
Medemblik
hart voor de samenleving
deze krant is samengesteld met inbreng van inwoners

Wat heeft het CDA bereikt de afgelopen 4 jaar?
Het CDA is de grootste politieke 
partij van Medemblik. Wij zijn trots 
op wat er de afgelopen vier jaar is 
bereikt in de gemeente als het gaat 
om de samenwerking met inwo-
ners en ondernemers. Dit zien we 
bijvoorbeeld terug in de kernvisies, 
een opgericht ondernemersfonds 
en het toeristisch platform. We 
hebben stappen gemaakt voor een 
gezonde leefomgeving en een ge-
zond milieu door het gemeentehuis 
te verduurzamen. En ook door geld 
vrij te maken voor (sport)verenigin-
gen om hun gebouwen te verduur-
zamen.
 
Behoud van basisscholen in onze 
kleine kernen en toegankelijke zorg 
voor de mensen die dat nodig heb-
ben heeft onze prioriteit. Dit waren 
twee belangrijke uitdagingen. Wij 
zijn daarom verheugd dat het ge-
lukt is om voor de basisscholen een 
investeringsplan te maken voor de 
komende 10 jaar, om te investe-
ren in de scholen zodat deze ook 
in onze kleine kernen open kunnen 
blijven. Veel inwoners hebben de 
hulp gekregen die ze nodig hadden. 
Ondanks dat het rijk nieuwe zorg-
taken met minder budget en, naar 
ons idee onvoldoende voorbereid, 
hebben overgeheveld naar de ge-
meenten.
 

Als CDA hechten wij aan een plezie-
rige leefomgeving. Het is belangrijk 
dat er in iedere kern duurzame wo-

ningen gebouwd worden. Dit heeft 
u de laatste jaren dan ook kunnen 
zien gebeuren. Goed groenonder-
houd draagt bij aan plezierig wo-
nen en is momenteel wel een aan-
dachtspunt. Wij hebben extra geld 
hiervoor vrijgemaakt, echter dit ziet 
u onvoldoende terug. De oorzaak 
daarvan is het verbod op glyfosaat 
(‘Roundup’). Dit was een zeer effici-
ent middel waar geen goed alterna-
tief voor is. De kosten voor groen-
onderhoud zijn omhoog gegaan 
maar de kwaliteit niet. Dit hadden 
wij graag anders gezien.

Dan tot slot de financiële kant van 
het rentmeesterschap. Afgelopen 
periode startten we met noodzake-
lijke invulling van bezuinigingen. Dit 
was een grote uitdaging en sommi-
ge bezuinigingen zijn ook verzacht, 
zoals de bezuiniging op sportvel-
den. De bezuiniging in de gemeen-
telijke organisatie is uitgevoerd zo-
als afgesproken was. Terugkijkend 

zijn alle bezuinigingen zorgvuldig 
uitgevoerd, is er ruimte gemaakt om 
ambities waar te maken en staat de 
gemeente er financieel gezien een 
stuk gezonder bij dan 4 jaar gele-
den. De belastingen zijn, behou-
dens inflatiecorrectie, gelijk geble-
ven.
 

Als we terugkijken op de afgelopen 
4 jaar zijn wij trots op wat gereali-
seerd is maar het werk is zeker nog 
niet af. Wij willen met uw hulp graag 
blijven bouwen aan onze gemeente, 
met Hart voor de Samenleving.

Harry Nederpelt,
lijsttrekker en wethouder

Wij zetten ons in voor:

   goed onderhoud van het  
openbaar groen

 woningbouw en -aanpassingen  
 voor jongeren en ouderen

 verbetering van de    
 verkeersveiligheid

 een beter zichtbare wijkagent

  zorg en ondersteuning op maat  
 voor jong en oud

 het bieden van ruimte aan   
 ondernemers

 toegankelijkheid van openbare  
 ruimte en informatie

 minder regeldruk en betere   
 ondersteuning van vrijwilligers

 cultuur, musea, toerisme 
  en recreatie

 het toepassen van duurzame  
 energiebronnenWij zijn trots op wat 

de afgelopen 4 jaar 
gerealiseerd is, maar het 
werk is zeker nog niet af. 

Rentmeesterschap gaat 
over verbondenheid met 
elkaar in een plezierige 

toekomstbestendige 
leefomgeving.

Wij bouwen graag 
samen met u aan een 
leefbare vitale gemeente.

website  cda.nl/medemblik        facebook  CDA Medemblik       youtube  CDA Medemblik
mail  ed.meester@me.com       instagram  cdamedemblik       twitter  @cdamedemblik 



Bijna 100 jaar
Jaap Schermer is 48 en woont zijn hele leven 
in Hauwert. Zijn familiebedrijf  bestaat 100 
jaar in 2020. Jaap is verantwoordelijk voor de 
verkoop van veevoer en agrarische producten. 
Hij gaat bij de veehouders langs, onderhoudt 
het contact en adviseert waar nodig. Deze 
samenwerking vindt hij heel belangrijk.

De verkoop van aanverwante artikelen werd 
langzamerhand groter. Toen de HUBO in 
Nibbixwoud zijn deuren sloot zag Jaap de 
mogelijkheid om dit ‘gat’ in de regio weer op 
te vullen. In oktober 2013 heeft hij plannen 
gemaakt om een nieuwe winkel te bouwen 
en begin mei 2014 werd ‘Uw Groene 
Vakwinkel Jaap Schermer’ geopend. De 
winkel is gericht op: Doe het zelf, dier en tuin.

Het assortiment van en service in de winkel 
stemt Jaap samen met het personeel af op 
de behoefte van de mensen uit de regio. 
Het is ook een DHL service punt waar veel 
gebruik van wordt gemaakt. Door de inzet 
van het personeel (het is ‘onze’ zaak) gaat 
alles erg gemoedelijk en er is meestal wel tijd 
voor een praatje.
Jaap heeft heel veel plezier in zijn werk en 
dat is voor hem een belangrijke drijfveer om 
deze zaak uit de regio ‘levend’ te houden. 
www.schermerhauwert.nl

Muzikant in hart en nieren 

Als je een gesprek hebt met Wil Luiken, 
dan gaat het al gauw over muziek.  
Op zijn elfde jaar zat hij al achter het orgel. 
Hij gaf vanaf 1993 muziekles op scholenge-
meenschap De Dijk, speelde alleen of in een 
duo/band op kermissen, partijen en ook in ’t 
Swarte Woifke (Muziekcafé Brakeboer) en 
het Wapen van Medemblik.
Momenteel geeft hij veel concerten in verzor-
gingshuizen en voor De Zonnebloem. Ook 
treedt hij veelvuldig op voor vrouwenvereni-
gingen, ANBO en KBO.  Regelmatig doet 
hij dit samen met zangeres Gerda Govers. 
Naast het muzikaal begeleiden is hij ook di-
rigent van het koor Allerhande uit Abbekerk, 
het gemengde Koor uit Hoogwoud en het 
Cunerakoor uit Nibbixwoud.

60 jaar organist
Laatst stond Wil in de belangstelling vanwege 
zijn 60 jarig jubileum als organist. In de 
Cunerakerk in Nibbixwoud verzorgden de 
koren uit Hoogwoud en Nibbixwoud een 
feestelijke viering. Aansluitend was er een 
drukbezochte en gezellige receptie in De Dres.

Wil woont naar eigen zeggen al 12 jaar 
naar tevredenheid in het stadje Medemblik. 
Hij vindt de goede sfeer die er heerst, heel 
belangrijk. Wel maakt hij zich momenteel 
zorgen om het parkeren, vooral in de 
binnenstad. Voor ouderen is het volgens 
hem mooi wonen in Medemblik en er is voor 
hen genoeg te doen.

Wonen, werken en recreëren 
in een inspirerende omgeving

Hisse Brouwer runt samen met zijn partner  
“De Spar buurtsupermarkt”  in Midwoud. Zij 
woonden samen 18 jaar in Midwoud en nu 
Oostwoud. Ze werken en ondernemen hier 
met plezier, met name door de saamhorigheid.
Hisse refereert hiermee aan de vier inbraken 
in de winkel de afgelopen periode. “Er is een 
actie ‘Blijf met je poten van onze Spar af’ door 
dorpsgenoten opgezet. Zelfs de pers en de te-
levisie zijn door hen ingezet. Dat doet je goed 
en geeft energie om door te gaan.” Over de 
politie inzet is Hisse goed te spreken. Kleine 
kritische kanttekening is wel, dat de politie iets 
meer zichtbaar mag zijn in onze twee dorpen.

“Het is jammer dat er geen ondernemers-
groep is in Midwoud en omgeving, want sa-
men optrekken geeft kracht in een dorp. Als 
ondernemers kunnen we het goed met elkaar 
vinden en dat is ook wat waard.” Wat hij ook 
wel jammer vindt, is dat het verenigingsleven 
het lastig vindt om genoeg vrijwilligers te vin-
den. “Dit belangrijke werk moet niet door al-
lerlei regelgeving ontmoedigd worden.”
Wat Hisse inspireert in deze omgeving zijn 
de vaarwegen. Door dit gebied varen kan 
je ontspannen na een drukke werkdag. De 
vaarwegen mogen beter onderhouden en 
uitgebreid worden wat hem betreft. Over het 
openbaar groen en onderhoud is hij goed te 
spreken. Er zou best wat groen benut mogen 
worden voor parkeren. “Parkeren in de lin-
ten (Oostwoud) moet meer aandacht krijgen, 
soms zit het helemaal verstopt.”

‘Wij kennen alle honden 
bij naam.’

Sinds eind februari bestaat Dierenpension 
‘De Boerdik’ in Oostwoud 10 jaar. Klaas 
Jan Stam en Conny Stam-van Saar-
loos zorgen voor andermans katten en hon-
den wanneer de eigenaar op vakantie is. Of 
juist wanneer die tijdens een werkdag van 
huis is.
Vanaf de opening in februari 2008 blijkt 
het verbouwen van de koeienstal tot ruime 
binnen- en buitenkennels een groot succes. 
Sinds de eerste zomervakantie in 2008 zit het 
pension tijdens de grote vakanties volgeboekt 
en er zijn 45 honden die regelmatig naar de 
dagopvang gaan. 

Waarom kiest een veehouder voor deze ver-
andering?
“Na de verkaveling in 1982 is het bedrijf van 
opa Stam uit Twisk verplaatst naar de Broer-
dijk. Vader Stam heeft dit bedrijf overgeno-
men en samen met Klaas Jan gerund. Met 
50 koeien werd ons bedrijf te klein om aan de 
huidige eisen te voldoen. Bovendien begon 
door alle regelgeving de administratie steeds 
meer tijd te kosten. Het echte boerenwerk 
raakte ondergesneeuwd. Uitbreiden wilden 
we met name daarom niet.” 

Toen die knoop was doorgehakt zijn de 
koeien naar een boer in Brabant gegaan. 
Nadat de vergunning was afgegeven kon er 
in de zomer van 2006 gestart worden met de 
verbouwing. Conny ging op cursus en heeft 
alle benodigde diploma’s gehaald. “Het was 
een sprong in het diepe want vooraf een goed 
onderzoek doen naar de behoefte van een 
dierenpension was eigenlijk niet mogelijk. 
Het eerste jaar was niet altijd makkelijk 
maar nu zeggen we wel eens tegen elkaar 
‘We janken uit weelde.’ Een vrije dag is bijna 
niet mogelijk maar we hebben er zeker geen 
spijt van. We houden van het contact met de 
mensen.”

Denken jullie aan uitbreiding?
“Vanwege het succes zou het kunnen maar 
dat willen we niet. We kennen alle katten en 
honden bij hun naam. Dat willen we graag 
zou houden.”

‘Dagelijks ben ik betrokken bij 
belangrijke beslissingen in een 
mensenleven.’
Jacqueline van Stralen , is geboren en 
getogen in West-Friesland woont in Sijbekar-
spel. “Ik ben moeder van vier kinderen van 
12, 11, 9 en 7 jaar en werk met veel plezier 3 
dagen per week als NVM registermakelaar/
taxateur o.g. voor Van Overbeek Amsterdam 
b.v.. Dagelijks ben ik betrokken bij belangrij-
ke beslissingen in een mensenleven, zoals 
de aan- of verkoop van een woning.”

“De leefbaarheid in het dorp vind ik belangrijk 
en wil graag dat onze kinderen in een veilige 
en sociale omgeving opgroeien. Hier draag 
ik graag mijn steentje aan bij. Zo ben ik actief 
als lid van de Medezeggenschapsraad van 

basisschool “de Kraaienboom”, vrijwilliger 
bij het zwembad  “ ’t Ploetertje” , voetbalver-
eniging DESS te Benningbroek  en de paro-
chie Sint Lambertus te De Weere. Ik ben lid 
van de Historische Vereniging “Lijnen door 
de tijd” en de Oranjevereniging Benning-
broek/Sijbekarspel alsmede lid en scheids-
rechter bij volleybalvereniging Wognum. 
Daarnaast collecteer ik voor de Nierstichting 
en fiets ik al jaren de Rabobank fietstocht ten 
behoeve van de Sinterklaasvereniging Ben-
ningbroek/Sijbekarspel.

Nieuwbouw voor jongeren in alle kernen
“Het is belangrijk dat in alle kernen van onze 
gemeente (betaalbare) nieuwbouwontwik-
kelingen plaatsvinden. Zodat jonge mensen 
een kans krijgen om een woning te kopen 
of huren. Zodat de diversiteit van de bewo-
ners gewaarborgd blijft. Het zou mooi zijn als 
West-Friesland aansluiting vindt bij Metro-
pool regio Amsterdam door een goede ont-
sluiting waarmee een aantrekkelijk woon- en 
werkklimaat wordt gerealiseerd.”

Twee bevlogen vrijwilligers

Annie Wissink en Tiny Berkhout-
Steltenpool  zijn beiden al lange tijd met 
veel plezier woonachtig in Wervershoof 
en gaan hier niet meer weg. Wervershoof 
heeft een rijk verenigingsleven, goede 
voorzieningen voor jong en oud, en 
saamhorigheidsgevoel. In een prachtige 
omgeving waar je bijvoorbeeld heerlijk kunt 
wandelen, fietsen, zeilen en zwemmen. 
Tiny: ‘Bij Oud-Wervershoof ben ik ‘per on-
geluk’ terecht gekomen. Oprichter Piet Koo-
men wilde graag een jaarboek uitbrengen. 
Augustus 1997 kwamen we voor het eerst bij 
elkaar en zes maanden later was daar Skrie-
mer één! Nu is nummer 22 in de maak.’
Annie: ‘Vervelen doe ik me nooit, naast 
hobby’s heb ik genoeg vrijwilligerswerk. 
Mijn grote hobby is fotograferen. Toen in 
2003 Molen de Hoop werd gerestaureerd en 
opengesteld voor publiek, ben ik gevraagd 
om mee te denken over exposities. In 2016 
ben ik daar als vrijwilliger gestopt om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan bij stichting Oud-
Wervershoof. Het grootste gedeelte van mijn 
vrije tijd besteed ik hieraan.

De toekomst
Annie: ‘Ik hoop dat de volgende genera-
tie doorgaat met de stichting. Het is heel 
belangrijk dat de historie van Wervershoof 
wordt vastgelegd en behouden blijft. Ook 
onze laatste monumentale panden, het 
Raadhuis, de molen en de kerk, moeten be-
houden blijven.’
Tiny: ‘Als historische vereniging houden we 
ons vooral met het verleden bezig maar we 
doen dat met het oog op de toekomst. Als 
straks de jongere generatie het stokje over-
neemt, blijft ons prachtige Raadhuis hopelijk 
voor hen beschikbaar.’

Jaap Schermer

Hauwert

Wognum 1

De afgelopen periode heb ik, 
als wethouder, vooral gefocust op 
verbetering in de samenwerking met 
ondernemers en de uitvoering van 
onze zorgtaken voor de gezinnen en 
kwetsbaren in onze gemeente. 

De komende jaren zet ik me in om een 
brug te slaan richting onze kernen om 
deze, samen met de inwoners, nog 
mooier te maken.

Als echte Oost-Opper woon ik met 
mijn man en 3 grote jongens aan de 
Westfriese Omringdijk. Sinds 2014 ben 
ik raadslid namens het CDA in deze 
gemeente.

Ik zet me in voor:
Dementievriendelijke gemeente
Bestrijding van kinderarmoede
Participatiewet
Zorg-sociaal domein

Andijk

Jacqueline van Stralen

Sijbekarspel

Annie Wissink en Tiny Berkhout

Wervershoof

Hisse Brouwer 

Midwoud

Wil Luiken

Medemblik

2

Klaas Jan en Conny Stam

Oostwoud



‘De aardappel die je dwingt om liefde 
te geven.’
Hij praat over ze bij “Nederland Heeft Het” van RTL4 en geeft 
presentaties over ze bij de Rabobank. Hij bezoekt topkoks als 
Onno Kokmeijer en zet zich in voor de Westfriese Tafel.  Koos 
Zwaan doet er alles aan om de Opperdoezer Ronde op de 
kaart te houden. Zodat het aantrekkelijk blijft, ook voor de vol-
gende generatie tuinders, om deze mooie gele pieper te telen. 
“De Rondes bestaan al sinds 1865, dat kunnen weinig aardap-
pels zeggen.”

Waarom kiest een 32 jarige voor het leven als tuinder?
“Mijn opa Jan Zwaan was al tuinder in Opperdoes en mijn vader 
Dirk-Jan heeft het bedrijf van hem overgenomen. Zelf zat ik 
vroeger overal te rooien, 8 tot 10 weken, van het begin tot het 
einde van het seizoen. Ongeveer 15 jaar geleden is mijn vader 
van het telen van kool en Opperdoezer Ronde, overgestapt 
naar telen in combinatie met een baan. Dat zet ik nu voort. 
Naast het telen werk ik sinds 2011 drie dagen per week als 
beleidsmedewerker bij de gemeente Purmerend. Ik heb nu 
twee stukken land en wil graag uitbreiden. 

Is dat niet een beetje zonde van de HBO opleiding?
“Dat hoor ik wel vaker maar ik vind het een prachtig vak. Je bent 
altijd bezig met iets dat groeit, dat blijft voor mij een wonder om 
te zien. Zeker met de Opperdoezer Ronde is het een uitdaging. 
In korte tijd moet je de juiste beslissingen nemen om te zorgen 
dat je op tijd en optimaal kunt oogsten. Je hebt de tijd niet eens 
in de gaten als je met dit vak bezig bent. Deze aardappel dwingt 
je om liefde te geven.”

Je woont je hele leven al in Opperdoes, net als jouw vriendin 
Miranda. Heb je naast je werk en bedrijf ook nog tijd voor bij-
voorbeeld hobbies?
“Miranda en ik hebben elkaar leren kennen via het dorpsleven. 
Ik speel van jongs af aan voetbal, nu bij VVO-2. De training is 
twee keer per week en wedstrijden zijn op zaterdag. Meestal 
ben ik overal bij maar soms lukt dat niet; het land gaat voor!” 

‘Als je wilt dat dingen blijven bestaan, moet 
je er zelf wat aan doen.’

Ze is als voorzitter begonnen bij volleybalvereniging Reval in 
1987 waar zij nu nog de administratie voor doet. “En van het 
een kwam het ander.” zoals Nel de Geus zelf zegt. Ze heeft 
zich ingezet voor de bibliotheek toen deze gevestigd was in 
het dorpshuis en hielp van 1998 tot 2014 op zaterdagen mee. 
Nu zet zij zich in voor de ‘dorpsbibliotheek’; de boekenkast 
van dorpsgenoten. Bij Zwembad De Spetter draaide Nel 
sinds 1989 diverse jaren kassadienst. Bij musicalvereniging 
AZOV was ze bestuurslid en ze zet zich nu in voor de kleding, 

requisiten, de PR en kaartverkoop. Nel is sinds 2008 vrijwilliger 
bij WonenPlus. Bij dorpshuis De Nieuwe Haven was ze altijd al 
actief en springt nog regelmatig bij in de keuken en achter de 
bar. Sinds 2014 is ze lid van het interim bestuur en regelt de 
administratie in samenspraak met de penningmeester. “Ik heb 
geen administratieve achtergrond maar ben een B-mens en 
daardoor goed met cijfers.” 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 2015 is Nel voorgedragen voor een lintje omdat ze zoveel 
voor de dorpen Abbekerk en Lambertschaag doet. “Toen 
burgemeester Frank Streng de lijst met vrijwilligerswerk voorlas, 
kwam er voor mijn gevoel geen eind aan. Ik werd moe van 
mezelf!

Waarom zet jij je zo in voor de samenleving?
“Tijdens mijn opvoeding heb ik meegekregen om te denken 
aan mijn medemens en te helpen waar nodig. Mijn instelling is 
dat als iedereen een paar uurtjes meehelpt het met elkaar niet 
veel werk is. Vrijwilligerswerk is voor iedereen. Ik heb mijn hele 
leven gewerkt. Na een tijd gewerkt te hebben als apothekers 
assistente kregen we een eigen fotografie bedrijf waar ik de 
winkel beheerde, leerde fotograferen, ontwikkelen en afdrukken. 
Daarna ben ik bij Ballast Nedam terecht gekomen, heb me 
omgeschoold en opgewerkt tot hoofd PR. Met name daar heb 
ik geleerd om te improviseren en organiseren, dat komt nu nog 
vaak goed van pas.”

Kom je oorspronkelijk uit Abbekerk?
“In 1974 ben ik vanuit Amsterdam naar Abbekerk gekomen. 
Het is een dorp waar je makkelijk geaccepteerd wordt. Vroeger 
vond ik het heerlijk om na mijn drukke baan thuis te komen. Bij 
Purmerend kun je voor je gevoel het gaspedaal loslaten en ga 
je de rust en ruimte tegemoet. Als je hier eenmaal woont is het 
gewoon een gezellig dorp, ik ga hier nooit meer weg.”

Nel, heb je nog wel tijd (gehad) voor andere dingen?
“Ik heb altijd, ook toen ik werkte en de kinderen thuis woonden, 
tijd gevonden om te lezen. Het gaat om prioriteiten. Ik zing in het 
koor Allerhande. We treden ongeveer 14 keer per jaar op in ver-
zorgingstehuizen onder leiding van Wil Luiken. Oh ja, daarvan 
ben ik ook nog secretaris…” 

Huttendorp en Dijkpop

“Wanneer de tent vol staat met enthousiaste kinderen, dan 
weet je waar je het voor doet, dat is altijd mijn emo-momentje”. 
Jolande Dekker-van Poorten is bestuurslid van Huttendorp 
in Andijk. Ze coördineert de vrijwilligers en de maatschappelijke 
stagiaires van Martinus College en RSG en is aanspreekpunt 
voor de catering. Zij verzorgt een stukje sponsoring en tot vorig 
jaar de coördinatie van de kinderen. In 2017 waren er 164 
verschillende vrijwilligers actief! Jolande kent ze vrijwel allemaal 
van naam.

“Daar krijg ik energie van!”
In het dagelijks leven is zij Projectadministrateur bij Ooms 
Bouw & Ontwikkeling, getrouwd met Frits en moeder van twee 
dochters en een zoon. In het verleden was Jolande actieve 
vrijwilliger bij TV Atlas en op dit moment is ze ook voorzitter 
van de Personeelsvereniging van haar werk. Ze maakt deel uit 

van het comité dat de buurtbarbecue bij haar aan de Knokkel 
organiseert. Verder tennist ze en heeft op 9 en 10 maart haar 
eerste toneelopvoering in Cultura. Het lukt haar allemaal om dit 
te combineren doordat ze alles leuk vind. “Daar kríjg ik energie 
van!” zegt ze stralend.

Toegangskaart en slotfeest
Jolande is al jarenlang actief als vrijwilliger bij Dijkpop. Sinds 
vorig jaar coördineert zij de op- en afbouwploeg; inmiddels een 
geweldig team van ruim 90 mensen. “Het is kicken om samen 
van een leeg veld een festival terrein te maken. Nee, het is niet 
moeilijk om vrijwilligers te werven voor deze twee evenementen. 
Ik vraag ze persoonlijk en doe een oproep via social media. 
Vrijwilligers zijn trouw als je goed met ze omgaat. Mensen 
vinden het heel leuk om iets te doen, zowel bij Huttendorp als 
bij Dijkpop.”

Beide evenementen kunnen voor de opruim- en afbouwploegen 
altijd handige vrouwen en mannen erbij gebruiken. En er staat 
wat tegenover; helpen bij Dijkpop levert je een toegangskaart op 
en bij Huttendorp is er een slotfeest voor alle vrijwilligers.

“Ik hou wel van een uitdaging.”

Bruno Smit  komt uit Nibbixwoud en woont sinds 1994 met 
zijn vrouw en 3 kinderen in Onderdijk. Hij werkt fulltime bij de 
Woningstichting als bouwkundige planmatig onderhoud en wil 
zijn steentje bijdragen aan het dorp.

Toen de bijna 100-jarige IJsclub Ons Genoegen dreigde te ver-
dwijnen is door de dorpsraad gevraagd of hij zich hiervoor wilde 
inzetten. “Natuurijs moet veilig zijn om op te schaatsen. Daarbij 
speelt een ijsvereniging een belangrijke rol. Ik ben gaan rond-
vragen in het dorp en zo hebben we samen een nieuw bestuur 
gevormd. Met roeivereniging De Kogge hebben we het initia-
tief genomen voor het nieuwe onderkomen bij de Grote Vliet.” 
Bruno zet zich ook in voor de kerk. “Het is belangrijk dat de kerk 
blijft bestaan en ik doe hier met name de technische klusjes.”
 
In 2005 is Bruno door Henk de Groot, zijn collega bij de Wo-
ningstichting en mede oprichter van het reddingsstation in An-
dijk, gevraagd om eens mee te varen. “Tijdens een zeilwedstrijd 
mocht ik een dag mee en was gelijk verkocht. Ik dacht: ‘Dit is 
een leuke hobby, dit wil ik doen.’ Voordat je in actie mag komen 
volg je een KNRM opleiding. Je bent pas opstapper als je de op-
leiding in Schotland heb afgerond. Je gaat hier de zee op, leert 
boothandelingen en mensen redden. Onderdelen van deze trai-
ning gebruiken we voor de wekelijkse oefenavond.”

Sinds 2012 zijn de stations onder de KNRM vlag gaan varen. Er 
zijn ongeveer 20 vrijwilligers in Andijk en samen met vrijwilligers 
van het station in Medemblik komen ze zo’n 40 keer per jaar 
in actie. “Als je vaart op de pieper dan kun je 24/7 opgeroepen 
worden voor hulpverlening. Binnen 10 minuten moeten we kun-
nen wegvaren, met minimaal één schipper en twee opstappers.” 
“Ons jongste lid is nu 19, je kunt instappen tot 45 jaar. Elke dins-
dagavond zijn we om 19:30 bij de Nieuwe Haven 8 in Andijk. 
Kom eens kijken, misschien is dit voor jou ook een mooie uit-
daging!”

Koos Zwaan 

Opperdoes

Wervershoof 3

Geboren en getogen in Wervershoof en 
momenteel fractievoorzitter van het CDA 
in de gemeente Medemblik. 

Ik zet me in voor:
Afronding nieuwbouw zwembad De 
Zeehoek
Ontwikkeling Westrand Wervershoof
Nieuwbouw in alle kernen
Speciale aandacht voor dorpshuizen en 
recreatieparken

Met mijn man, zoon en dochter woon ik 
ruim 20 jaar in Opperdoes en zelf ben ik 
opgegroeid in Medemblik. Sinds 2014 
ben ik raadslid namens het CDA.

Ik zet me in voor:
Zorg- en ondersteuning
Passend onderwijs
Toegankelijkheid
Alcohol en drugspreventie 
Cultuur en musea 

Opperdoes 4

Aandacht voor uw mening

Van 12 januari tot en met 9 maart gingen we 
wekelijks in gesprek met inwoners. In de 17 kernen 
nodigden we u uit op de koffie, voor een goed 
gesprek over de stelling Veel is al goed geregeld, 
wat kan er nog beter? Het overzicht staat in het 
album ‘CDA komt naar je toe!’ op Facebook

Bruno Smit 

Onderdijk

Nel de Geus 

Abbekerk en Lambertschaag 

Jolande Dekker 

Andijk

Kennismaken met onze kandidaten

Op de homepage van onze site staan onze 
kandidatenvideo’s; klik op de naam voor start.

“Elk jaar vergroot ik het areaal kool en hoop 
in de toekomst net als mijn opa helemaal 

van het land te kunnen leven.”



Januari 2018 | Wij wilden iets doen voor ‘onze’ 
school voor voortgezet onderwijs in de gemeente 
Medemblik. Dus nodigden we CDA Tweede 
Kamerlid Michel Rog (woordvoerder Onderwijs en 
Maatschappelijke diensttijd) uit om op bezoek te 
komen. Michel is in gesprek gegaan met ongeveer 
75 leerlingen, verdeeld over twee groepen. “De 
leerlingen waren geweldig goed voorbereid door 
de leerkrachten en er waren veel goeie debaters.” 
Wij zijn blij dat onze volksvertegenwoordigers in 
de Tweede Kamer zeer toegankelijk zijn. De lijnen 
zijn kort, de verbinding groot. CDA is echt een 
partij voor iedereen. | YouTube

Februari 2018 | met Pieter 
Heerma (CDA-TK) | Inspiratie 
avond over samenwerken 
en verbinden op basis van 
vertrouwen. “Juist door onze 
verschillen maken wij het 
verschil.” |  Opbrengst is 
gedoneerd aan 
www.mirandamania.nl | YouTube Opperdoes

Budoschool Takken Shi-Sen-Do 

SG De Dijk 
Medemblik

Nibbixwoud 5

Samen met mijn man en 3 kinderen 
woon ik op een boerderij; wij hebben 
een melkveehouderij. Ik ben een échte 
Nibbiker.
Ik zet me in voor:
Verkeersveiligheid 
Meer boerenverstand
Woningbouw  
Voldoende speelvoorzieningen 
Inwoners meer betrekken
Bedrijven de ruimte geven

Met mijn gezin woon ik in Wognum en ik 
ben senior medewerker bij de recherche. 

Ik zet me in voor:
Gelijke kansen voor iedereen
Woningbouw voor starters die in hun 
eigen kern willen blijven wonen
Veilige woonomgeving door extra inzet op 
woninginbraken
Zorg voor onze ouderen

Wognum 6

Bohemien Meubels 
Zwaagdijk-Oost

Februari 2017 | met Mona Keijzer (CDA-TK) | 
www.bohemienmeubels.nl | zie pagina 6

G-Soos 
Andijk
Juni 2017 | met Hanke Bruins Slot | YouTube

Agroplant
Medemblik

Juli 2017 | met o.a. Esther de Lange (CDA-EU), Jaco Geurts 
(CDA-TK), Jaap Bond (CDA-NH) | bezoek in combinatie met 
Het Koeienhuis en Opperdoezer Ronde | favoriete video 
YouTube én Facebook

Opperdoezer Ronde 
Opperdoes

Ondersteuningsgroep
Opperdoes

November 2017 | Thuis-nabij onderwijs, 
een prachtig voorbeeld van de verbinding 
tussen onderwijs en jeugdhulp. | een van 
onze best gelezen berichten op Facebook

Werkbezoeken in de gemeente Medemblik

website  cda.nl/medemblik                              facebook  CDA Medemblik                             youtube  CDA Medemblik                             mail  ed.meester@me.com                             instagram  cdamedemblik                              twitter  @cdamedemblik 

Poldermuseum
Andijk
Februari 2017 | YouTube

De Laanhoeve 
Twisk

Januari 2018 | Wij kwamen dit tussenstation op het spoor door 
een uitzending van “Geloof en een Hoop Liefde” van de EO | 
zie pagina 7

Juli 2017 | ruim 50 CDA-ers nemen een kijkje in de 
wereld van de Opperdoezer Ronde. Compleet met 
een smaakbeleving in de vorm van ‘Opperdoezer ta-
pas’ bij de foodtruck van Japke Vijn, Lemke Pronk en 
Miranda Zwaan | www.opperdoezerronde.nl | pagina 3



Budoschool Takken Shi-Sen-Do 

Kwekerij Andijk 
Andijk
Juni 2017 | YouTube

 Andijk 7

Sinds kort gepensioneerd en politiek 
actief namens het CDA sinds 2004. 
Hiernaast ben ik onder andere actief in 
de kerk, bij de sportvereniging en als 
bestuurslid van een dorpshuis. 

Ik zet me in voor:
Duurzaamheid
Woningbouw starters, huurders en 
ouderen

Ondernemend raadslid (sinds 2014) 
dat al 12 jaar zeer tevreden in de kern 
Medemblik woont. Hardlopen, wandelen, 
fietsen en zeilen zijn mijn hobby’s.
Ik zet me in voor:
Zichtbare wijkagent
Zonnepanelen op de daken
Veilige fietspaden, oplaadpunten en 
fietsparkeerplekken
Stimuleren toerisme, vaarroutes en water/
zeilsport

Medemblik 8

Werkbezoeken in de gemeente Medemblik

website  cda.nl/medemblik                              facebook  CDA Medemblik                             youtube  CDA Medemblik                             mail  ed.meester@me.com                             instagram  cdamedemblik                              twitter  @cdamedemblik 

Kleur voor de deur 

Vanaf 2018 kleur bij jou voor 
de deur! Dit voorjaar wordt 
onze gemeente kleuriger en 
bloemrijker dan ooit. Een van onze 
standpunten is dat het openbaar 
groen goed moet worden 
onderhouden dus... dragen we 
ons steentje bij. In Medemblik, 
Wognum, Andijk, Wervershoof 
en Zwaagdijk hebben wij bollen 
geplant en hier kun je 5 jaar lang 
van genieten! Door een mooie 
samenwerking met Jacarodeo krijg 
je, soms letterlijk, meer kleur voor 
de deur. Meer biodiversiteit in de 
bermen is goed voor de insecten, 
leuk voor jou en aantrekkelijk voor 
onze toeristen.
Op naar een vrolijk voorjaar! | 
YouTube 

Leekerweide
Wognum

November 2017 | www.cda.nl/medemblik

Het Koeienhuis 
Benningbroek

Juli 2017 | met Esther de Lange (CDA-EU), Jaco 
Geurts (CDA-TK), Jaap Bond (CDA-NH) | zie pagina 7

Huis van Oud 
Wognum
September 2017 | www.cda.nl/medemblik

Simon Loos 
Wognum

December 2017 | via    ‘simon loos’ op www.cda.nl/medemblik
Februari 2018 | Tom en Tonia 
van der Wal willen dat de 
drempel om binnen te stappen 
lager wordt. „Het inloophuis is 
van en voor moedige mensen 
die elkaar vooruit willen helpen. 
Er wordt meer gelachen dan 
gehuild.” | Facebook

Inloophuis Medemblik 
Medemblik

CDA vrouwen
in onze top vijf

Medemblik



Nibbixwoud 9

Getrouwd, moeder van 4 kinderen en 
ik werk als jurist bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Ik woon sinds 
5 jaar in Nibbixwoud en ben opgegroeid 
in Medemblik.

Ik zet me in voor:
Leefbaarheid
Verkeersveiligheid
Huisvestings- en Vastgoed
➢ met betrokkenheid van zowel jong en oud

Met mijn vrouw en twee jongens woon 
ik in Midwoud. Ik ben werkzaam voor 
defensie bij de onderzeedienst.

Ik zet me in voor:
Veiligheid
Infrastructuur
Voorzieningen in kleine kernen

Midwoud 10

De wijk als thuis

Zelfstandig wonen, maar zoveel mogelijk delen om ontmoe-
tingen te stimuleren. Dit is wonen aan een eigentijds “hofje”. 
Het bevordert de betrokkenheid en aandacht voor elkaar. 
Langer zelfstandig kunnen wonen in een sociaal veilige en 
prettige omgeving met voorzieningen voor ontmoeten en 
verbinden. Samen iets doen én elkaar helpen.

Het bestaat. Sorghvliet in Andijk is te vergelijken met het wo-
nen aan een hof. Op korte afstand hiervan wordt straks het 
zorgcomplex van de Omring gebouwd met 32 appartemen-
ten, bestemd voor mensen met een zwaardere zorgvraag. 
De voorlopige insteek is dat het oude verzorgingshuis wordt 
gesloopt, waarbij dan ook de ruimten voor de voorzieningen 
verdwijnen. Woningstichting Het Grootslag gaat op de vrij-
komende plaats zorgbestendige seniorenwoningen bouwen. 
Het is belangrijk om ontmoetingsruimten, een recreatieruim-
te, eetgelegenheid en ruimten voor voorzieningen zoals een 
kapper, fysiotherapeut en dokter terug te laten komen.

Met inspraak van bewoners en vele betrokkenen, zoals ge-
meente, zorgverleners, dorpsraad, dorpshuis, ondernemers, 
vrijwilligers en cliëntenraad over dit “lief plekje grond” wil wo-
ningstichting Het Grootslag dit gaan herinrichten. Juist door 
deze brede inbreng kan straks nog meer “de wijk als thuis” 
worden ervaren en kunnen bewoners langer zelfstandig blij-
ven wonen. Ik heb vertrouwen dat er iets moois gaat komen.
Gerard Heijstee

Vrijwilligerswerk, het smeermiddel in 
onze samenleving

Rob Kommers woont al 42 jaar samen met zijn vrouw in 
Oostwoud. Hij voelt zich hier thuis. Parkeren en groenvoor-
ziening zijn op orde en de gemeente verricht ook goed werk 

met het faciliteren van WhatsApp groepen. Naast zijn werk is 
Rob altijd actief geweest in het vrijwilligerswerk in Oostwoud. 
Van de volleybal naar MOC en vanaf 1991 bij Het Zwembad 
Midwoud/Oostwoud, nu als voorzitter van het bestuur.  

Rob is techneut en via KLM naar sociaal werkvoorziening 
de BaanStede in Purmerend gegaan, in een leidinggevende 
functie. Hij heeft hier met veel plezier gewerkt en is 3 jaar 
geleden met pensioen gegaan. Nu helpt hij zijn kinderen en 
familie met verbouwingen en is nog steeds actief vrijwilliger. 

Rob: “Vrijwilligerswerk geeft samenhorigheid, je leert mensen 
kennen. Het is het smeermiddel in onze samenleving.” Voor 
Het Zwembad is er altijd veel contact geweest met de ge-
meente omdat dit voor een groot deel afhankelijk is van sub-
sidies. “Dit heeft het laatste jaar een positieve draai gemaakt. 
Contacten zijn open, goed en constructief. Alle vrijwillige be-
sturen zijn bijvoorbeeld gevraagd om deel te nemen aan de 
klankbordgroep over subsidies. Je krijgt zo de kans mee te 
denken over verbeteringen. Dit werkt motiverend en in het 
kader van de participatie maatschappij klopt dit. Er moet wel 
betrouwbaarheid van financieren achter zitten.” 
 
“Mijn voorzittersfunctie mag wel overgenomen worden. Dat 
levert nieuwe ideeën en inzichten op.” Ook geeft Rob nog 
een uitdaging mee: “Gebruik Het Zwembad als maatschap-
pelijke stageplaats. Hierin liggen mogelijkheden voor meer 
partijen.”

Kijken naar kansen bij Leekerweide

Een nieuwe vorm van dagbesteding op Leekerweide is mede 
door Laurien Schoenmaker uit Nibbixwoud opgericht. 
Laurien werkt hier al 16 jaar en is clusterhoofd van Wonen 
en Dagbesteding. Deze nieuwe vorm is speciaal gericht op 
jonge cliënten met een ernstige of meervoudige beperking. 

De vraag hiernaar was afkomstig van ouders. Zij wilden graag 
dat de verschillende vormen van ondersteuning die hun kin-
deren nu of in de toekomst krijgen, onder één dak worden 
georganiseerd. Dagbesteding en wonen dus samen. Dit is 
vrij uniek en een goede aanvulling op het huidige aanbod.

Samenwerken en een veilige sfeer creëren
Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsprogramma. Sommi-

gen komen uit het speciaal onderwijs en zijn daar ‘uitgeleerd’. 
Maar zij willen wel verder groeien in hun eigen tempo.
Laurien: “Het is belangrijk om goed samen te werken met cli-
ent, wettelijke vertegenwoordigers en de medewerkers. Hier 
bereik je veel mee. Ook moeten de kinderen zich thuis voelen 
op de groep. Daarom zorgen wij voor een veilige sfeervolle 
omgeving. Kijken naar kansen en kansen creëren is wat het 
werk extra leuk maakt.”

‘We laten ons niet kisten.’

Achter in de schuur van de oude stolpboerderij, waar al jaren 
een gezinshuis voor mensen met een beperking gevestigd 
was (De Bedstee), werd altijd wel iets getimmerd, gelast of 
gemaakt. Dit onder belangstelling van de kinderen en bewo-
ners. De tweedehands materialen, vaak mooi verweerd met 
een eigen karakter, komen uit de omgeving. Joke en Erik We-
ber bedachten om deze unieke meubels en gebruiksvoorwer-
pen te gaan verkopen, onder de naam Bohemien Meubels.

Alle Bohemiers voelen zich enorm verbonden met de produc-
ten die gemaakt worden. Waardevolle mensen maken waar-
devolle producten met een eigenzinnige uitstraling.

Sinds kort is er in de oude kas een winkel gerealiseerd, waar 
iedereen welkom is om de mooie producten te bewonderen. 
Er wordt gewerkt met professionele lakken ook in opdracht 
worden er meubels gemaakt, niets is te gek maar juist een 
uitdaging. West-Friesland heeft er op deze manier een bedrijf 
bij die uniek is met de producten die gemaakt worden en de 
mensen die er werken. Ons motto: “We laten ons niet kisten, 
we maken er iets moois van.”

Begin 2017 is CDA Medemblik met Mona Keijzer op bezoek 
geweest bij Joke en Erik Weber. De jongemannen vertelden 
enthousiast over hun werk en hobby’s en verzorgden trots de 
rondleiding door de werkplaats en winkel. 

Gerard Heijstee

Andijk

Rob Kommers

Oostwoud

Laurien Schoenmaker 

Wognum

Joke en Erik Weber 

Zwaagdijk-Oost 

Aandacht voor energievoorziening

Een gezonde leefomgeving en een gezond milieu 
zijn voor het CDA van groot belang. Wij streven 
ook lokaal naar een balans tussen mens, milieu en 
een gezonde economie. Als maatschappij staan 
wij op een keerpunt in de energie voorziening 
van onze woning en bedrijf. Gasloze (nieuwe) 
wijken, zonnepanelen op daken waar mogelijk en 
energie neutraal produceren voor bedrijven. Deze 
uitdagingen, de financiële kosten/baten en kansen 
en uiteraard klimaatwinst zijn besproken onze 
de thema avond met medewerking van Yannick 
Lataster en Robert Kielstra. ‘Iedereen een eigen 
energiecentrale?’

Lees en beluister ons 
verkiezingsprogramma
Op de homepage van onze site is ons verkiezings-
programma te lezen; in het Nederlands, Pools en 
Turks. Het is hier ook te beluisteren en als u wilt kunt 
u kosteloos een CD opvragen. Even bellen naar 
nummer 020 645 19 62 het nummer van de Oogver-
eniging, regio Amsterdam. Zij sturen die cd dan recht-
streeks, het verzendadres wordt nergens anders voor 
gebruikt, het wordt direct na de verzending gewist.“

Aandacht voor 17 woonkernen

Voor elke kern hebben wij een aantal onderwerpen 
waarvoor we ons (extra) zullen inzetten. Deze staan 
op onze kernflyers. Een overzicht staat in het album 
‘CDA zet zich in voor alle kernen’ op Facebook

Waardevolle mensen maken 
waardevolle producten



Een plek om samen te komen

Malinda Bruyns beheert al vanaf 2002 
met veel plezier het verenigingsgebouw Sint 
Pieter. Het middelpunt van een buurt waar 
getrouwd en gerouwd wordt. Wat Malinda 
belangrijk vindt is dat er ook een school vlak-
bij is, de Maria-Bernadette, en dat de kinde-
ren veilig naar school kunnen. Malinda: “Voor 
mij zijn verbinden, gastvrijheid en luisteren 
naar mensen heel belangrijk. En geen dag 
is hetzelfde.”

Het Sint Pieter is verbonden aan de katho-
lieke Sint Martinuskerk en een begrip in Me-
demblik. Veel verenigingen vinden hier een 
plek om samen te komen, zoals de koren 
Unicaal, Harmonie Crescendo en Mede-
malaca Vocali en toneelgroep Sint Pieter. 
Er worden rommelmarkten voor de ver-
enigingen gehouden, u kunt er terecht voor 
bloedprikken en voor rijbewijskeuringen. 
Ouderen vinden ook hun weg naar het ver-
enigingsgebouw om te biljarten en klaver-
jassen.

Malinda krijgt regelmatig te horen dat je als 
oudere in Medemblik niet eenzaam hoeft 
te zijn omdat de zorg goed geregeld is 
en er veel georganiseerd wordt. Zoals de 
klaverjasmiddag voor iedereen van 65 jaar 
of ouder. Dit is de traditionele opening van 
het Rondom Weekend voorafgaand aan de 
Harddraverij. De gezamenlijke ouderbonden 
organiseren voor leden én niet leden elk jaar 
een sinterklaasbingo. www.hetsintpieter.nl

Tot ziens in Sint Pieter!

‘Er lopen Japanse koeien in 
de tuin’

Het Koeienhuis is, naast het houden van 
zwartbont melkvee, sinds 2003 fokker van 
100% Wagyu-runderen. De kudde van 
Klaas en Wendy Vlaar is inmiddels uit-
gegroeid tot ruim 280 dieren en daarmee is 
Het Koeienhuis in Benningbroek (één van) 
de grootste Wagyu-boerderij(en) van Neder-
land. De naam Wagyu betekent ‘Japanse 
koe’. Het Wagyu-vlees wordt geroemd om 
zijn bijzondere smaak en gezonde eigen-
schappen. Het fraai gemarmerde malse 
vlees zit vol onverzadigde, dus gezonde vet-
ten. Doordat het vlees zoveel smaak heeft 
van zichzelf, heeft het niet veel nodig. Een 
bijzonder ingrediënt dus, dat niet mag ont-
breken in de keuken.

Koeien in de tuin
In de zomer lopen de Wagyu’s buiten in het 
land, samen met hun kalfjes. Dit is een prach-
tig gezicht. In de winter lopen de Wagyu-koei-
en in De Koeientuin. Deze bijzondere vrijloop-
stal is speciaal voor de Wagyu’s gebouwd, 
zodat de volwassen runderen en hun kalfjes 
samen heerlijk vrij rond kunnen lopen tussen 
de fruitbomen. Onze mooie stal De Koeientuin 
is tijdens winkeltijden geopend voor klanten. 
U kunt dan al wandelend over de balustrade 
zien hoe de Wagyu-runderen bij ons leven.

In juli 2017 vertelde Klaas aan ruim 50 CDA-
ers, over zijn ‘recycle koeien’ , het belang van 
gezonde voeding en de uitdagingen die het 
houden van deze bijzondere veestapel met 
zich meebrengt. www.hetkoeienhuis.nl

Denken in kansen en 
mogelijkheden

Herman Op den Kelder is 48 jaar en is in-
middels 10 jaar voorzitter van voetbalvereni-
ging SEW. SEW telt 330 leden en speelt voor 
het 2e seizoen op het nieuwe sportcomplex in 
Nibbixwoud. Herman is erg trots op De Dres; 
het nieuwe toekomstbestendige complex! Hij 
had wel graag gezien dat het duurzamer was 
gebouwd; de energierekeningen vallen nu te-
gen. Mogelijk ontstaan er in de toekomst plan-
nen voor zonnepanelen.

Herman is over sporten erg enthousiast, am-
bitieus en vooruitstrevend. Aan ideeën ont-
breekt het niet. Hij is van verbinden en krach-
ten bundelen. Samenwerking zoeken met 
andere verenigingen. Denken in kansen en 
mogelijkheden. Zo vertelt hij over het idee om 
mogelijk voor de 4 tot 6 jarigen meer bewe-
gingsmomenten na schooltijd aan te bieden. 
Gericht op het bewegingsonderwijs waarin 
alle onderdelen van gym aan bod komen. Dit 
is een kans waar hij voor wil gaan. Herman: 
“Ik vind het belangrijk dat iedereen zich wel-
kom voelt op het sportcomplex.”

Als vader van twee ‘topsport-kinderen’ kijkt hij 
geregeld in de keuken van een andere sport-
vereniging. Hij leert daar van en komt hierdoor 
op andere ideeën. Het versterkt zijn visie en  
hij wil dit overbrengen naar zijn eigen mooie 
club in Nibbixwoud. 

‘De Laanhoeve; een tussen- 
station op weg naar werk.’

Paul Metselaar is 28 jaar ondernemer en 
heeft een passie voor het kweken van planten 
én voor jongeren die een steuntje in de rug 

nodig hebben. In 2009 heeft hij dit samenge-
bracht in het MEKO concept: Meewerken, Er-
varen, Kiezen, Opleiden.

Het voormalige boerenbedrijf De Laanhoeve 
noemt Paul een station tussen gezin en be-
drijfsleven. Hij wil jongeren van 14 tot 23 jaar, 
die door diverse omstandigheden extra bege-
leiding nodig hebben, laten kennismaken met 
het ambacht van “groen”, “metaal” en “hout”. 
Door dit concept kunnen zij enthousiast wor-
den voor een vak. Paul heeft inmiddels een 
team van 5 ZZP bedrijven om zich heen die 
actief zijn in de binnen- en buitendienst, als 
dagbesteding begeleiders werken of meewer-
ken in de boomkwekerij. 

Paul gelooft in de jongeren, wil hen een toe-
komstperspectief bieden en hij verwacht van 
hen inzet en doorzettingsvermogen. Een op-
leiding moeten ze afronden en werkzaamhe-
den moeten zij (uiteraard naar eigen vermo-
gen) zo goed mogelijk uitvoeren. Door alle 
facetten van het vak aan te bieden, blijkt van-
zelf wat iemand goed kan en leuk vindt. Een 
mooi voorbeeld van samenwerking tussen 
Stichting De Laanhoeve en zijn kwekerij De 
Tuinkamer is de aanleg van de tuin bij Vlaar 
techniek in Medemblik.

Het doel
Jongeren helpen zelfstandig met een pas-
sende baan door het leven te laten gaan. 
Paul en zijn team geven de jongere, die als 
stagiair start, persoonlijke begeleiding en een 
individueel loopbaantraject. Alles in goede sa-
menwerking met het UWV, onderwijsinstellin-
gen en bedrijfsleven. www.detuinkamer.com

‘Een gezond en sappig bedrijf’

Lizzy van Etten (36 jaar) woont samen met 
Rob (42) Isis (12) en Lev (7) in Wognum. Vier 
jaar geleden startte zij haar eigen bedrijf ‘Ge-
zond Sapje’.

Waarom durfde jij het aan om een bedrijf op 
te starten gebaseerd groente en fruit?
Ik ben opgegroeid met gezond eten en van-
wege die interesse heb ik 5 jaar geleden een 
opleiding tot voedingscoach gevolgd en Ge-
zond Sapje bedacht. De basis van een ge-
zond eetpatroon is voldoende groenten en 
fruit, mijn product is daar op gebaseerd. Het 
zelf maken van sapjes is voor veel mensen 
best lastig. Ik zag een gat in de markt en ben 
erin gesprongen. We hebben een eigen pro-
ductieruimte in Wognum waar we met een 
team van 4 medewerkers de sapjes met een 
slowjuicer persen. Per sapje worden 6 tot 9 
ingrediënten gebruikt en altijd afgestemd op 
producten van het seizoen, rechtstreeks van 
het land en bij voorkeur van lokale telers. De 
sapjes bevatten geen conserveringsmiddelen 
en worden na het bottelen direct ingevroren. 
Zo worden ze ook bezorgd bij onze klanten.
Wat is het leukste aan jouw werk?
Ik hou van het persoonlijke contact wat ik met 

mijn klanten heb, het is ontzettend fijn om te 
horen als mensen zich gezond en fit voelen 
bij het gebruik van Gezond sapje.  Een ge-
zonde levensstijl is niet meer weg te denken, 
Gezond Sapje hoort daar nu en in de toekomst 
gewoon bij! www.gezondsapje.nl

Ze schelen bijna zeventig jaar, maar Prof. 
Dr. J. Gerbrandy 100 geb. 26 maart 1918 
en Peter Ligthart 30 geb.1988 zijn het op-
vallend vaak met elkaar eens. “De toonzetting 
is openhartig onder de inwoners van Andijk” 
constateert Prof. Gerbrandy. Peter, die hier 
onlangs een woning kocht, voelt zich hier ook 
thuis. “Ik heb hier mijn sport, mijn vrienden. De 
mensen zijn sociaal en betrokken”. 

Beide heren vertellen waarom zij lid zijn van het 
CDA. Peter vindt het geen one-issuepartij is. 
CDA bekijkt kwesties vanuit meerdere invals-
hoeken en vat dit samen tot oplossingen voor 
de lange termijn. Prof. Gerbrandy onderschrijft 
dit: “Het CDA is krachtdadig in haar standpun-
ten, probeert onderschreven stellingen altijd op 
een redelijke manier te bereiken”. 

Prof. Gerbrandy is een neef van Dhr. Pieter 
Sjoerds Gerbrandy, minister-president van 
1940-1945. Prof. Gerbrandy benadrukt dat 
mensen worden gevormd door de kansen die 
men krijgt. Opleiding en onderwijs zijn heel be-
langrijk! Ons oog valt op de boekenkast. Bo-
venop een stapeltje ligt het meest recente boek 
van Sybrand Buma. En dan vertelt Prof. Ger-
brandy dat hij als opgroeiende jongen tegen-
over de familie Van Haersma Buma woonde, in 
de Grote Kerkstraat in Leeuwarden.
Peter is de jongste zoon van Joke en Piet Lig-
thart. Als vrijwilliger bij de sportvereniging en 
popfestival Dijkpop heeft Peter gemerkt dat 
niets vanzelf gaat en alle acties en keuzes ge-
volgen hebben. Dit inspireert hem om politiek 
actiever te worden en zich in te zetten voor de 
lokale verkiezingscampagne.
Wanneer we terugkomen om een foto te ma-
ken vinden we de professor in de huiskamer 
omringd door allemaal intelligente dames, 
zoals hij zelf zegt.
Het lijkt Peter bekend voor te komen; als meest 
begeerde jonge vrijgezel van Andijk!

Malinda Bruyns 

Medemblik

Lizzy van Etten

Wognum
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Sinds 1997 woon ik in Andijk en 
ik ben werkzaam in de financiële 
dienstverlening.

Ik zet me in voor:
Financiën, want iedere €uro kan maar 
een keer worden uitgegeven. Niet ‘over 
de balk’ maar ‘als balk’, om constructief 
en sterker de toekomst tegemoet te 
treden.

Al 40 jaar woon ik in Medemblik en mijn 
beroep is stratenmaker. Dat doe ik nu 25 
jaar. 

Ik zet me in voor:
Infrastructuur
Alleenstaande moeders
Schoon Medemblik
Hangjongeren
Vluchtelingen 

Medemblik 12

Paul Metselaar 

Twisk

Herman Op den Kelder 

Nibbixwoud

CDA-leden met 70 jaar 
leeftijdsverschil hebben 
toch vaak dezelfde mening

Klaas en Wendy Vlaar

Benningbroek

Prof. Dr. J. Gerbrandy, 99 jaar. Was 
Internist. Geboren in Harderwijk, 

opgegroeid in Leeuwarden, gestudeerd 
in Amsterdam, gewerkt in Rotterdam, 

woont sinds een aantal jaar bij 
Sorghvliet in Andijk.

Peter Ligthart, 30 jaar. Werkzaam 
in de financiële dienstverlening.
Geboren in Hoorn, opgegroeid 

in de Zuidermeer en woont 
sinds 1997 in Andijk.



“Hang mij achter uw raam en wie weet kom ik een taart brengen!”


