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Beste Dorpsgenoten, 

Helaas is 2020 niet geworden wat we er 12 maanden geleden van hadden gehoopt. Nog 
geen 24h geleden heeft onze minister-president weer een lock-down moeten afkondigen 
en helaas zullen de aankomende feestdagen anders zijn dan andere jaren. Té spijtig dat de 
cijfers weer zo hard omhoog zijn geschoten. Dat we er nog niet zijn is duidelijk.  

Juist in deze donkere dagen hopen wij dat alle dorpsgenoten elkaar corona-proof weer en 
nog meer dan voorheen gaan helpen. Bijvoorbeeld door een extra telefoontje, een 
boodschap meenemen, hulp met een reparatie, even een praatje op afstand, een kerstkaart 
of een kleine attentie voor diegene die deze donkere dagen er alleen voor staan, dat kan het 
verschil maken. Kijk om u heen en help. Nu nog meer dan voorheen, zorg voor elkaar en blijf 
gezond! 

Het zijn hopelijk de laatste loodjes! Als u hulp nodig heeft, bel de secretaris van de 
Dorpsraad, Manette Labruyère op 06-53367785.  

 
De jaarlijkse kerstboomverbranding: 

Zoals de meeste activiteiten gaat ook de kerstboomverbranding niet door. Van de 
gemeente Medemblik heeft de Dorpsraad daarover het volgende bericht gekregen:  

 
“ Gemeente haalt kerstbomen op 

Dit jaar zal de traditionele kerstboominzameling in Medemblik niet doorgaan vanwege de 
nieuwe maatregelen van de overheid. Er ontstaat teveel beweging en samenkomst van 
mensen en dat kunnen we als overheid uiteraard niet faciliteren. Hoe spijtig ook. Daarom 
zullen medewerkers van de gemeente de kerstbomen ophalen die aan de straat mogen 
worden gelegd van maandag 4 tot en met vrijdag 15 januari. Er worden dagelijks twee 
rondes gereden in alle 17 dorpskernen van Medemblik: een in de ochtend en een ronde einde 
middag. Op vrijdag worden de kerstbomen alleen in de ochtend opgehaald. 

Wij hopen dat we volgend jaar weer op de traditionele wijze de kerstbomeninzameling 
kunnen organiseren.”  
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“Wie is wie in de Dorpsraad” 
De afgelopen maanden zijn al vijf van de negen Dorpsraadleden aan het woord geweest. 
Deze keer is het de beurt aan Marc Hutjes! Hij is bestuurder en wijkcoördinator van de 
Dorpsweg 73 tot het Coenplein. 

“ Beste Lezers, 

Ik ben Marc Hutjes, 56 jaar oud en ik woon samen met ons gezin sinds 2002 in Twisk. 

Het is een mooi en rustig dorp en onze kinderen hebben hier een fijne jeugd gehad. Inmiddels 
zijn zij volwassen, studeren zij en vliegen van hot naar her, maar ze vinden het altijd weer fijn 
om thuis te komen. 

Ik ben werkzaam bij een bouwbedrijf in Amsterdam en thuis steek ik ook regelmatig de handen 
uit de mouwen. In een oude boerderij is altijd wat te doen. 

 
Ik ben destijds toegetreden tot de Dorpsraad omdat ik het leuk en interessant vind om te 
volgen wat er allemaal in en rond het dorp gebeurt. Daar kunnen we dan over praten en 
gezamenlijk een mening in vormen met als doel om het beste voor Twisk te kunnen bereiken. 
  
Het leukste vind ik de Algemene Dorpsraadvergaderingen waar iedereen welkom is. Dan merk 
je wel eens dat ons standpunt niet altijd in lijn is met de mening van het dorp. Dat het 
commentaar soms wel eens recht voor zijn raap is kan ik wel waarderen. Dat hoort er gewoon 
bij. Ook nieuwe initiatieven van bewoners worden hier gepresenteerd: het is een prima podium 
om je ideeën kenbaar te maken en de eerste reacties te kunnen peilen. 
  
Ik hoop dat de opkomst van deze vergaderingen toeneemt in de belangstelling. Vooral nieuwe 
bewoners zijn meer dan welkom. Vaak geven nieuwe gezichten nieuwe inzichten, en dat 
kunnen we wel gebruiken. 
  
Vriendelijke groet, 
Marc”  
 
Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat dan horen wij het 
graag via info@dorpsraadtwisk.nl 
 

FIJNE FEESTDAGEN en een 
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