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Beste Dorpsgenoten, 
 
Wat goed was het om elkaar weer te zien tijdens de openbare vergadering in het Dorpshuis op 10 maart jl. 
Veel is er besproken tijdens die vergadering, zie de notulen onder Vergaderstukken op 
www.dorpsraadtwisk.nl.  
 
Ook zijn door de vergadering twee nieuwe bestuursleden benoemd, Leon de Klonia (contactpersoon voor 
Fostedina en De Maar) en Jan Kroon (penningmeester). Wij zijn blij met hun komst en in deze kopij stellen 
beide heren zich voor. 
 

è “Wie-is-wie in de Dorpsraad” 
Leon: “Wij kwamen in 2018 wonen aan de Fostedina, nadat we een jaar ervoor een toeristische route hadden 
gereden door Twisk. We zagen een bord staan dat er 4 huizen gebouwd werden op deze geweldige plek. Wij 
vinden dit een prachtig dorp en we wonen heerlijk landelijk. Wij zijn al lang getrouwd en hebben 2 zoons en 5 
kleinkinderen. 
Vanuit de woning kan ik makkelijk joggen, rijd in 5 minuten naar de A7 om mijn andere hobby, karate, te 
beoefenen in Krommenie waar ik mijn fantastische vrouw ontmoet heb. Verder zit ik in het bestuur van de 
karate club en beheer de website. Mvg, Leon (contactpersoon voor Fostedina en De Maar).” 
 
Jan: “Even voorstellen: Jan Kroon (garagehouder in Twisk vanaf 01-01-1987) 
Ik ben geboren in mei 1956 in Bergen NH. Tot en met 1973 heb ik in Bergen gewoond en kwam uit een gezin 
met 7 kinderen, waarvan ik nr 5 was en had 3 broers en 3 zusters. Van 1974 tot 1976 heb ik in Aagtdorp (tussen 
Bergen en Schoorl) gewoond, in deze periode leerde ik mijn vrouw Els kennen, in een discotheek in Bergen. 
We hebben in die tijd in een zomerhuis en stacaravan in Groet en Aagtdorp gewoond en verhuisden in 1979 
naar een koopwoning in Groet en waren op dat moment al met zijn drieën, (onze zoon Ron was toen drie 
maanden oud). In 1983 kregen wij onze zonen Paul en Mark, een ééneiige tweeling en in 1984 kregen wij nog 
een zoon die heeft echter maar drie en een halve week geleefd. 
 
In 1986 diende er een kans voor ons, om een garage in Breezand te beginnen. Met een tankstation waar, 
(volgens de toenmalige eigenaar) een jaar ervoor, de tanks vervangen zouden zijn. Na onderzoek bleek, dat 
alleen de leidingen waren vervangen, waarop deze deal niet door ging van onze zijde. Vlak hierna kregen wij 
een tip, dat er een klein bedrijfje in Twisk zou gaan stoppen. Ik nam contact op met dhr. T. vd Molen en ben 
gaan kijken.  Jaap en Teun van der Molen bleken ontzettend vriendelijk en vertelden eerlijk hoe de staat was 
van het bedrijf. (Teun deed auto's en fietsen, Jaap deed electra en beide heren deden er ook nog Taxi bij in die 
tijd). Echter in de jaarrekening kwam niet echt tot uiting, hoe de div onderdelen van het bedrijf rendeerden. Wij 
hadden 3 kinderen en een huis in Groet met nog een flinke hypotheek in die tijd. Maar goed, de klik met de 
gebr vd Molen was er zeker en na een paar gesprekken kwamen we overeen, dat we eerst de werkplaats, de 
winkel en het tankstation voor 6 maanden zou huren, eigenlijk voor een bedrag dat ik niet kon afslaan en zo 
hielpen de gebr. mij in het zadel, waardoor we het bedrijf in dat zelfde jaar incl. de woonhuizen hebben kunnen 
aankopen. 
 
De garage is in 1990/1991 verbouwd, van 1 brug naar 3 bruggen en op wat taxi na, uitsluitend voor auto 
verkoop en herstel + benzinepomp. We zijn later ook gestopt met taxi-rijden, je moest 24 uur beschikbaar zijn, 
met een flinke regelgeving, wat wij niet zagen zitten. Na de verbouwing/opening, lag er na 3 dagen een brief in 
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onze bus van het SUBAT, dit bleek flinke  gevolgen voor ons te hebben, zonder dat wij er iets aan konden doen. 
In september 1993 moesten de pompen weg en in juni 2000 is de gehele boel gesaneerd (wat ook ons huis 
bleek te kosten, dat moest worden gesloopt).Gelukkig konden wij in die periode (in 1995) het huis naast ons 
kopen met grote stal, waar wij nu nog steeds heel gelukkig in wonen met mooi uitzicht voor en achter, een 
uniek plekje vinden wij. 
De Dorpsraad heeft mij gevraagd of ik penningmeester wilde worden en dit heb ik aanvaard.”  
 

è Wat speelt er zoal: 
 

• Concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
Op 29 maart jl. was er voor de Dorpsraden een bijeenkomst in het gemeentehuis over het concept 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Op onze website onder Nieuws 2022 staan de presentatie en 
de notulen van die bijeenkomst. Helaas werd er meteen die avond aangegeven dat er nu geen maatregelen 
worden getroffen (o.a. door gebrek aan financiën). Dit GVVP is bedoeld als basis en om richting te geven aan 
de hele gemeente voor de komende jaren (4-6 jaar).  
 
Voor wat betreft Twisk is in de presentatie input vanuit de Dorpsraad en uit Twisk van de afgelopen jaren 
verwerkt.  
Vanuit de Dorpsraad zal de werkgroep verkeer dit blijven volgen. Voor vragen over hoe het nu verder gaat met 
het GVVP en over verkeersveiligheid in Twisk, als altijd  
e-mail gerust info@dorpsraadtwisk.nl  
 

• Het nieuwe concept beleid voor scholen, binnen- en buitensportaccommodaties, dorpshuizen etc. van de 
gemeente   
Vorig jaar hebben velen van jullie en de Dorpsraad meegedaan aan de enquête en (online) bijeenkomst over 
het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) van de gemeente. De naam is misschien verwarrend, het gaat 
over o.a. alle schoolgebouwen, binnen- en buitensportaccommodaties, dorpshuizen, zwembaden en 
jeugdgebouwen in de gemeente Medemblik dus ook in Twisk.  
 
Een nieuwe enquête voor de betrokken organisaties is opengesteld en twee inloopspreekuren zijn gepland 
voor als er vragen zijn over het LTA. De Dorpsraad zal er wederom aan meedoen want wij vinden het van groot 
belang dat de school, het Dorpshuis, binnen- en buitensportaccommodaties etc. in Twisk blijven bestaan. Zie 
voor meer informatie: https://samen.medemblik.nl/nl-NL/projects/lta-beleidskaders-1  
 

• Enquête van de 7 West Friese gemeenten over duurzame energieprojecten 
Van de gemeente Medemblik kreeg de Dorpsraad een aankondiging dat de 7 West Friese gemeenten aan een 
aantal van haar inwoners een brief met een uitnodiging voor een enquête zal sturen. Die enquête gaat o.a. 
over hoe duurzame energieprojecten passen in de 7 West Friese gemeenten. Medemblik heeft aangegeven 
nog steeds tegen windenergie op haar grondgebied te zijn maar andere van de 7 West Friese gemeenten zijn 
daar niet op tegen. Evt. extra windmolens zien wij aan onze horizon. Vandaar dat in de enquête ook 
windmolens worden genoemd. Mocht u de brief van de West Friese gemeente ontvangen, geef graag uw 
mening in de enquête. 
 

• Gesprek met de vrienden van Twisk 
Op de openbare vergadering van de Dorpsraad op 10 maart jl. kondigden de vrienden van Twisk aan in gesprek 
te willen gaan met de Dorpsraad. Dat gesprek heeft  
op 1 april jl. plaatsgevonden. De inzet van de Dorpsraad is samenwerken. De vrienden gingen zich daarna 
beraden over hun rol en beloofd is dat wij een terugkoppeling zullen ontvangen.  
 
 
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, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert, Rien Wichard, Piet Ham, Marc Hutjes, Andries 
Rempt, Tom Vermeer, Jan Kroon, Leon de Klonia en Manette Labruyère 


