
 

 
 

Beste Dorpsgenoten, 
 
Uw Dorpsraad zit niet stil! Dit ondanks alle beperkende maatregelen.  
Hopelijk kunnen we wel elkaar weer ontmoeten op donderdag 10 maart a.s. in het Dorpshuis op onze 
vergadering!  
 
Een kleine opsomming: 

• Bespreking bij ECW Energy (aardwarmteboringen bij Agriport) d.d. 12 jan. jl. n.a.v. 
zienswijzen van de Dorpsraad Twisk; 

• Er zijn eindelijk nieuwe commissieleden voor verkeersveiligheid. Voor vragen of input: 
info@dorpsraadtwisk.nl ; 

• Nieuw aanspreekpunt voor Fostedina en De Maar: Leon de Klonia!  
• Bijeenkomst verkiezingscafé Twisk/Abbekerk in het Dorpshuis in febr/mrt 2022; 
• Onderhoud wegen van Hoogheemraadschap naar gemeente Medemblik - sluipverkeer 

Twisk/Zuiderweg – verbeteringen afrit A7 en stoplichten Agriport; 
 
Verder is de Dorpsraad bijeenkomst op 10 maart a.s. ook de laatste officiële vergadering van onze 
penningmeester Jos Beers. Hij en zijn vrouw Monica zijn namelijk verhuisd naar Friesland. Daarom 
hierbij ook een oproep voor een geïnteresseerde die het penningmeesterschap op zich wil nemen. De 
werkzaamheden bestaan met name uit 1x per jaar de cijfers opmaken en de uitgaven in de gaten 
houden. Verder kunnen we altijd Twiskers gebruiken die een groot hart hebben voor heel Twisk! 
 

 
In memoriam – Willy Wichard-Rustenburg 

 
Nog volop in het leven en bruisend van energie, hebben wij met intens verdriet afscheid moeten 
nemen van Willy Wichard-Rustenburg. Dit stond op de rouwkaart die wij als Dorpsraad op 22 
december 2021 ontvingen. 
 
Willy, de vrouw van ons dorpsraad lid Rini, woonde inmiddels al 44 jaar in de Beukenlaan. Actief 
geweest in de ouderenzorg, huize Almere in Opperdoes, Twiskerland in Twisk en daarna in het 
Koggenlandhuis in Midwoud. Ook bestuursfuncties in de Vrouwen van Nu en het Groenewoudfonds, 
en actief lid van de fietsclub en het koor. De bridgeclub had haar warme belangstelling, en de laatste 7 
jaar vormde ze met haar bridgepartner Moos Koolhaas een geducht koppel. 
 
Zeer velen stonden langs de route om haar uitgeleide te doen. Wij wensen Rini, Michael, Patty en 
Roma heel veel sterkte met dit grote verlies, en ook Twisk verliest een warme persoonlijkheid. 
 
Namens de Dorpsraad, voorzitter Vok Kay. 
 
 
 
Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat dan horen wij het graag 
via info@dorpsraadtwisk.nl 
 
 
Vok Kay, Jos Beers, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert, Rien Wichard, Piet Ham, 
Marc Hutjes, Andries Rempt, Tom Vermeer, Leon de Klonia en Manette Labruyère 


