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ONZE EERSTE 9 KANDIDATEN
Al onze kandidaten staan midden in de samenleving.
Deskundig op veel terreinen en de ambitie om iets te
betekenen voor de gemeente Medemblik en de 
samenleving in het bijzonder. En verder betrokken 
mensen, net zoals u

Onderwijs
In het dagelijkse leven docent Nederlands in Hoorn. 
Naast leraar is Dirk bestuurslid van het bakkerijmuseum 
d’ Oude Bakkerij en raadslid. Dirk was in de vorige 
raadsperiode succesvol wethouder

Naast al die bezigheden stapt hij regelmatig op de race-
fiets, bindt in de wintermaanden de schaatsen onder en 
leest graag.

Nr. 1 Dirk Kuipers

Werken aan werk
In het dagelijks leven waarnemend manager bij 
Randstad in Amsterdam. Daarnaast commissielid 
Ruimte voor de PvdA en secretaris van Huttendorp 
Sijbelbroek.

Verder voetbalt Tom bij SV DESS en is hij regelmatig 
te vinden bij activiteiten in Wognum en Benningbroek/
Sijbekarspel.

Nr. 2 Tom Beuker

Dienstbaar
Na ruim 35 jaar directeur van basisscholen in binnen-, 
en buitenland net met z’n eigen onderwijsmanage-
ment en adviesbureau begonnen. Naast 7 jaar fractie-
voorzitter en raadslid, nog voorzitter van de stichting 
Evenementen Medemblik en de Westfriese Waterweek. 
Zingt in het popkoor EQuality (tevens interim-voorzitter), 
slaat regelmatig een golfbal of pakt de racefiets. Is trot-
se opa van 7 kleinkinderen en straalt als voorzitter/ pre-
sentator tijdens het licht-klassiek Oosterhavenconcert in 
augustus.

Nr. 3 Bert de Jong

Sociaal
In het dagelijks leven is Ruby trainee bij de gemeente 
Schagen en daarnaast het jongste commissielid voor de 
PvdA. Ze is veel te vinden op de activiteiten binnen de 
gemeente Medemblik. 

Op de jaarmarkten staat ze achter een kraam en ziet 
ze het belang in van verenigingen en clubs die mensen 
samenbrengen.

Nr. 4 Ruby Blauw

Muzikaal
In het dagelijks leven manager economische en admi-
nistratieve diensten bij LeekerweideGroep in Wognum. 
30 jaar ervaring bij gemeentelijke organisaties. In zijn 
vrije tijd penningmeester bij Sporting Andijk en ook bij 
de reddingsbrigade. Verder is hij bestuurlijk actief bij 
dorpshuis Cultura en Gemeenschapsveiling Cultura. 
Daarnaast blaast Siem zijn partij mee bij fanfare 
Excelsior in Andijk.

Nr. 5 Siem Visser

Sportief
In het dagelijks leven beleidsadviseur bij woningstichting 
Het Grootslag in Wervershoof. Verder lid van het PvdA 
Ombudsteam in Medemblik (POM) en voorzitter van 
een tennis- en padelvereniging. 

Als er dan nog tijd over blijft, is Dick vrijwilliger bij 
zorginstelling Esdégé-Reigersdaal.

Nr. 6 Dick Visser

Betrokken
Els is vrijwilligster in de terminale thuiszorgen gespreks-
leider bij groepsgesprekken over het levenseinde. 
Verder is zij bestuurslid van de PvdA en actief in haar 
eigen buurt als medeorganisator van straatactiviteiten. 

Samen met haar man genietend van kinderen en klein-
kinderen. En ook: nieuwsgierig naar andere culturen, 
andere landschappen, maar vooral: geïnteresseerd in 
mensen.

Nr. 7 Els Meester-Hogkamer

Verbinding
Rick is een groot liefhebber van het onderwaterleven. 
Zijn grote hobby is het houden van een zeeaquarium 
en wanneer mogelijk zal hij zelf ook onderwater 
te vinden zijn. 

Uiteraard is dit naast zijn werk bij de Koninklijke Marine 
als korporaal bij de Operationele Dienst Verbindingen.

Nr. 8 Rick Velthuis

Bedrijvig
Wendy is moeder van 2 jonge kinderen waarvan 
ze erg geniet. 

Ze werkt als therapeut in de geestelijke gezondheids-
zorg bij GGZ Noord-Holland Noord en Psydes, haar 
eigen praktijk.

In haar vrije tijd zet ze zich in voor stichting Rondom. 
Wendy is op sportief gebied actief met tennis, dans en 
crossfit.

Nr. 9 Wendy Brems


