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Beste Dorpsgenoten, 
 
Het was weer goed om elkaar te zien op de openbare Algemene Ledenvergadering van de 
Dorpsraad in het Dorpshuis op 10 september jl.. Wel in een andere setting dan normaal, namelijk 
in de gymzaal en allemaal op gepaste afstand, maar we konden elkaar in de ogen kijken.  
 
Helaas mocht het niet zo blijven. De cijfers schieten omhoog en ook in de gemeente Medemblik 
gaat het aantal positieve testresultaten hard omhoog. Het Dorpshuis is gesloten voor 
bijeenkomsten en verenigingen, de TSV trainingen zijn zonder publiek, de ouders moeten hun 
kinderen voor de school bij het hek afzetten, oplossingen worden gezocht zodat de 
schoolkinderen toch kunnen gymmen in de gymzaal, in het Twisca museum moeten mondkapjes 
op en met zijn allen moeten we zoveel mogelijk afstand houden en thuiswerken. Voor onze eigen 
gezondheid maar juist ook voor de ander. 
 
Het allerbelangrijkste is dat we hopelijk allemaal gezond blijven! Pas goed op uzelf en juist ook 
op elkaar. Als u uw mede dorpsgenoot kunt helpen in deze (letterlijk en figuurlijk) donkere en 
soms ook eenzamere maanden, heel graag! U kunt ook altijd de Dorpsraad e-mailen met vragen, 
met hulp of ideeën om zo net een beetje meer dan anders voor elkaar te zorgen, 
info@dorpsraadtwisk.nl. 
  
En nu een wat lichtere noot: 
 
“Wie-is-wie in de Dorpsraad” 
In de serie “Wie-is-wie in de Dorpsraad” dit keer mijn eigen verhaal. Mijn naam is Manette 
Labruyère en ik vervul de rol van bestuurder, secretaris en wijkcoördinator van de Dorpsweg 40 
tot 73. 

 
Beste Dorpsgenoten, 
 
Samen met mijn partner Peter en zoon Alexander (bijna 6) zijn wij in oktober 2016 in Twisk komen wonen 
op de Weizang. Na jarenlang met veel plezier in Amsterdam en daar voor in het buitenland te hebben 
gewoond, wisten wij dat wij onze zoon niet in Amsterdam wilden laten opgroeien. Komend vanuit Noord-
Brabant en Zuid-Holland wisten wij ook dat we graag weer buiten wilden wonen met veel ruimte voor 
onze zoon en voor Peter zijn hobby’s. De Weizang is voor ons “A dream come true”! 
 
Nu zouden we de voordeur hebben kunnen sluiten voor de rest van het Dorp maar zo zitten we niet in 
elkaar. Toen we hier net kwamen wonen wilden wij graag de buurt ontmoeten. Bijna-buurman, Willem 
Spaander, gaf ons toen al snel de volgende tip: “Wil je de buurt leren kennen, organiseer voor de buurt 
een Westfriese koffietafel”. Dat hebben we gedaan en op die bewuste ochtend stonden er heel snel meer 
dan 20 mensen in onze keuken. Namen onthouden schoot er toen even bij in maar gezellig was het wel! 
Met de buurt proberen we sindsdien minimaal een keer per jaar bij elkaar te komen.  



 2-2 

 
Het Dorp en de omgeving leren kennen heb ik met Alexander voorop op de fiets gedaan. Wat heerlijk is 
het om in een dorp te wonen waar je als je zwaait en ‘Goeiedag’ zegt mensen dat terugdoen. Meedoen 
aan AmuSant 2018 was ook een prachtige gelegenheid om met nog meer dorpsgenoten kennis te 
maken. Een aanrader (en een hele goeie reden om het erf goed onder handen te nemen). 
 
Nadat ik mijn baan als senior jurist in Amsterdam had opgezegd en Peter voor werk veel in het 
buitenland was wilde ik mij graag inzetten voor het dorp. Want  stilzitten is niet helemaal mijn ding. 
 
In maart 2018 was er een vacature bij de Dorpsraad voor bestuurder/secretaris. Even wennen was het 
wel want ik had immers geen ‘Twisker’ achtergrond en kende vele verhalen en namen toen nog niet. 
Samen met de andere bestuurders te mogen werken voor de belangen van het dorp en daar mijn 
steentje aan te mogen bijdragen, dat vind ik belangrijk. Een van mijn eerste schone taken die mij werd 
aangereikt was om de 40 jaar oude statuten te actualiseren. Dan is het handig dat je jurist bent. Als 
secretaris ben je vaak de tussenpersoon tussen het Dorp en de gemeente, andere Dorpsraden, het 
Hoogheemraadschap etc. Nu tweeënhalf jaar verder is mijn inbox van de Dorpsraad altijd gevuld. Hierbij 
valt het mij weer op dat iedereen, inclusief de gemeente, graag meedenkt en, als het kan, meewerkt om 
zaken voor het Dorp te realiseren.  
 
Sinds begin 2019 ben ik ook secretaris van de Ouderraad van de Klaverwoid. Ik probeer daarbij ook meer 
contact te brengen tussen de school en de Dorpsraad. De betrokkenheid van de school en de leerlingen 
aan de Speciale Editie ’75 jaar Vrijheid’ is daar een voorbeeld van. Ook de nieuwe grote affiche-kasten op 
het schoolplein (helaas nu niet toegankelijk voor ouders) zijn een manier om ouders en leerlingen te 
wijzen op de evenementen in het Dorpshuis en van de verenigingen (zoals bijv. van het Nut of de 
Dorpsraad). De basisschool in Twisk is belangrijk om het dorp levendig en aantrekkelijk te houden voor 
jonge gezinnen. Ik roep eenieder op om mee te blijven denken over wat we als dorpsgenoot, als 
Dorpsraad, school, leraar, ouder of als vereniging voor het dorp kunnen blijven betekenen en regelen. 
Alle ideeën of tips zijn welkom op info@dorpsraadtwisk.nl 
 
Sinds kort ben ik weer aan het werk, is onze zoon blij in groep 3 en is Peter thuis aan het werk.  
 
Hopelijk zien we elkaar weer op de volgende openbare vergadering van de Dorpsraad op 11 maart 2021 
of op school of onderweg op straat. Pas goed op elkaar en blijf gezond! 
 
Mvg, Manette  
 
 
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 
 
 
Uw Dorpsraad: Vok Kay, Jos Beers, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert,  
Rini Wichard, Piet Ham, Marc Hutjes, Andries Rempt en Manette Labruyère 


