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Beste Dorpsgenoten, 

Een nieuw jaar is aangebroken en laten we hopen dat het een beter jaar wordt dan het 
vorige! We zijn er nog niet maar de vaccins brengen hopelijk wat licht aan het einde van de 
tunnel. Gelukkig wonen we met zijn allen in een van de mooiste dorpen van Noord-Holland. 
Vanachter mijn computer zie ik ook dat veel mensen al wandelend er van genieten. Hopelijk 
gaan snel de cijfers van West-Friesland naar beneden want die zijn op dit moment hoger dan 
de landelijk cijfers(!). 
 
Wat speelt er zo al: 

• Afscheid schoolhoofd Kim Bol-Vlaar 

De ouders van de Klaverwoid-kinderen weten het al. Vlak voor de tweede lock-down 
heeft de het schoolhoofd mevr. Kim Bol-Vlaar bekend gemaakt na 18 jaar in het 
onderwijs waarvan 5,5 jaar op de Klaverwoid te stoppen in het onderwijs. Haar laatste 
dag zal zijn 29 januari a.s.. Dat is jammer voor de school en voor het dorp. De Dorpsraad 
kent het schoolhoofd als iemand met een hart voor haar school en als een bevlogen 
samenwerker. In haar jaren als schoolhoofd is het leerlingenaantal weer omhoog gegaan 
en zijn er slagen gemaakt om de school te behouden voor het dorp. De Dorpsraad dankt 
mevr. Bol-Vlaar voor al haar inzet en de prettige gesprekken en wenst haar veel geluk en 
succes voor de toekomst!  

• Lage vluchten over Twisk door Vliegveld Lelystad 

De overheid is bezig met de “Herziening van het Luchtruim”. Deze herziening van de 
indeling van het luchtruim boven Nederland zal consequenties kunnen hebben voor de 
vliegroutes van vliegveld Lelystad. Vlucht OUT-10 vanaf vliegvliegveld Lelystad is nu 
gepland recht boven de lengte van de Dorpsweg op een niet hoog niveau (=overlast). 
Hopelijk gaat dat niet door. Dhr. Laurent Stokvis houdt e.e.a. nauwlettend in de gaten. 

• Bijgebouwen in Twisk 

De gemeente heeft groots aangekondigd dat er op 25 januari 2021 een digitale 
bijeenkomst is. Het zal gaan over de grote van de bijgebouwen in Twisk. Hopelijk zal deze 
bijeenkomst door veel Twiskers druk ‘bezocht’ zijn. De gemeente heeft ook de resultaten 
van de eerder verspreide enquête hierover bekend gemaakt.  
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“Uitkomst enquête 
Maar liefst 78 bewoners van Twisk hebben de online enquête ingevuld. 60% heeft aangegeven 
zich een uitbreiding van het aantal vierkante meters voor bijgebouwen in Twisk voor te kunnen 
stellen, 40% vindt het geen goed idee. De meeste respondenten vinden daarbij dat de gemeente 
voorwaarden mag verbinden aan de bijgebouwen (85%). Uit uw reacties maken we op dat u de 
kwaliteit van het dorp belangrijk vindt.” 
 
• Inwoner aantallen in Twisk 

Elk jaar brengt het CBS in maart uit hoeveel inwoners elke gemeente in Nederland heeft. 
Volgens de voorlopige cijfers is het inwoneraantal van Twisk ten opzichte van vorig jaar 
met 18 personen afgenomen tot 1091. In maart zullen de definitieve cijfers van het CBS 
bekend worden. 

• Zon langs de A7 

De gemeente heeft begin januari een aantal digitale bijeenkomsten gehouden voor 
bewoners en ook voor Dorpsraden over het project “Zon langs de A7”. De gemeente is 
namelijk tot op heden van mening dat binnen haar gemeentelijke grenzen er geen 
windturbines bij mogen komen t.b.v. de RES. Dat maakt wel dat er dan andere 
oplossingen gevonden moeten worden. Een daarvan zijn zonneparken langs de A7, 
bijvoorbeeld rondom de afslagen van de A7. Wat betreft de afslag Abbekerk/Twisk daar 
zou het gaan om 3 percelen van ong. 1,6 ha. Deze zijn nu van het HHNK die ze wil 
verkopen aan de gemeente. De Dorpsraad heeft aangegeven geen voorstander te zijn als 
de percelen langs de toegangsweg naar het Twisk en/of rondom het beschermd 
dorpsgezicht komen. Ook heeft de Dorpsraad gevraagd hoe het kan dat vergunningen 
voor zonnepanelen op gebouwen nu al door de gemeente worden geweigerd omdat het 
netwerk van Liander het niet aan kan. Wordt vervolgd. 

• Slamanmolen langs de Bennemeersweg 

Jullie hebben het vast al wel gezien, de Slamanmolen aan het begin van de 
Bennemeersweg staat er weer. De afgelopen periode is hij met veel geduld en inzet van 
twee vrijwilligers, Piet Ham en Peter Verboom, gerepareerd en in oude glorie hersteld. 
Het is een van de weinige slamanmolens die nog bestaat en werkt. Nadat het 
informatiebord is geplaatst, en als de corona-maatregelen het toestaan, zal de officiële 
onthulling zijn.  

 
“Wie is wie in de Dorpsraad” 
De afgelopen maanden zijn al zes van de negen Dorpsraadleden aan het woord geweest. Deze 
keer is het de beurt aan Andries Rempt. Hij is bestuurder en wijkcoördinator vanaf Twiskerland 
tot en met Fostedina. 
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“Beste lezers, 
 
Ik zal me even voorstellen, ik ben Andries Rempt en ze noemen me Dries. 
Ik ben een rasechte Twisker geboren en getogen al 72 jaar . 
 
Ben nu 2 jaar lid van de Dorpsraad, dat doe ik omdat Twisk een monumentendorp is 
en volgens het weekblad Elsevier het mooiste dorp van Noord-Holland. Dat moet 
zoveel mogelijk in stand worden gehouden.  

 
Als kleine kern in de gemeente Medemblik moet je er daar wel bovenop blijven zitten 
en ook dat Twisk leefbaar moet blijven bijv.: de basisschool moet behouden blijven, 
postkantoor enz. 
 
Ik ben eigenaar van de laatste winkel in Twisk n.l. de Doe Het Zelf zaak annex 
postkantoor en toko (horeca) met terras. 
 
De winkel bestaat alweer 36 jaar, samen opgezet met mijn vrouw Nelleke die helaas is 
overleden in 2008. 
 
Ik heb altijd een timmer/aannemersbedrijf gehad en overgenomen van mijn vader. We 
hebben veel woonhuizen en boerderijen verbouwd en gerenoveerd en nieuwbouw 
gedaan. 
 
Ik probeer mijn winkel nog zolang mogelijk open te houden, maar dat is soms wel 
moeilijk omdat nog veel bewoners en vooral de nieuwkomers denken dat een kleine 
dorpswinkel niet met de prijzen mee kan doen. Dat is jammer omdat 8 van de 10 
artikelen goedkoper of hetzelfde zijn. 
 
Ook ben ik lid van de DGN-organisatie waar de Hubo/Multimade enz. onder vallen. 
 
Ik probeer voor Twisk nog wat te betekenen, daardoor ik ook nog het postkantoor 
beheer en zomers een terras heb voor de vele toeristen die Twisk hebben ontdekt. 
 
Twisk heeft veel verenigingen, waarvan ik ook vaak sponsor ben om het dorp toch 
wat leefbaar te houden. 
 
In deze corona tijd ben ik open van 10:00 tot 18:00 uur vooral voor Postnl, die daar 
nadrukkelijk om heeft gevraagd. 
 
Ik zoek nog een semi-vrijwilliger die mij zou willen helpen; vooral in het voorjaar en de 
zomer voor in de winkel en Toko. bijv.: schoonmaken. Het gaat om een paar uurtjes in 
de week. 
 
Groeten 
Dries Rempt”  

 
Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat dan horen wij het 
graag via info@dorpsraadtwisk.nl 
 
Uw Dorpsraad: Vok Kay, Jos Beers, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert, Rien 
Wichard, Piet Ham, Marc Hutjes, Andries Rempt en Manette Labruyère 


