam afscheid, na 40 jaar actief te zijn geweest in de bekende slijterij
aan de Nieuwstraat. Tijdens de receptie in “Het Wapen van Medemblik” kwamen vrienden en 
bekenden haar de hand drukken. Wat uiteraard gepaard ging met een glaasje geestrijk vocht.

03-03 Aalt Bos, op bezoek bij zijn broer Henk aan het Geldelozepad, hoorde plotseling zijn dochter 
roepen: ”Pa, er zakken 2 kinderen door het ijs!” De beide broers sprongen samen op het ijs bij 
de Vlietstroom en wisten m.b.v. een plaat hout de 2 Turkse kinderen van 4 en 5 jaar oud, die 
inmiddels onder waterwaren, te redden.

07-03 Nieuwe straatnamen in Medemblik. De voormalige Graaf Florisschool wordt verbouwd tot ap
partementencomplex, de naamgeving rond de oude school worden herzien in Graaf Florisplein. 
Ten zuidwesten van de Gildewijk zal een nieuwe bouwlocatie worden gerealiseerd. Dit nieuwe 
gedeelte zal de naam Schepenwijk krijgen.

09-03 De basculebrug aan de Westerdijk moet worden vervangen. De nieuwe brug zal veiliger wor
den voor fietsers. De brug zal worden voorzien van een verhoogd fiets- en wandelpad. De 
nieuwe brug zal niet meer open kunnen, wat voor de pleziervaart géén probleem zal zijn.

16-03 Zelfmaakmode Ria runt haar zaak inmiddels alweer 10 jaar. Voorheen in het Bagijnhof en al
weer sinds 4 jaar in het Van Houweningepark. De étalages tonen de nieuwste voorjaarsstoffen, 
waar als feestelijk tintje 20% korting op alle stoffen wordt gegeven.

13- 03 Oud-burgemeester Feijtel van Medemblik, die 4 jaar geleden een topfunctie bij het ministerie
van Binnenlandse Zaken aanvaardde, vertrekt per 1 april a.s. naar de “Woningstichting Noord- 
vest” in Schiedam, regio Rotterdam, als directie-bestuurder. Feijtel verklaart als reden van 
vertrek weer eens wat anders te willen doen.

14- 03 Vandaag opende “Marion Hartog Mode” haar nieuwe modezaak aan de Nieuwstraat 50. Het is
een tussenstation, de bedoeling is mettertijd het te bouwen pand Nieuwstraat 81 te betrekken. 
Voor modebewuste Medemblikker dames is er prachtige kleding van bekende merken.

14- 03 De bouwactiviteiten aan de panden Bagijnhof 35 en 37 zijn in volle gang. De opknapbeurt aan
het voormalige St. Martinus zal in de komende tijd een prachtige gevelwand in het Bagijnhof 
laten verschijnen.

15- 03 Het politiebureau zal waarschijnlijk worden gesloten. Dit volgens de bezuinigingsplannen van
de politie in West-Friesland.
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Zowel in Medemblik als in Enkhuizen maakt men grote zorgen, omdat veel zorg van de politie 
nodig is in beide toeristensteden. Het bureau aan de Westersingel is amper 6 jaar oud.

16-03 Tot de restauratie van de Martinuskerk heeft deze middag de onthulling plaatsgevonden van de 
fondsenthermometer. Pastoor Bollen, de brandweer en de restauratie-commissie waren bij dit 
belangrijke gebeuren present. Dat er, met bereidheid van velen, het kwik in de thermometer zal 
stijgen.

18-03 Zig-Zag Zeilen, inmiddels alweer 10 jaar gevestigd in de oude binnenstad, gaat een samenwer
king aan met North-Diamond, maatwerk voor de moderne zeilmakerij. Het is de bedoeling, dat 
Bart Koemen en zijn 4 medewerkers over een aantal jaren naar buiten zal treden onder de 
naam North-Diamond.

22-03 De Oudheidkundige Vereniging organiseerde een bijeenkomst voor haar leden en belangstel
lenden in het gebouw St. Pieter. Als spreker en indertijd zeer bekend door zijn wekelijkse ra
diopraatjes, hield dhr. Mr. Romke de Waard een prachtig betoog over de geschiedenis van het 
draaiorgel. Met enthousiasme en heldere uitleg over de historische draaiorgels, boeide de aan
wezigen. Jammer was, dat de publieke belangstelling matig was.

26-03 Het speelterreintje, gelegen tussen de Westersingel en Baljuwstraat, zal verdwijnen. Het ver
ouderde speeltuig doet géén functie meer en volgende de buurtbewoners is er behoefte aan 
extra parkeerruimte. De herinrichting van de Koggenwijk zal pas in 1998 gebeuren.

28-03 Het pand, waar voorheen loodgietersbedrijf Elgaso gevestigd was, aan de Korte Brake 4 - 5, 
zal worden gebruikt tot verenigings- en kerkelijke activiteiten aan de stichting Turks-lslamitisch 
Sociaal Cultureel Centrum. Het gemeentebestuur werkt mee aan het verzoek van deze stich
ting.

30-03 De alom bekende herenkapsalon Ruiter is vandaag voorgoed gesloten. Ruim 40 jaar verzorgde 
kapper Piet Ruiter zijn klanten.

Kapper Piet sluit zijn zaak (foto: P.P. Ruiter)

Vele gaven hem een blijk van waardering in de vorm van bloemen en kaarten. Het zal met het 
sluiten van deze zaak stil worden in het Bagijnhof, want kapper Piet maakte contacten met zijn 
klanten en de Medemblikkers. De sociale contacten zullen dan ook velen missen.

01-04 De aprilmop! De Medemblikker Courant vermeldde (28 maart), dat maandag 1 april vanaf de 
Jongert-steiger bij het Kasteel een Hovercraft een oversteek zou maken naar Lemmer, dit als 
onderzoek voorwoon-werkverkeer naarde overkant. Enkelen trapten erin, zij hadden later door 
dat het om aprilgrap ging!
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04-04 De herinrichting van het oude gedeelte stadhuis maakte, dat de raadzaal een opknapbeurt 
heeft ondergaan. Het Kropholler-meubilair is gerenoveerd en gestoffeerd, nieuwe gordijnen, 
betere verlichting en geluidsinstallatie. Ook de vloer zal nog van een nieuw kleed worden voor
zien.

04-04 Voor het terrein aan de Van Teylingenstraat is een bouwvergunning aangevraagd tot het reali
seren van 4 woningen (2 onder 1 kap). Het oude gemeentelijke gymnastieklokaal op dit terrein 
zal worden gesloopt.

10-04 10 Monumenten in de gemeenten zijn aangewezen als Rijksmonument, waaronder het pand
Overtoom 21. Dit pand, gebouwd in de tijd van de aanleg van de Wieringermeer. Het houten 
huis heet “De Opper”.

10-04 Er wordt momenteel volop gewerkt aan de bouw van een zwembad nabij de camping 
“Zuiderzee”.

10- 04 Het zeiljacht “Tamar” is door een drijvende bok uit het water van de Oosterhaven gehesen. Het
jacht, in 1995 gebouwd bij jachtwerf “Jongert”, was voor revisie terug in Medemblik.
Transport Scheffers te Lelystad zette de drijvende bok, met een hijsvermogen van 300 ton en 
een hoogte van 60 m., in om te worden getransporteerd naar de oude werf in Zaandam. In 
1987 werd dit jacht ook al over de weg getransporteerd.

11- 04 Het echtpaar Van de Wetering-Kooi vierde hun 60-jarig huwelijksfeest. Dit in Medemblik be
kende echtpaar, dat hun sporen heeft verdiend in het maatschappelijk leven, mocht op deze 
dag zich verheugen op een geweldige belangstelling.

14- 04 Cafébar “ ‘t Vooronder” aan de Oosterhaven presenteerde een jaren 70-middag. Oude Lp’s en
singles werden gedraaid door middel van een oude pick-up. Oud-discjockey Herman Pieter van 
den Kolk had de leiding.

15- 04 Het blijft nog onzeker of er nog betere voorzieningen rond de havens kunnen komen. Het blijft
een zorg. De klachten van de bewoners rond dit havengebied zijn, dat dit gebeid als langgerekt 
urinoir (havenmuur) wordt gebruikt.

17-04 De windturbine in de Wieringermeer nabij Medemblik, is in kader van een experiment ingericht, 
om het geluid terug te dringen. De rotorbladen zijn voorzien van kartelranden en als deze proef 
slaagt, dan is een doorbraak van geluidshinder op komst. De ontwikkelingsconstructie is door 
machinefabriek Stork gemaakt en de produktie van de rotorline in Heerhugowaard.

22-04 De nieuwbouw van “Supermarkt Deen” aan de Randweg heeft inmiddels het hoogste punt be
reikt. Het pand is 1.800 m2 groot, waarin o.m. winkel magazijn en kantoor zijn opgenomen. Er 
komen ruim 100 parkeerplaatsen. Voor het zomerseizoen begint, moet de opening “Deen” een 
feit zijn.

24-04 “De Medemblikker haven vanaf 1900”. Dit was de titel van de lezing, welke werd gehouden 
voor de leden van Vereniging Oud-Medemblik. De presentatie was in handen van de heren 
J.C. van Leverink en J. Struik.

24- 04 Groen licht van de Provincie voor de bouw van appartementen aan de Pekelharinghaven. De
omwonenden kunnen nog bezwaar aantekenen tegen het bouwplan. De verwachting is, dat in 
mei begonnen wordt met de bouw. De 2 pandjes Pekelharinghaven 7 en 8 zullen dan moeten 
wijken voor 8 appartementen.

25- 04 Live-uitzending van de gemeenteraadsvergadering, voor het eerst te zien op TV via kanaal 12.
De uitzending bleek aan geluid en beeld veel te missen. Na afloop van de vergadering bekeek 
de raad de opnamen en constateerde, dat de “kinderziektes’ nog moeten worden overwonnen.

28-04 De scoutinggroep “Titus Brandsma” bestaat 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan een feestelijke 
receptie, waar al eerder een keur van festiviteiten aan was voorafgegaan. Waar roeiwedstrij- 
den, oliebollenverkoop, vrijmarkt en grabbelton de nodige gelden probeerden op te brengen 
voor het aanschaffen van een sloep. Een warm weerzien tussen de oude en huidige leiding 
verhoogde dit feestelijk gebeuren.

28-04 Het jaarconcert van het koor “Medemelaca Vocali” was succesvol. Waar een redelijk aantal 
toehoorders mochten genieten van een programma uit de Franse romantiek.

01-05 De vooruitzichten voor jachtwerf “Jongert” zijn somber. De werf groeit uit zijn jasje, er is voor 
de boten te weinig diepgang en men heeft ook moeite met een te smalle sluis. Begin dit jaar 
trokken directeur Jongert en de burgemeesters van Medemblik en Wieringermeer diverse ma
len bij de Provincie aan de bel. Jongert heeft zelfs complete tekeningen gepresenteerd voor 
een te realiseren werf nabij de “Oude Zeug” in de Wieringermeer. De bedrijfsregio maakt zich 
grote zorgen om ‘t behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in noordelijk Noord-Holland.

01-05 Een deel van het recreatiegebied “Vooroever” zal plaats moeten maken voor de komst van een 
internationaal zeilcentrum. De raad heeft besloten, dat meer moet worden gedaan voor toeris
me en recreatie. Vanuit de Medemblikker middenstand reageert men gunstig op het plan.

39



Oudheidkundige Vereniging “Medenblick" jaaruitgave 1996

02-05 Het gezellige winkeltje “De Snoepdoos” aan de Nieuwstraat 6 houdt een totale leegverkoop, 
wat zeker een gemis betekent voor het winkelend publiek.

02-05 Het ondernemende echtpaar Spruit, dat 10 jaar geleden de zaak van tabaksartikelen overna
men aan de Kaasmarkt, blijven met hun tijd meegaan. Aangesloten bij de grote inkoopsorgani- 
satie Techador, hebben ze nu een keur van artikelen zoals fotobenodigdheden, lectuur, snoep, 
telefoon- en buskaarten enz.

02- 05 Zal het bedrijf Commandeur Ass. zich vestigen in het gebouw van de kruisvereniging? Na de
teleurstelling rond de bouwplannen aan de Compagniesingel, zal dit voor Commandeur een 2e 
keus zijn. Het blijft voorlopig nog bij plannen. Er zal nog een Art.19-procedure moeten worden 
gevolgd.

03- 05 Het “plan” van de Medemblikker dhr. Drayer voor de aanleg van een grote jachthaven en een
“nat” industrieterrein in de Wieringermeer zal 18 miljoen gulden gaan kosten. De werkgroep 
“plan Drayer” zal een nieuwe folder presenteren aan de gemeenten Medemblik en Wieringer
meer. Dhr. Drayer meent, dat de beide gemeenten eens de handen inéén moeten slaan. Zijn 
plan heeft veel voordelen te bieden voor de beide gemeenten.

05- 05 Benefietconcert door het koor “Unciaal”. De opbrengst komt ten goede aan de beeld bepalende
Martinuskerk, die een restauratie zal ondergaan.

06- 05 De toekomst van sporthal “De Muiter” staat op het spel. Het jaarlijkse exploitatietekort bedraagt
ƒ 250.000,--. De gemeente zal door een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen of privati
sering de beste oplossing is. De politiek (PvdA) laat weten, dat gedeeltelijke privatisering een 
voorkeur heeft.

09-05 Uitgaan in Medemblik, daar zorgt het uitgaanscentrum “Black & White” voor. Al enkele maan
den wordt er hard gewerkt aan een nieuw achtergedeelte van de discotheek. Het echtpaar 
Kraayvanger wil voor de zomer alles gereed hebben, maar momenteel zijn nog wat noodvoor
zieningen aanwezig om de bezoekers toch gastvrij te kunnen ontvangen.

09-05 Het gemaal de “Vier Noorder Koggen” staat in het middelpunt van de belangstelling, In het te
ken van het jaar “Industrieel Erfgoed” zal vanaf 15 mei in het stoommachinemuseum de ten
toonstelling “Een stoomachtig bestaan” te bezichtigen zijn.

09-05 Toyota “Botman” bestaat 25 jaar en viert dit feit met een officiële opening met hun nieuwe 
aanwinst Car-Wash Botman. De komende 3 dagen kan iedereen profiteren van 50% korting op 
het gebruik van de Car-Wash.

11- 05 Het gaat niet goed met voetbalvereniging MFC. De verplichtingen aan de gemeente tot terug
betaling van renteloze leningen zijn niet nagekomen. De schuldenlast was o.m. veroorzaakt 
door de bouw van de tribune. De wethouder van sportzaken en MFC-bestuur zuilen een ge
sprek voeren, maar het is te betreuren, dat MFC dit tot een dieptepunt heeft laten komen.

12- 05 Een voorbijganger trof deze morgen tijdens een wandeling in de sloot nabij het Wijmersplant-
soen en de begraafplaats een stoffelijk overschot van een 42-jarige Medemblikker vrouw aan. 
Waarschijnlijk onder invloed van alcohol is zij in het water terecht gekomen.

14-05 Vereniging “Oud Medenblick” op stap. Het reisdoel was provincie Noord-Holland. Na een kof- 
fiestop in Katwoude brachten zij een bezoek aan het Volendams Museum, waar o.l.v. een gids 
uitleg werd gegeven over de klederdracht en cultuur uit Volendam. Het volgende punt was een 
bezoek aan de Dominicuskerk te Amsterdam. Er werd uitleg gegeven over de recente restau
ratie, die werkelijk een plaatje mag worden genoemd en waar de voor in Medemblik bekende 
restaurateur Schooneveld zijn vak mocht uitoefenen. Na de lunch bracht het gezelschap een 
bezoek aan luchtvaartmuseum “Aviodome”. Heel interessant de geschiedenis van de lucht
vaart te zien. Na nog een bezoek aan de binnenstad van Amsterdam ging het richting Wierin- 
gerwerf, waar werd genoten van een voortreffelijk diner.

22-05 Medemblik staat dezer dagen weer in de ban van de 12e Sparegatta, die een goede voorberei
ding zal zijn voorde Olympische Spelen. In sporthal “De Muiter” zal zaterdag a.s. een geweldig 
Sparegatta optreden zijn van de groep “Golden Earring”, bekend uit de zestiger jaren.

22- 05 Het havenkantoor aan de Oosterhaven moet uitbreiden, daarvoor zal de balkenloods, die er
naast staat, moeten worden gesloopt. De balkenloods valt onder “beschermd stadsgezicht”. De 
balken, eigendom van het Hoogheemraadschap en die worden gebruikt om de coupures af te 
sluiten, liggen er in opslag. Deze moeten nu elders worden ondergebracht.

23- 05 Handelsmij. J. van der Lee te Medemblik en Buwalda Import-Export uit Marknesse hebben hun
activiteiten gebundeld tot een nieuwe onderneming: “Agrofex” (aardappelen-, groenten- en 
fruitexport). Beide ondernemers zijn goed bekend met de Europese markt. Hiermee heeft een 
al jaren bestaand familiebedrijf uit Medemblik een groter afzetgebied gevonden.

26-05 Eerste Pinksterdag, de museum-stoomtrein vertrekt deze morgen vanuit Hoorn en wordt ge
trokken door “Bello”. Aan boord een televisieploeg van de VPRO, waarin het live-programma 
“Reiziger in muziek” werd uitgezonden. Prachtige opnamen van dit spektakel waren vanaf 
11.00 uur op het beeldscherm te zien.
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Bij binnenkomst op het station Medemblik was het een drukte van belang, toen Han Reiziger 
en zijn gezelschap daar arriveerden.

29-05 Uit de volière in het Emmapark ontdekte men, dat 15 vogeltjes verdwenen waren. Rijstvogel
tjes, kanaries en zebravinken. Het hangslot van de volière was geforceerd en de deur openge
houden. Al eerder zijn er vogeltjes verdwenen.

31-05 De bewoners van de binnenstad zijn fel gekant tegen de komst van een eetcafé in de Tuin
straat 4. In een brief aan de gemeente laten zij weten bezorgd te zijn, dat er een coffeeshop zal 
komen. Al zeer regelmatig wijzen de bewoners erop overlast te ondervinden van horecabedrij
ven in de binnenstad.

02-06 Deze middag vond op de Markerwaardweg een ernstig ongeluk plaats. Vlak nabij Medemblik 
kwam een motor ten val, doordat een tas in het achterwiel terecht kwam. De bestuurder liep 
weinig letsel op, de duopassagiere, de 33-jarige Medemblikse Jenny Keizer moest per trauma- 
helikopter worden vervoerd naar het AMD, waar zij aan de gevolgen van ‘t ongeluk is overle
den.

02-06 Medemblik “ Florisstad”, dit ter herdenking aan de moord op Graaf Floris V, 700 jaar geleden. 
Door aankondiging van raambiljetten, pers en regio-TV mocht deze dag veel belangstelling 
trekken. De gezamenlijke musea verleenden korting, waarbij met een leuke quiz een prijsje te 
winnen was. De bemanning van de musea ontvingen hun bezoekers in historisch kostuum.

07-06 Waar het hem zeker niet aan moed ontbrak, kwam burgemeester Smit uit de hemel vallen.

Burgemeester Smit behouden geland! 
(foto: Meo-Metra)
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Deze “val” gebeurde ter gelegenheid van het nieuwe Meo-Metra kantoor “De Uiver” De tan
demsprong landde op het weilandje naast de meelmolen, waarna onder grote belangstelling de 
burgemeester met een speciale sleutel het kantoor opende en er honderden ballonnen het 
luchtruim kozen. Maar liefst 55 jaar is dit bedrijf één van de grootste werkgevers in West- 
Friesland. Een feestelijke buitenparty mocht, deze voor Medemblik zeer belangrijke dag, doen 
besluiten.

07-06 “Minerva”, een nieuwe aanwinst voor de middenstand in Medemblik. Deze zaak aan Nieuw- 
straat 13 is gesorteerd in een enorm assortiment kado-artikelen met een speciale afd. voor 
kantoorbehoeften en computers, in deze zaak van ondernemer Woudstra vindt men artikelen 
in iedere prijsklasse.

09- 06 Wielercomité Medemblik en bestuur Stichting Rondom organiseerden een grootse sponsor-
fietstocht. Dit tot ondersteuning van de 100-jarige “Crescendo” voor aanschaf van nieuwe pau
ken. Aan Stichting Rondom om het contract te kunnen voldoen voor een optreden van het be
roemde Pasveerkorps. De deelnemers fietsten ƒ 5.000,-- bij elkaar.

10- 06 Raats bakkerij (Aalsmeerse bedrijf Boulangerie de France) gaat van de 20 vaste werknemers 6
mensen ontslaan. Voor 4 anderen worden de contracten niet verlengd. Deze klap voor de 
werknemers komt door de forse verliezen, waarmee het bedrijf kampt.

13-06 Vanaf het VW-kantoor zal de regio-bedrijfsvlag waaien. De voorzitter van de Regio-VW over
handigde deze vlag aan manager Mw. Horbach.

13-06 De meerderheid van de Raad is fel tegen de komst van een coffeeshop. Men vreest, dat er 
sprake is van verhandelen van softdrugs. Burgemeester Smit zal snel contact opnemen met de 
bezwaarmakers, die een verontrustende brief hebben ondertekend.

19-06 In Tilburg overleed oud-burgemeester van Medemblik drs. H.B.P.A. Letschert op de leeftijd van 
72 jaar. Burgemeester Letschert bestuurde Medemblik van 1956 tot 1965.
De loopbaan van dhr. Letschert hield o.m. in zijn lidmaatschap der Eerste Kamer van de Staten 
Generaal. Actief in de Raad van Europa. Van 1975 tot 1988 burgemeester van Tilburg.
Na een ernstige ziekte in 1987 kwam een einde aan zijn carrière . De Tilburgse Courant meldt: 
Letschert was het besturen op zijn lijf geschreven.

19-06 “Een aanwinst voor Medemblik en de regio”.
Deze avond is de nieuwe “Supermarkt Deen” aan de Overleek door burgemeester H. Smit ge
opend. Lovende woorden op z’n plaats voor deze grote en aantrekkelijke supermarkt, waarbij 
de voorwaarde was, dat de supermarkt in de binnenstad in afgeslankte vorm zou blijven be
staan. Het winkelen in de nieuwe supermarkt is extra aantrekkelijk gemaakt door de gecreëer
de koffiecorner.

21-06 Na een ingrijpende verbouwing is het kantoor van S.W.W. (Stichting Woningbeheer West- 
Friesland) feestelijk geopend door de oud-burgemeester van Medemblik, dhr. W.S. Westen
dorp. Met de realisatie van een ruim entree, 2 spreekkamers, de nieuwe kantoorruimten en 
werkplaats is bereikt, dat de werkomgeving en dienstverlening naar huurder (woningzoekende) 
sterk is verbeterd.

21-06 De bakkerswinkel Van Hein en Anja Raat heeft een nieuw winkelinterieur gekregen. De ruime 
entree, een koffiecorner. waar men zelfs voor een ontbijt terecht kan, maakt het tot een aan
trekkelijk winkelen. De winkel staat geheel buiten het bedrijf Raats Bakkerij.

23-06 Zeezeiler Joop van Zadel is deze middag teruggekeerd in Medemblik van een - met tussenpo
zen - behouden wereldreis met zijn zelfgebouwde jacht. De zeereis met de Pinta II! ging niet 
altijd voor de wind. Zeiler van Zadel wachtte een warme ontvangst.

27-06 Kasteel Radboud presenteert een tentoonstelling rond Graaf Floris V, die tot medio september 
duurt.

30-06 Dit weekeinde stond Medemblik in het teken van het mini-jazz en dixieland festival. Men kon in 
de verschillende horecabedrijven genieten van de favoriete bands, die de sterren van de hemel 
speelden. De zondag trok, ondanks het slechte weer, tijdens het muzikale straatgebeuren heel 
veel publiek naar Medemblik.

03- 07 In het kader van het project Industriële Monumenten is een informatiepaneel geplaatst bij het
station. Het project, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de ANWB en de Provincie 
Noord-Holland, betreft het belang van het cultureel-historisch toerisme. Het behoud van het In
dustrieel Erfgoed is mede van belang, waarop de economie in Medemblik en de regio is geba
seerd (Stoomtram, Gemaal de Lely, Stoommachinemuseum). Dhr. van Kemenade, commissa
ris der Koningin, aanvaardde deze overdracht.

04- 07 Dhr. W. Freysen heeft zijn enorme collectie foto’s aangeboden aan de restauratie-commissie
van de St. Martinuskerk. De restauratie-commissie mag deze foto’s op de romantische markten 
gaan verkopen. Freysen, jarenlang organisator van diverse evenementen, doet afstand van 
zijn verzameling. Op de a.s. markt kunnen de liefhebbers eens heerlijk gaan snuffelen.
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In de kraam van de restauratie Martinuskerk wordt te koop aangeboden: leien, bussen koek, 
lepeltjes en kaarsen. Men kan voor ƒ 5,- raden, hoeveel leien er liggen op het kerkdak. De 
hoofdprijs is een reisje van ƒ 500,-.

04- 07 Deze nacht is een caravan op een parkeerplaats aan de Admiraliteitsweg verdwenen. De dief
stal is in de vroege morgen gepleegd. De caravan had géén kentekenplaat.

05- 07 Het tweetal Misja Smit en llona Dekker traden deze dag in het huwelijk. Daar beiden hun certi
ficaat Brandwacht bezitten, werden zij per brandweerauto naar het stadhuis gereden. Beiden 
zijn fervente aanhangers van de vrijwillige brandweer in Medemblik.

06- 07 Gekocht op de veiling: een motortocht ten bate van de St. Martinuskerk. Een groep van 11
motorrijders namen hieraan deel. Een prachtige tocht naar Friesland was het doel. Wanneer in 
oktober weer een dergelijke tocht zal worden gehouden, zullen velen weer een bod doen om 
een plaatsje te bemachtigen.

06-07 De politie van Medemblik verkoopt vandaag 24 fietsen, die de afgelopen maanden zijn gevon
den. Is er voor de koper een “passend karretje, dan kan men een bod doen. Aansluitend zullen 
de enveloppen met het bod worden geopend en het aangegeven bod bekendgemaakt.

06-07 Het Bon theater heeft zijn programma voor het komende seizoen alweer klaar. De theaterkrant 
ziet er “goed” uit. Als hoogtepunt staat op 30 november a.s. de groep “Circle Percussion” op het 
programma, die in augustus a.s. tijdens de culturele manifestatie van de Olympische Spelen in 
Atlanta zullen optreden.

06/07-07 Tijdens het Bello-festival dit weekeinde, zal er een intensieve tramverbinding zijn tussen Me
demblik en Hoorn. In het rode restauratierijtuig zullen poffertjes worden geserveerd. Vanaf het 
station zal een historische NACO-bus de bezoekers een ritje aanbieden naar het Kasteel 
(tentoonstelling van modelbouw), tevens ook naar het stoommachinemuseum.

10-07 De Jozefschool sluit het schooljaar af met een Unox-feest. Een auto in de vorm van een enor
me knakworst veranderde in korte tijd in een kankworstenspringkussen. Het feest met house
muziek, spelletjes en voor de kleuters een kabouterfeest, waar de gratis Unox-knakworstjes en 
patatjes een ware traktatie was. Een leerling, die samen met zijn moeder, een slagzin had be
dacht, sleepte de prijs in de wacht.

14-07 N.a.v. de uitbreiding van de Bowling en Partyhouse is door notaris G.J. v.d. Stolpe de opening 
verricht van dit nieuwe gedeelte. De lang gekoesterde plannen van de fam. Zonneveld is hier
mee in vervulling gegaan. De prachtige “Charlestonzaal” kan plaats bieden aan 250 personen. 
Het stratenmakersbedrijf Noor is deze dagen nog volop bezig geweest de bestrating te realise
ren en zal volop parkeergelegenheid bieden aan het complex Randweg - Zeldenrust.

16-07 Uit een kapperszaak aan de Bagijnhof is tussen zaterdagmiddag en maandagmorgen een por
tefeuille met enkele duizenden guldens ontvreemd. Een week daarvoor was een plaatselijke 
bakker het slachtoffer. Terwijl het personeel bezig was met opruimen en schoonmaken van de 
zaak is ongemerkt de dagopbrengst ontvreemd.

18-07 De Medemblikker dhr. P. Goverse heeft met enige bekende Medemblikkers de “Stichting Ca
rillon” opgericht. De door notaris Van der Stolpe gratis opgestelde oprichtingsakte heeft in fe
bruari zijn beslag gekregen. Zowel de gemeente als monumentenzorg maken geen bezwaar 
tegen dit initiatief. De kosten, geraamd op ƒ 85.000,-, zullen hopelijk op tafel komen door de 
gulle gevers, die de oude Bonifaciustoren een warm hart toedragen, waar in de toekomst de 
tonen van de 12 klokken over onze stad zullen klinken.

20-07 De romantische markt stond deze dag in het teken van de folklore. Ondanks de tropische 
warmte presenteerden de dansers zich met veel élan, het publiek had veel bewondering voor 
de dansers en danseressen, getooid in hun zware kostuum. De meesten zochten verkoeling in 
de schaduw en voorzien van een verfrissend drankje.

25-07 Het koor Medemelaca Vocali gaat weer hard aan het werk aan hun voorjaarsconcert. Al lijkt de 
tijd nog ver, het koor is bezig plannen te ontwikkelen voor een prachtig concert in het voorjaar 
van het jaar 2000. Dit zal tevens samenvallen met het 15-jarig bestaan van het koor.

31-07 In huize St. Martinus is het winkeltje “ ‘t Hoekie” geopend. Voor de bewoners, die minder mo
biel zijn, een hele verbetering om binnenshuis te kunnen winkelen. Het winkeltje kwam tot 
stand, mede door de gift van de “ouderen-zomerpostzegels” in 1995.

01-08 De 5-daagse Medemblikker kermis is weer van start gegaan, waar snelheid de boventoon 
voert. Als tegenhanger op deze kermis een nostalgische cake-walk, geplaatst op een goed 
plekje van het kermisterrein. De kermisondernemers hebben hun woonplek voor het eerst dit 
jaar op het Vooroever-terrein, waar strand en water bijdragen aan een uitstekend verblijf.

05- 08 Lappendag! Een stralende zon, veel publiek en tevreden marktkooplieden. Wat de toon aan
voerde was de verkoop van korte broeken, maar het kooplustige publiek had op deze “warme 
dag” dan ook de korte broek aangetrokken.

06- 08 Een hoorzitting in het stadhuis betreffende het starten van een eetcafé in de Tuinstraat. De be
zwaarmakers tegen dit plan en ondernemer Olthoff zijn door de burgemeester gehoord.
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Enkele misverstanden zijn opgelost, maar burgemeester Smit deed de toezegging de zaak op
nieuw in het College te bespreken.

08- 08 Een inbraak deze nacht in het stoommachinemuseum, waar, door het forceren van een deur,
de daders uit verschillende potjes een bedrag wegnamen van ƒ 1.000,-.

09- 08 Havenmeesters Vroonland en Kristel houden actie voor een “eigen” reddingsboot. Zij menen,
dat een grote haven met jaarlijks 20.000 passanten en nog meer watersporters op het Ussel- 
meer, een permanente bemanning noodzakelijk is.
De heren Vroonland, Kristel en Draaisma hebben een stichting opgericht en proberen via acties 
en fondsen geld te verwerven voor een eigen boot. Bij de Kon. Ned. Redding Maatschappij 
- KNRM - is inmiddels navraag gedaan. De havenmeesters benadrukken de reddingsbrigade ‘t 
Span te Andijk niet buitenspel te zetten, maarte willen samenwerken. Het doel is in 1997/1998 
dit te verwezenlijken.

10- 08 Het Zuiderzee-festival toonde een kijkje in het verleden!
Zeemanskoren verzorgden hun optreden met zang over verre reizen, verlangen en heimwee. 
Het festival trok enorm veel publiek en waar op verschillende terrassen de klanken werden 
vertolkt onder begeleiding van trekzakken en oude instrumenten. Dat voor het slagen van de 
romantische markten, waarbij de horeca, ondernemers en bedrijven zich inzetten en hen ten 
volle steunen. Zo ook degenen, die zich inzetten voor hun stichting of vereniging. Ten bate van 
de meelmolen zijn de heren Koomen, van Leverink en Vader bezig om ponden meel te verko
pen. Met hun mini-draaiorgeltje, het mansbakje en de kraam met meel en rozijnen vragen zij 
aandacht tot steun voor de Stichting Meelmolen.

12-08 Melkboer Us Knol heeft het besluit genomen te stopen met zijn zuivelhandel.

Met zijn handkar zal Us Knol voor het laatst zijn klanten bedienen 
(foto: fam. Knol)

Hiermee gaat een stukje historie en een uniek straatbeeld uit Medemblik verdwijnen. Melkboer 
Us trok met zijn motortruc, volgestouwd met zuivelprodukten en dranken, door de Medemblik- 
ker straten. Behulpzaam en trouw aan zijn klanten! Na 30 jaar de Medemblikker bevolking van 
dienst te zijn geweest, zal ook het zuivelwinkeltje aan het Waaigat worden gesloten.

12-08 Vanwege de slechte financiële positie van voetbalvereniging MFC, probeert de gemeente toch 
nog wat centjes binnen te halen. Voor ƒ 7.000,- per seizoen kan men een stukje voetbalveld 
huren. Momenteel grazen er op een zg. MFC-veld schapen.

20-08 Het tanksaneringsbedrijf ‘Isotank’ is gestart met het opruimen van zo’n 600 olietanks, die in de 
regio West-Fries!and, waaronder ook Medemblik, nog moet worden gesaneerd. Deze actie met 
de naam “Mis de boot niet” wordt door verschillende gemeenten gesubsidieerd.
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22-08 “Meedoen is belangrijker dan winnen”. Onder dit motto wil het wielercomité “Medemblik” de 
jongeren bewegen om mee te doen aan de jaarlijkse wielerronde, welke is te volgen op de 
Harddraverij-zondag.

24-08 Het Waterschap West-Friesland heeft in samenwerking met het stoommachinemuseum een 
open weekend, waarin het publiek wordt getoond het verschil van waterbemaling “toen en nu”. 
Het moderne gemaal ‘Vier Noorder Koggen’ aan het Kagerbos te Wervershoof en het gemaal 
“Oosterpolder” te Hoorn hielden open huis. Voor het “kleine” publiek was er een verrassing!

26-08 Voetgangers, gebruik makend van de Stegbrug, worden steeds gehinderd door voorbijsnellen
de fietsers en brommers. De gemeente plaatste een sluis, waar door de voetgangers ongehin
derd de Stegbrug kon worden gebruikt. Deze sluis is door onredelijk gedrag al 3 maal vernield. 
Binnenkort zal de Stegbrug een echte voetgangersbrug worden.

29-08 De Medemblikker bevolking draagt de 100-jarige Harmonie een warm hart toe. De jaarlijkse 
collecte bracht héél wat meer op dan het voorgaande jaar. Dit komt goed van pas voor de aan
schaf van de zó nodige nieuwe instrumenten.

29-08 De zomeractiviteiten van de restauratie aan de Martinuskerk zijn gestopt. Wat tevens inhield, 
dat de envelop, waarin het geraden aantal “hoeveel leien liggen er op het dak van de kerk?” 
kon worden geopend. Het juiste aantal 34.683 leien.
Als 2e prijswinnares (met geraden 34.795 leien) mocht Mw. Brandsen de 1e nieuwe lei op het 
dak leggen. Zonder hoogtevrees beklom zij de smalle loopsteiger en bracht vervolgens met 
vaardige hand een speciale lei aan, waarin haar naam en de datum staan gegraveerd. Haar 
geldprijs van ƒ 100,-- gaf zij weer terug aan het Bestuur Stichting Martinuskerk. Die hebben al 
weer nieuwe activiteiten in petto!

31-08 Deze zaterdagmiddag, om 13.00 uur, werden de deuren van de supermarkt “Super” definitief 
gesloten. De aan de Schuitevoerderslaan gevestigde supermarkt moet zijn deuren sluiten van
wege het drastisch teruglopen van zijn omzet ten gevolge van de nieuwe “Deen Supermarkt” 
aan de Randweg. De 7 werknemers zullen naar een andere baan moeten omzien.

01-09 Op de eerste zondag van de maand gaf de 100-jarige Harmonie “Crescendo” op het terrein van 
de meelmolen een feestelijk concert.

01- 09 De pas opgerichte “Stichting Reddingboot Medemblik”, die er hard aan werkt voor een eigen
boot in de Medemblikkerhaven, heeft een éérste vaarpuzzeltocht gehouden. Met steun van de 
Ronde Tafel Drechterland en Rabobank is dit een groot succes geworden. Het leidde tot aardi
ge opbrengsten, die ten goede kwamen aan de Actie Reddingboot. Volgens jaar zal er zeker 
weer een vaarpuzzeltocht plaatsvinden.

02- 09 Vandaag is de aanleg van een rotonde aan de Randweg, Keern, Compagniesingel en Wester-
singel van start gegaan. De onveilige verkeerssituatie maakte, dat de gemeente (het aanvan
kelijke plan zou in 1998 plaatsvinden) een eerdere aanpak nodig achtte. De Compagniesingel 
zal tegelijk een face-lift ondergaan. Het project wordt uitgevoerd door aannemer Koop 
Tjuchem.

05-09 De loodverontreiniging op het terrein van de voormalige gymzaal aan de Van Teylingenstraat 
lijkt omvangrijker dan was verwacht. De gemeente moet een krediet van ƒ 46.700,-- uittrekken 
tot saneren van de grond. De bouwonderneming, die op het terrein 4 woningen wil realiseren, 
zal nu op latere termijn kunnen beginnen.

11-09 Commandeur de Wit makelaars heeft aan voorzitter Jan Struik van de harddraverijvereniging 
een cheque van ƒ 1.000,-- overhandigd. Een aardige donatie, die de verenging ten goede 
komt. Tevens werd bekend gemaakt, dat het makelaarskantoor, met de nieuwe vestigingsleider 
in de persoon van Koen de Wit, gaat samenwerken met Joke Commandeur.

11- 09 De Harddraverijkrant is weer huis-aan-huis bezorgd. Waar velen weer kunnen genieten van de
geschiedenis der harddraverij en waar de voorvallen, verluchtigd met foto’s van de harddra
verijvereniging “Prins Hendrik”, in worden beschreven.

12- 09 Tot 2 oktober is in het stadhuis een expositie van zeefdrukken van Industriële Monumenten, die
te koop zijn voor ƒ 150,-- per stuk. 12 Verschillende prenten, w.o. gemaal De Lely en het sta
tion. De provincie Noord-Holland is al jaren actief met de zorg van het Industriële erfgoed.

12-09 De gemeente Medemblik heeft in de commissie algemene en bestuurlijke zaken haar zorgen 
uitgesproken over de wetenschap, dat Medemblik niet vrij blijft van drugsgebruik. Langs de 
Nieuwstraat en op het plein van de Jozefschool wordt gedeald en gebruikt. Het mogen vestigen 
van een coffeeshop en het verkopen van softdrugs is, volgens de raadsleden Huysen en De 
Jager, wettelijk verboden.

12-09 De politiek houdt zich bezig tot de herinrichting Nieuwstraat - Breedstraat en Kaasmarkt, wat in 
1998 zijn beslag moet krijgen. Er worden schema’s ontwikkeld en besproken door onderne
mers, centrumbewoners en vertegenwoordigers van organisaties. De politiek zal zeker in deze 
planontwikkeling een stem in het kapittel hebben. Hoeveel het gaat kosten weet men niet pre
cies; er wordt begroot tot een bedrag van 2,2 miljoen.
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12-09 De raad filosofeerde over straatnamen in de nieuw te bouwen Schepenwijk. Dit zouden namen 
uit de Gouden Eeuw moeten zijn. Eén dezer dagen zal de straatnamen-commissie zich buigen 
over de nieuwe namen in de Schepenwijk.

14-09 N.a.v. de plechtige herdenking ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de oorlogsgraven
stichting zijn op de 3 oorlogsgraven op de oude begraafplaats bloemen gelegd.

De 3 oorlogsgraven op de oude begraafplaats, waar de 
bemanningsleden van een Engels vliegtuig zijn begraven 
(foto: Oudheidkundige Vereniging “Medenblick”)

De stichting verzorgt ong. 55.000 Nederlandse oorlogsgraven, waarvan er ± 8.000 in Nederland 
liggen.

17-09 Twee inwonende zusters in Huize Martinus hebben met pijn in het hart afscheid moeten nemen 
van Medemblik. Daar zij aan de gelofte van gehoorzaamheid zijn gebonden, werden zij over
geplaatst naar het Bernardushuis te Amsterdam. Zuster Honoré, 91 jaar, die vele jaren liet or
gel van de Martinuskerk bespeelde en zuster Lambertino, 86 jaar, die was verbonden aan de 
kleuterschool, woonden 56 jaar in onze stad. Vele bekenden namen met weemoed afscheid 
van de zusters.

17-09 Zorgen over MFC! Een vertrouwelijk gesprek van de commissie Welzijn over de affaire van de 
voetbalvereniging is uitgelekt. De politiek was “verrast”, dat het naar buiten is gebracht. Ruim 
een jaar heeft MFC niet aan de verplichtingen voldaan. De schuld bedraagt een ton en er is 
een ultimatum tot 1 oktober.

19-09 Harddraverij memoires. Met feestelijk versierde straten vierde Medemblik 4 dagen harddrave
rij. De 154e kortebaan-draverij werd weer massaal bezocht. De feestelijkheden rondom deze 
draverij waren o.a. dikke-banden-race en cabaret. Met het ringsteken op de zonnige maan
dagmorgen, maakte dit alles weer tot een feest! Na feesten komt meestal een "kater”. Vernie
lingen aan auto’s, mishandelingen en schade aan de nieuwe lantaarns langs het fietspad naar 
Onderdijk, waarvan de schade ƒ 1.000,- bedroeg. Jammer, dat er letsel en kosten van vernie
lingen door onbekenden, na een zo feestelijk harddraverij-weekend, zijn veroorzaakt.

19-09 Tijdens de jaarvergadering van de biljartvereniging DOS mocht de 80-jarige Dirk Steeman 
(inmiddels al 36 jaar lid) benoemd worden tot erelid van deze vereniging.

21-09 De landelijke gemeentedag in Medemblik! Deze dag stond in het teken van de sport en recrea
tie. Een deel van het Gedempte Achterom was voor deze happening omgebouwd tot een echt 
sportterrein. Voorzien van terrasjes met parasols en waar broodjes en dranken verkrijgbaar wa
ren. Een greep van enkele deelnemers; wandelsport, wielercomité, tafeltennis, watersport, 
O.S.S. gym, judo etc. Dit unieke evenement ging gepaard met een ijskoude oostenwind, waar
door het festijn niet aan alle verwachtingen kon voldoen.
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23-09 De renovatie van de kademuren aan de Oosterhaven is van start gegaan. Momenteel is er een 
damwand geslagen. De “oude” constructie van de kademuren van basalt op ‘n houten rooster
werk wordt door een betonnen wand vervangen. Het tankstation en de in de grond liggende 
tanks van de fa. Kool zal door deze renovatie moeten verdwijnen. Aan de tanks op de haven 
hangt al een mededeling, dat er “niet meer” getankt kan worden.

26- 09 Voor bouw van een woontoren aan de Waterborg is een (nieuwe) bouwaanvraag ingediend.
Het te bouwen complex op het perceel grond aan de Kanaalstraat zal nu waarschijnlijk worden 
goedgekeurd.

03-10 In het pand Oostersteeg 24a wilde dhr. J. Cabalt een viertal logies-verblijven realiseren. Het is 
de bedoeling, dat er in het pand 4 units met bijbehorende sanitaire voorzieningen worden gere
aliseerd. Deze units zijn alléén te gebruiken om te overnachten. De gemeente staat positief te
genover dit plan.

03-10 Gevestigd op de kade Vooreiland/Pekelharinghaven een viskraam, waar de liefhebbers van 
zeebanket een keuze kunnen maken in het “Volendams Vispalies”.

06-10 In de gemeenschapsruimte van de O.L. School “Meridiaan” presenteerden kinderen van 1 t/m 
12 jaar een fantastische modeshow, waar tevens een kinderboekenmarkt werd gehouden. Het 
team van de school had zich ingezet om het thema “sprookjes” van de kinderboekenmarkt te 
vertalen in levende sprookjesfiguren.

08-10 Hoe kan voetbalvereniging MFC faillissement voorkomen? De schuld van ƒ 107.000,-- aan de 
gemeente is niet op te brengen. Een sponsoraaanbod van ƒ 76.000,-- is geboden op de voor
waarde, dat de achterstallige lening zal worden kwijtgescholden.

11-10 Aan de Turfhoek nr. 19 is gevestigd het bedrijf Xaris Systems dienstverlening. Een adviesbu
reau tot ontwikkeling van computer programma’s. De vooruitgang in de informatica gaat snel, 
informatie via Internet van het ene naar het andere continent. Xaris Systems blijft op de hoogte 
in deze ontwikkeling.

13-10 Het Bagijnhof was deze dag een circuit voor mammoetskelters. De gezamenlijke marktkooplie
den hadden gezorgd voor 12 skelters, waar ca. 300 kinderen op mochten rijden. Met deze actie 
voor marktreclame, mag dit gebeuren op deze herfstvakantiedag geslaagd genoemd worden.

13-10 In het historische pand Oosterhaven 20 is fotostudio Lex Salverda gevestigd. Lex Salverda is 
géén onbekende in deze regio. Hij heeft tevens in dit pand een winkelgedeelte gecreëerd.

18-10 Hoofd van de plantsoendienst P. Sluis constateerde, dat de overlast van hondenpoep flink is 
verminderd. Medemblik startte 3 jaar geleden met een actief beleid, qua opruimgebied, aanlij
nen en routes, waar de honden mogen loslopen. Door folders, affiches en afvalbakken werd 
een mentaliteitsverandering bereikt.

18-10 De oliebollenactie van het Rode Kruis bracht een aanzienlijk bedrag van ƒ 3.200,-- op. De gel
den hiervan worden besteed aan vakantieprojecten van het Ned. Rode Kruis. Deze week was 
tevens de “Henri Dunant” in de haven afgemeerd en vrijwilligers bezorgden de zieken aan 
boord een ontspannende avond.

20-10 De kerkeveiling t.b.v. de Martinuskerk bracht ƒ 40.000,- op, wat betekent dat de restauratie 
aan de kerk voorlopig door kan gaan.

22-10 De monumentale bomen in Medemblik staan op een lijst vermeld, welke een speciale be
scherming krijgen. Medemblik bezit véél mooie bomen, t.w. in het Westereiland, in ‘t park 
achter St. Martinus en in het Emmapark.

27- 10 Was al eerder deze week de jubileumkrant “100 jaar Crescendo” huis-aan-huis bezorgd, deze
dag stond in het teken van het Eeuwfeest van de Harmonie De viering begon met een feestelijk 
concert o.l.v. dirigent Martin Wittebrood. De Harmonie mag zich nu Koninklijke Harmonie 
Crescendo noemen. De gouden onderscheiding werd door burgemeester Smit, namens de 
Commissaris der Koningin, uitgereikt. In zijn speech memoreerde hij, dat Crescendo zeer veel 
jeugdleden heeft en heel actief is. Behalve de Koninklijke onderscheiding werd aan de Harmo
nie tevens een gouden medaille van de Kon. Ned. Federatie uitgereikt. Crescendo mag terug
zien op een geslaagd eeuwfeest, waar aan het eind van deze dag een speciale gelegenheids- 
drumband een feestelijke roffel liet horen o.l.v. Jan de Boer.

27-10 Deze morgen trof in alle vroegte een bewoonster aan ‘t Oostervaardershof een bewusteloze 
man aan in haar tuin. Na waarschuwing van de politie wist deze de man weer tot zijn positieven 
te brengen. Het bleek een buurtbewoner te zijn, die in beschonken toestand door een schutting 
van de tuin was gelopen. Met een bebloed hoofd is de man door de politie naar huis gebracht.

27-10 Nogmaals de affaire MFC. Het interimbestuur van de voetbalvereniging heeft een voorstel aan 
de gemeente voorgelegd. Het zal een financiële actie onder de bedrijven en sympathisanten 
starten en er worden ook obligaties uitgegeven. De gehouden benefietwedstrijd is door het Me- 
demblikker publiek slecht bezocht.

47



Oudheidkundige Vereniging “Medenblick” jaaruitgave 1996

De V.V. Hollandia, die kosteloos optrad en ƒ 1.000,-- in het reddingsfonds stopte, gaf ook nog 
een 2-0 voorsprong aan MFC kado. Het mag worden vermeld, dat wethouder Kroezen en het 
college zich nu positief gaan instellen voor de daadwerkelijke plannen van het huidige MFC- 
bestuur.

29-10 De raad heeft nog géén besluit genomen over het voorstel van verhoging van de onroerend- 
zaak belasting. Na langdurige discussies werd de gemeentebegroting met een meerderheid 
van stemmen aangenomen. Wel staat vast, dat er bezuinigd moet worden.

01-11 Bij de opening van de nieuwe vestiging van “Huis en Hypotheek” mocht burgemeester Smit 
letterlijk en figuurlijk met de “papieren” deur in huis vallen. Het pand is gevestigd aan de 
Nieuwstraat 53, waar kandidaat-huizenkopers advies wordt verleend tot het aangaan van een 
hypotheek.

05-11 Huisarts dr. A.J. Jager krijgt volledige medewerking van het gemeentebestuur om een woning 
en praktijkruimte aan de Oostersingel te bouwen. Een verzoek om een gezamenlijke praktijk 
met dr. Weel aan de Compagniesingel uit te oefenen, werd door de rechter afgewezen. Beide 
artsen blijven wel in associatief verband hun praktijk uitoefenen op gescheiden locaties.

07-11 De nieuwe rotonde op de kruising Randweg-Compagniesingel levert voor sommige weggebrui
kers problemen op. De fietser wordt “aangeraden” gebruik te maken van de rode geasfalteerde 
fietsstrook.

07- 11 K. en D.-polyesterbouw is ai 15 jaar gevestigd in Medemblik. In de beginjaren produceerde dit
bedrijf veel polyester in de autoindustrie. De kwaliteitsproducten in hun ondernemingsschap 
maakte, dat rond de 16 man personeel in bedrijf is. De bouw van de Olympische wedstrijdzeil- 
boot 470 is in de zeilwereld vooral zeer bekend.

08- 11 Gedeputeerde Staten besloten aan de gemeente Medemblik een bedrag van ƒ 200.000,- sub
sidie te verlenen voor het realiseren van een internationaal zeilcentrum en een buitendijkse 
jachthaven. Met het totale plan is 6,7 miljoen gulden gemoeid. Het NOC*NSF en de minister 
van welzijn en sport verlenen elk een bijdrage van 5 ton.

08-11 De werkzaamheden aan de kade van de Oosterhaven zijn in volle gang. Vanaf het Waaigat is 
een stalen damwand geslagen!

10-11 Café “Het Zeepaardje” aan de Kaasmarkt heeft als 1e horeca-etablissement een gigantische 
biertank niet onder de grond weggewerkt, maar achter in het café geplaatst. Een glaswand 
zorgt ervoor, dat de vaten goed zichtbaar zijn. Het interieur en de verlichting van de zaak heb
ben tevens een verandering ondergaan. Door deze aanpak is het een “gezellig” café geworden.

12-11 Keurslager Hans Joosten heeft, vanwege het 5-jarig bestaan van zijn slagerij, vele leuke aan
biedingen. De winkel en de outfit van het personeel heeft een nieuwe huiskleur gekregen (zalm 
en donkerblauw). En niette vergeten de grote maxi-pan, waar heerlijke vleesgerechten in wor
den bereid.

14-11 N.a.v. het politierapport over het onderwerp hanggroep-jongeren, vragen de commissieleden 
voor onderwijs en welzijn zich af, moeten de jongeren nu wél of niet een eigen onderkomen 
krijgen? Op verscheidene plaatsen in de stad zijn samenscholingen van de jeugd waargeno
men, waar sprake is van overlast, achterlaten van rommel en kapot glas. Een z.g. hanghok re
aliseren zal ook geen oplossing bieden. In januari zal de commissie welzijn nog uitgebreid op 
de problemen terugkomen.

16-11 Met stralend weer zette St. Nicolaas voet aan wal, waar een enorm aantal belangstellenden 
hem op de kade verwelkomde. Vanaf de prachtig versierde boot nam de Sint plaats in het rij
tuig, waarna een rijtoer door de binnenstad en de musicerende “pietjes” voor een feestelijk ge
heel zorgden. In de Ridderzaal van het Kasteel waren 300 kinderen aanwezig om samen met 
de Sint feest te gaan vieren.

16/17-11 Twee concerten gaf de “Maastrichter Staar" in de Martinuskerk. Het publiek, in grote getale 
aanwezig en van heinde en verre komend, genoot overtuigend van dit grandioos optreden. Het 
bestuur van de “Maastrichter Staar” besloot een geldelijk bijdrage te leveren aan de restauratie 
van de Martinuskerk.

21-11 Eén dezer dagen ontdekten medewerkers van de plantsoendienst, dat aan de Oosterdijk en af
valcontainer in brand was gestoken. Vrij regelmatig komen vernielingen voor; verkeersborden, 
dan weer een boom, het kost de gemeente jaarlijks duizenden guldens. De gemeente vraagt 
aan ouders van deze baldadige jeugd eens op de onnodige vernielzucht te wijzen.

21-11 Tijdens de jaarvergadering van de Oudheidkundige Vereniging “Medenblick” werd afscheid ge
nomen van de secretaris, dhr. F.J. Bakker, die zijn functie 27 jaar voor de vereniging mocht 
vervuilen. Met waarderende woorden dankte voorzitter Van Leverink dhr. Bakker voor zijn vele 
en accurate werk, wat hij voor de Vereniging heeft gedaan. Mw. de Vries belichtte in haar toe
spraak de persoon Bakker. Cadeaus en bloemen werden aan de scheidende secretaris over
handigd. Tevens werd hij tot erelid van de vereniging benoemd.
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23- 11 Het koor “Unicaal” verraste de restauratiecommissie van de Martinuskerk met een financiële
bijdrage van ƒ 1.000,--. Deze geste van het jongerenkoor werd enorm gewaardeerd.

26-11 De ICM - Industrie Club Medemblik - blijkt industriegrond nodig te hebben voor de toekomst.
Verhuizing naar het ABC-terrein bij Wervershoof is mogelijk, maar binnen de eigen grenzen 
moet Medemblik ook kunnen groeien. De ICM wil, dat ‘t 3 ha terrein rond de ijsbaan tot een 
definitief industriegebied wordt vastgelegd.

24- 11 De zeezeilers, vader en zoon Van Zadel uit Medemblik, zijn tijdens het zeemanskoren-festival
onderscheiden met de Kaap Hoorn Award. Het duo zeilde rond het zuidelijkste puntje van Ame
rika met hun schip de “Pinta 3”. Hun tocht langs Kaap Hoorn was een moeilijke tocht, waar een 
gedegen zeilprestatie aan te pas moest komen.

01- 12 Het Vooroeverproject aan het IJsselmeer, waarmee in 1991 is begonnen, blijkt voor de vogel
stand succesvol te zijn (Onderdijk natuurgebied). De ontwikkelingen worden intensief gevolgd 
en er zijn in totaal 174 soorten vogels waargenomen. Ook de ontwikkeling van de planten
soorten profiteren optimaal in het 120 ha groot gebied,

02- 12 De moderne alarminstallatie, geïntroduceerd in West-Friesland, bracht “niet” het gewenste ge
luid, wat in West-Friesland te horen moest zijn. De meningen, die uit de bevolking kwamen, 
was: niets gehoord of het viel tegen! 12 uur ‘s middags!

05-12 Marian Hartog damesmode is verhuisd van Nieuwstraat 50 naar het pand Nieuwstraat 81.

Nieuwstraat 81, waar vroeger de 
fam. Bijlsma woonde 

(foto: Oudheidkundige Ver. Medenblick)

Nieuwstraat 81, Damesmodezaak 
Marian Hartog

(foto: Th. Ruiter, Middenmeer)

Het pand nr. 81, waar jarenlang de bekende Medemblikker fam. Bijlsma woonde. Na sloop is 
dit open plekje op de Nieuwstraat weer verrijkt met een pand in de stijl van de andere huizen in 
deze straat. Op Nieuwstraat 51 is nu gevestigd “Jo-Ann’s body fashion”, een zaak voor betere 
en modieuze lingerie.

06-12 Voor de nieuwe woonwijk (Schepenwijk) ten zuiden van Medemblik is een ontwerp- 
bestemmingsplan opgesteld. Vanaf heden liggen deze plannen ter inzage. De bouw op het 8 ha 
terrein zal in 4 fasen worden opgezet voor realisering van 200 woningen.

09-12 De hoofdstraat - winkelstraat van Medemblik - is aan verbetering toe. Binnenkort moet tot 
aanleg van een nieuwe riolering worden overgegaan. B&W hebben op verscheidene groepe
ringen een beroep gedaan om raad te geven tot herinrichting Nieuwstraat/Breedstraat. Deze 
klankbordgroep bestaat o.a. uit bewoners, winkeliers, stichting stadsherstel, politie, samenwer
kingsorgaan West-Friesland enz. De algehele mening is, dat vermindering van autoverkeer het 
verblijfsklimaat in de stad kan bevorderen.
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10- 12 De restauratie aan de kademuren Oosterhaven heeft vertraging opgelopen. Tijdens de werk
zaamheden zijn onverwachte tegenvallers aangetroffen. Toch hoop men, dat de renovatie van 
de 200 m. kade, de VA miljoen kostende klus, het volgende voorjaar kan worden opgeieverd. 
Voor de aannemers De Boer en De Groot uit Friesland een forse tegenvaller.

11- 12 Dhr. P. Westerink, raadslid gemeentebelangen, verlaat deze week de raad in Medemblik we
gens verhuizing naar elders.

11-12 Medemblik heeft goede hoop, dat de rotonde Markerwaardweg/Almereweg op kosten van de 
provincie wordt aangelegd. Het onveilige kruispunt staat op de top-20 van de provincie. De 
gemeente wacht het standpunt van de provincie af.

13-12 De werkzaamheden aan de basculebrug aan de Westerdijk (nu ‘n vaste brug) zijn afgerond. 
Met het versmallen van het wegdek kan slechts één auto tegelijk van de brug gebruik maken. 
Aan weerszijden is op hoger niveau een fietspad gerealiseerd, wat voor deze weggebruikers 
veiliger is geworden. De herinrichting aan de Westerdijk zal pas volgend voorjaar worden aan
gepakt.

13-12 De Overtoom, nog niet zó lang geleden herbestraat, moet alweer open. De oorzaak: slechte 
weersomstandigheden hebben geleid tot ‘t zakken van het wegdek. Wellicht veroorzaakt door 
dijkwater? Raadslid Bot laat weten, dat over een paar jaar de boel wéér op z’n kop kan!

13- 12 Ter hoogte van de nieuwe supermarkt Deen komt een voetgangersoversteekplaats. Vele
klachten en verzoeken zijn binnengekomen, waardoor de gemeente de aanleg en kosten hier
van zal voldoen.

14- 12 Optreden van “The Blind Boys of Alabama”, een benefietconcert voor het monument St. Marti-
nuskerk. Welwillende sponsors maken dit “weergaloos” optreden van de groep mogelijk.

19-12 De Oudheidkundige Vereniging verzorgde een diapresentatie voor haar leden in café “Het 
Swarte Woifke” Het Onderwerp: “Hoe het toen in Medemblik was”. Beelden omstreeks 1900, 
waar het voormalige Prov. Ziekenhuis, de watermolens aan de Oosterdijk en het oostelijk 
stadsgedeelte werden belicht. De presentatie was in handen van bestuursleden.

19-12 Het kerstgeschenken-comité bestaande uit de R.K. Kerk. Samen op weg gemeenten, beide ou
derenbonden en de stichting Weeshuis) verrasten alle inwoners boven de 70 jaar met een at
tentie in de vorm van een bloeiende plant.

19-12 De raad heeft besloten de te verwachten stijging van 10% onroerendzaakbelasting te verlagen 
tot 8%. Met veel gekrakeel is dit besluit genomen, daar er nog enige ruimte kwam door bepaal
de investeringen te schrappen.

23-12 De maandagmarkt stond deze dag in het teken van de kerst. De marktkooplieden stelden maar 
liefst 100 prijzen beschikbaar. Bij aankoop van ƒ 5,-- verkreeg men een lot. De muziekgroep 
“Unicon” trad op met een veelzijdig instrumentaal en vocaal programma. Het draaiorgel van Ab 
Lamor speelde kerstliedjes, dit alles bracht veel publiek naar de markt.

23-12 Na enkele dagen lichte vorst is, na keuren van het ijs, de baan van “Ijsclub Radboud” vrijge
geven. De jeugd was al direct bezig de schaatsen onder te binden, Dit voorspelt een druk 
schaatsgebeuren in de schoolkerstvakantie.

31-12 Veel krantenberichten lieten weten dat in 1996 veel aan inbraken, geweldpleging en vernielin
gen is gebeurd. Daar mag dan zeker óók worden vermeld, dat in onze stad véél plezierige en 
positieve zaken aan de orde waren.

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