
 

  

 

 

Beste Dorpsgenoten, 
 
Wat een schrik dat Twisk sinds begin november zo geraakt is door Corona.  
Eerst bleken er een aantal Twiskers in quarantaine te zitten en vervolgens bleken ook kinderen 
geraakt en moest een week later de school tijdelijk sluiten. 
De kinderen hebben gelukkig lesmateriaal thuisgekregen en zien elkaar en de juf in de ochtend 
via een videoverbinding.   
Helaas vielen de hoge aantal besmettingen precies in de week van Sint-Maarten en van de 
intocht van Sinterklaas. De intocht is om die reden niet doorgegaan.  
 
Hopelijk komt iedereen er goed van af. 

Maar ook Den Haag heeft afgelopen week vrijdag 12 november de maatregelen weer moeten 
aanscherpen, o.a. voor huisgenoten van mensen die positief zijn en voor het aantal bezoekers 
thuis. Dat is toch echt iets wat we met zijn allen niet meer wilde meemaken.  

Zorg goed voor jezelf en voor de ander. Want het is maar weer duidelijk geworden, je hoeft zelf 
geen erge klachten te hebben maar je kan wel besmettelijk zijn voor de ander. Hopelijk als dit op 
uw deurmat ligt, zijn de cijfers in Twisk naar beneden en is de school weer open. 

 

Wat speelt er verder zo al: 

• Verkeerssnelheidsmetingen: 
 
De uitslagen van de metingen van o.a. de verkeerssnelheden zijn binnen samen met een 
rapport van de instanties. De Dorpsraad gaat daarmee verder.  
 
•  “vrienden van Twisk” – tekst in de vorige Dorpskrant 

Groot was de verbazing van vele Twiskers en de Dorpsraad na lezing van de tekst van de 
“vrienden van Twisk”. Ook hebben Twiskers daarna hun zorgen hierover geuit bij de 
Dorpsraad. 



 

  

 
Omdat ook de Dorpsraad helaas niet eerder van hun(?) had mogen vernemen, hebben ook 
wij eind oktober een e-mail moeten sturen naar dat algemene e-mailadres.  
 
In onze e-mail hebben wij onze verwondering uitgesproken over waarom hij/zij niet eerst 
contact heeft opgenomen met de Dorpsraad. Dit bijvoorbeeld omdat de Dorpsraad de 
belangen van Twisk behartigt, zoals bijvoorbeeld bij de gemeente maar ook richting 
Hoogheemraadschap, Provincie en het Rijk.  
 
Contact vooraf opnemen had ook heel gemakkelijk gekund bijvoorbeeld in persoon op de 
recente openbare Dorpsraad vergadering afgelopen september, zie notulen vorige 
Dorpskrant en website. Maar ook via de gegevens op de website van de Dorpsraad 
www.dorpsraadtwisk.nl, via ons e-mailadres, de telefoon en natuurlijk persoonlijk via een 
van de bestuurders /wijkcoördinatoren. 
 
In haar e-mail van eind oktober heeft de Dorpsraad ook een handreiking gedaan en hen 
uitgenodigd voor een gesprek en hen uitgenodigd voor de bestuursvergadering van de 
Dorpsraad in november.  
 
Helaas heeft de Dorpsraad geen reactie gekregen. Ondanks dat, de uitnodiging staat nog 
steeds. 
 

• Stemmen op het meest Bijzondere Provinciale Landschap van Noord Holland 

De Provincie Noord-Holland kent 32 Bijzondere Provinciale Landschappen. Twisk ligt in een 
daarvan (landschap Abbekerk en omgeving). De Provincie heeft een actie uitgeschreven 
waarbij je kan stemmen op wat u het meest Bijzondere Landschap vindt. Zie Instagram en 
zie https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/ 
Het_meest_Bijzondere_Provinciale_Landschap 
 

Blijf gezond!  

Als altijd, heeft u een tip, vraag of opmerking of mist u een onderwerp, e-mail gerust naar 
info@dorpsraadtwisk.nl of vraag het een van de bestuursleden. We horen het graag! 

 

Uw Dorpsraad: Vok Kay, Jos Beers, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert, Rien 
Wichard, Piet Ham, Marc Hutjes, Andries Rempt en Manette Labruyère 
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