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Beste Dorpsgenoten, 

Hou vol!  

Terwijl ik dit schrijf vlak voor de deadline van de Dorpskrant is de situatie wat betreft corona-
besmettingen er sinds vorige maand niet beter op geworden. Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn was 
vanavond zelfs op het NOS journaal vanwege de hoge cijfers hier en het dagelijks moeten 
overplaatsen van coronazieken naar andere ziekenhuizen. Helaas wordt ook Twisk nog steeds 
geraakt. Wij wensen iedereen die er door getroffen is heel veel sterkte. Zorg goed voor elkaar en blijf 
gezond!  

Wat speelt er verder zo al: 

• Briefkaart van het ministerie van EZK over Aardwarmtewinning rondom de Waterberging de komende 35 
jaar - Zienswijze 

Een kleine update naar aanleiding van het bericht over bovenstaande in de vorige Dorpskrant. Ook 
de Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend bij het ministerie. Kort samengevat hebben wij zorgen 
geuit over de gevolgen van de boringen op de lange termijn. Gevolgen zoals o.a. bodemverzakkingen, 
schade aan gebouwen en schade aan milieu. Daarnaast hebben wij onze zorgen geuit over de 
weinige controlemechanismes zoals wel was geadviseerd door o.a. de Mijnraad. Mochten er vragen 
zijn,       e-mail gerust info@dorpsraadtwisk.nl  

•  “Wie is wie in de Dorpsraad” 

Het afgelopen jaar zijn acht van de negen Dorpsraadleden aan het woord geweest in “Wie is wie in 
de Dorpsraad”. Deze keer is de laatste keer en de beurt is aan Piet Ham. Hij is bestuurder en 
wijkcoördinator van de Bennemeer, Gangwerf en de Hornderweg. 

“Aan mij de eer als laatste bestuurslid van de Dorpsraad mij voor te stellen. Ten eerste wil ik zeggen 
dat het redelijk makkelijk besturen is als je kwalitatief goede bestuurders om je heen hebt en dat de 
sfeer goed is. We vergaderen in de Toko van Dries, de laatste keer via videocall wat succesvol is 
gegaan. 

Het bestuur bestaat uit 3 vrouwen en 6 mannen en een ieder behartigt de belangen van een deel van 
het dorp. Ik heb de Bennemeer, het Gangwerf en de Horn toegewezen gekregen. Vaak gaat het om 
kleine dingen b.v. een hondenpoepcontainer, een verkeersbord verplaatsen of een stuk straat 
herstellen. 

De grotere zaken doen we samen o.a. appartementen Twiskerland – nieuwe lantaarnpalen – 
zonneweide A7 -molentje Bennemeer – Gijs de gans en gemeente wapen met lampen. Ook zijn er een 
aantal werkgroepen in samenwerking met mensen van buiten het bestuur die gespecialiseerd zijn in 
bepaalde items b.v. verkeer en veiligheid en vliegbewegingen boven Twisk. 

Maar wie ben ik. 

Ik ben Piet Ham in 1950 geboren als de derde generatie op Bennemeersweg W1 na omnummering 
no.8, in Twisk op school geweest dus meestal 4x op en neer fietsen per dag. Ik mocht graag op de 
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boerderij spelen en later werken. Ben mijn werkzame leven altijd veehouder geweest op dezelfde plek, 
dus verwacht geen spectaculaire uitspattingen in dit verhaal, waar ik overigens ook geen behoefte 
aan had . 

Ik heb de R.K. Middelbare landbouwschool in Hoorn doorlopen en was daar als enige niet katholiek, 
heb daar wel een goede vriendengroep aan overgehouden. Ben daarna in maatschap met mijn vader 
gaan boeren als melkvee / schapen bedrijf en er wat bij geklust .In 1973 ben ik getrouwd met Marga 
uit Lutjebroek en kort daarna samen in maatschap gegaan als melkvee -schapen en later ook 
scharrelvarkens bedrijf. 

Later kwam onze jongste zoon ook in de maatschap die was daarnaast ZZP’er in de stallenbouw. 
Ondanks alle drukte hebben we 4 kinderen op de wereld gezet, waarvan er 2 naar Abbekerk en 2 naar 
de Weere op school zijn gegaan, dit omdat de buurkinderen daar ook op school gingen. 

Zelf was ik geen verenigings- of sportmens, behalve schaatsen. Wel ben ik 19 jaar schouwmeester 
geweest bij het waterschap (nu HHNK) en in het bestuur van de plaatselijke HmvL (nu LTO) en nog 
een tijdje in het bestuur van de plaatselijke veeteeltstudieclub. Nu zit ik in het bestuur van Twisca en 
vanaf 2013 in het bestuur van de Dorpsraad. 

Het bedrijf in de Bennemeer is in 2015 overgenomen door onze jongste zoon Wouter en die heeft het 
in 2021 gedeeltelijk verkocht aan een veehouder en een tuinder, zelf is hij geëmigreerd naar 
Denemarken waar hij nu ook melkveehouder is. 

De een-na-jongste zoon Pieter is manager op een groot Russisch bedrijf, afd. melkvee, in Rostov en 
woont in Jaroslavl en heeft een vleesveebedrijf. Ook importeert hij jongvee uit diverse landen, meestal 
uit Nederland, naar Rusland.  

Sander is de oudste zoon en werkt in de heitechniek als planner / bemiddellaar en woont in Drachten.  

Onze dochter is de oudste en werkt op de longafdeling van het Dijklander als verpleegkundige en 
werkt ook bij de Omring. 

Als alles goed gaat hebben al onze kinderen deze maand 3 kinderen, waar wij de trotse opa en oma 
van zijn. 

Toen we zijn gestopt met de boerderij hebben we een huis laten bouwen op Gangwerf 4. 

Ik hoop nog lang te mogen genieten samen met Mar van het mooie dorp Twisk en zijn inwoners en er 
een kleine bijdrage aan te mogen leveren.”  

 
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 
 

 
 

 


