
 
 
Beste Dorpsgenoten, 
 
De zomervakantie is aangebroken! Dat betekent dat wij deze kopij al in juni hebben 
geschreven, geen recent nieuws dus van ons. Hopelijk werken de maatregelen van de 
overheid nog steeds en heeft corona niet nog meer slachtoffers gemaakt. Verder hopen wij 
dat u kunt genieten van een vakantie in deze andere tijden. 
 
Onder voorbehoud van wijzigingen is de eerstvolgende openbare vergadering van de 
Dorpsraad op 10 september 2020. Te zijner tijd zullen wij u daar meer over berichten en hou 
ook zeker onze website www.dorpsraadtwisk.nl in de gaten voor het laatste nieuws. 
 
“Wie is wie in de Dorpsraad” 
In de serie “Wie is wie in de Dorpsraad” hierbij het woord aan mevr. Monika Jongert. Zij is 
bestuurder en wijkcoördinator van het gedeelte Fostedina tot en met Noorder- en 
Zuiderweg. 
 

“Lieve Twiskers, 
 
Monika, uw ‘buitenlandse’ dorpsgenote. 
 
Onze voorzitter, Vok Kay, vond, dat ik na ruim 30 jaar in Twisk ook Twisker ben, en daar ben ik 
trots op! Het was ook Vok Kay, die mij na afloop van een openbare zitting van de Dorpsraad in 
het Dorpshuis vroeg, of ik niet lid wilde worden van de Dorpsraad. Ik moest er even over 
nadenken, maar een paar dagen later fietste ik naar het huis van Vok en Nel om te zeggen, dat ik 
het wel wilde doen. 
 
Als wijkcoördinator voor de Zuiderweg en een mooi stukje Dorpsweg, de Noorderweg en 
Fostedina stortte ik mij meteen na mijn aantreden op het probleem van de adressen op de 
Zuiderweg: 5 keer kwam huisnummer 1 op deze weg voor, 3 plaatsen (Twisk, Oostwoud en 
Opperdoes) delen de Zuiderweg. In goede samenwerking met de Gemeente Medemblik kwamen 
wij eruit. Via een vernuftig plan legden wij nieuwe huisnummers vast, een aantal gezinnen moest  
‘op papier verhuizen’.  
 
Mijn volgende project was in samenwerking met het Hoogheemraadschap: De hoek van de sloot 
Zuiderweg/Dorpsweg was in slechte staat en moest vernieuwd. Ook dat is ondertussen een 
afgesloten project. De damwand, de beschoeiing, een nieuw voetpad en de leuning zijn een feit. 
 
Wat wilt u weten over mij persoonlijk? 
 
Kees Jongert en ik hadden vier jaar op de Stoomsleepboot NOORDZEE gevaren en gewoond en 
wij zochten een gezellig huisje met een beetje meer ruimte dan de stoomboot. Martin Weel, 
makelaar uit Medemblik, stelde ons de boerderij voor, die wij eigenlijk een beetje donker vonden. 
Wij begonnen echter aan de grondige verbouwing, en met de Kerst 1985 zaten wij in de 
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Beukenhoeve. Elke stap een genot! Na de krappe ruimte op de stoomboot, voelde ik mij als een 
prinses, die door haar paleis ‘schreed’.  
 
Mart, een voormalige buurman kwam meteen maar eens vragen: Van wie ben je d’r ien? Kees 
was immers niet geheel onbekend. Maar die vrouw? Na een grondige uitleg over mijn 
Nederlands/Duitse achtergrond kwam de volgende vraag: Jullie eten zeker niet? Je hebt zeker 
geen schillen? Vervolgens haalde hij de schillen voor zijn schapen trouw op, als ik die in een zakje 
aan het hek had gehangen. 
 
1986 gingen wij trouwen in het prachtige stadhuis van Enkhuizen, de geboortestad van Kees. 
Over de drempel van ons huis droeg Kees mij in mijn bruidsjurk naar binnen. Aansluitend 
romantische foto’s en een klein tuinfeest in onze eigen tuin. Dolgelukkig waren wij!  
 
Buurman Peter de Klokkenmaker had ons voor de lens van de fotograaf onder de perenboom 
zien staan en vroeg aan Kees: Was je de bruidegom vorige week? 
 
Mijn grote wens was het altijd, tenminste 5, liefst 7 kinderen te hebben. Voor mijn oog zag ik mij 
tegen etenstijd naar de kinderen roepen, die een voor een uit een andere boom zouden springen 
en ‘honger!’ roepend aangerend kwamen. Dit werd helaas om gezondheidsredenen geen 
realiteit.   
 
Zo vulde ik mijn leven anders in: Staatsexamen als tolk en vertaler, aansluitend de prachtige 
studie Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Aan mijn werk als beëdigd juridisch 
tolk en vertaler beleef ik nog steeds veel plezier, al heeft Corona er wel een gat in geslagen.  
 
Dit gat wordt nu aardig opgevuld door het werk voor het in 2017 gebouwde huisje MOOSE 
HOUSE TWISK: Nederlanders blijven voor vakantie in eigen land, en ik heb een aantal 
reserveringen voor mijn vakantiehuisje mogen boeken.  
 
De bijna werkloze tijd heeft mij nog meer doen leven en werken in mijn tuin. Ik beleef er veel 
voldoening aan, al heb ik voor het zware werk wel onze Twisker hovenier Ruud nodig.  
 
Nu kan ik het mij eigenlijk niet meer voorstellen, maar na het overlijden van Kees in 2010 
piekerde ik er daadwerkelijk over, om naar een grote stad te verhuizen: Misschien naar 
Amsterdam of Hoorn. Maar op een avond kwam ik thuis en keek ik naar de sterrenhemel en viel 
van bewondering bijna achterover. Dit zie je toch niet in een vervuilde stadse hemel? 
 
Tijdens nog weer een verbouwing zat ik in mijn bijkeuken met een camping-kookstelletje, maar ik 
had het in feite niet eens nodig: Buren vroegen mij om bij hen te komen eten of brachten mij iets 
lekkers. In de nood leer jij je vrienden kennen!  
 
Kortom, Twisk – een prachtige plek, waar ik volkomen thuis en op mijn plek ben! 
 
Monika Jongert 
Zuiderweg 1, 1676 GN Twisk, telefoon 0227 54 75 75” 

 
Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat, spreek uw 
wijkcoördinator aan of stuur een e-mail naar: info@dorpsraadtwisk.nl 
 
Pas goed op elkaar en blijf gezond en hopelijk zien wij elkaar op 10 september! 
 
Uw Dorpsraad: Vok Kay, Jos Beers, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert,  
Rini Wichard, Piet Ham, Marc Hutjes, Andries Rempt en Manette Labruyère 
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