
 

 
 

Beste Dorpsgenoten, 
 
Na twee jaar eindelijk weer een zo goed als covid vrije eindejaar periode!  
 
Gestart is het afgelopen 11 november met Sint Maarten. Vele zingende kinderen in de straten met in 
de hand de prachtige op de Klaverwoid gemaakte lampionnen! Het ‘Nut van Twisk’ voorzag iedereen 
van lekkere warme chocolademelk.  
 
Afgelopen zaterdag heeft Sinterklaas zijn intocht in Twisk gedaan. Eerst is Sinterklaas samen met zijn 
vele Pieten het dorp rondgegaan. Daarna zijn ze groots onthaald in de gymzaal van het Dorpshuis!  
Wat fijn dat het allemaal weer kan in ons mooie dorp!  
 
Wat speelt er zoal: 
 
- Gesprek over Dorpshuis en Gymzaal  
Op 16 november jl. was de Dorpsraad samen met de wethouder van o.a. onderwijshuisvesting en 
dorpshuizen en een beleidsadviseur van maatschappelijk beleid van de gemeente uitgenodigd bij het 
Dorpshuis. In dat gesprek gaf het Dorpshuis aan dat ook zij door de verhoogde energieprijzen in de 
rode cijfers kan komen en dat zij snel hulp nodig heeft. Het Dorpshuis legde uit dat het met name 
gaat om de gymzaal, waar o.a. de Volleybalvereniging, de Klaverwoid, TSV, de Fanfare etc. van 
gebruik maken. Het Dorpshuis krijgt subsidies van de gemeente maar dat is niet genoeg. Het 
Dorpshuis heeft de gemeente daarom gevraagd om bij te springen en de Dorpsraad denkt mee. Als 
jullie ideeën hebben dan horen we het zeker graag. De gymzaal moet toch niet in de kou komen te 
staan! 
 
- Westeinde bomenkap  
Zoals is verteld op de september Dorpsraadvergadering gaat de gemeente bomen kappen op het 
Westeinde. De beschoeiing moet namelijk hersteld worden. Mede dankzij een van uw 
Dorpsraadleden, Monika Jongert, komen er nieuwe bomen voor terug (herplantplicht). 
 
- Vrienden van Twisk 
Nadat de vrienden van Twisk in de september Dorpsraadvergadering hadden aangegeven te zijn 
gestopt en daar in de plaats voor te willen samenwerken onder de Dorpsraad had de Dorpsraad 
beloofd daar snel op terug te komen (zie ook notulen in de oktober Dorpskrant). Snel daarna hebben 
wij hen laten weten blij te zijn met het aanbod om samen te gaan werken. Zo gaat alles eensgezinds 
via de Dorpsraad naar de gemeente toe. En er is genoeg te doen aan lopende speerpunten zoals 
verkeerveiligheid, onderhoud wegen, Leefbaarheid Dorp (o.a. Dorpshuis, TSV, School), de staat van 
ons beschermd Dorpsgezicht etc.  
 
- Kerstboomverbranding woensdag 4 januari 2023! 
Eindelijk weer een Kerstboomverbranding! Het zal weer gehouden worden bij Vok en Nel Kay, 
Dorpsweg 44 Twisk. Na de bomenverbranding zal er weer wat lekkers te nemen zijn en zullen de 



lootjes worden getrokken en de prijzen worden uitgereikt. Hou onze website: 
www.dorpsraadtwisk.nl in de gaten voor het laatste nieuws over wanneer de bomen ingeleverd 
kunnen worden en het ontvangen van de lootjes etc.! We hopen dat er een goede opkomst is!  
 
- “Wie is wie in de Dorpsraad”  
Sinds de september vergadering heeft de Dorpsraad een nieuwe bestuurder/wijkcoördinator. 
Daarom het woord aan Rémy Smitshuijzen. Hij is opvolger van Piet Ham die vele jaren deze functie 
met veel verve bekleedde en die beloofd heeft Rémy met raad en daad te zullen bijstaan. Zijn wijk is 
dezelfde: de Bennemeersweg, het Gangwerf en deel Dorpsweg t/m de Hornderweg. 
  

“Mijn naam is Rémy Smitshuijzen. Sinds september 2022 lid van de Dorpsraad Twisk. Ik woon samen met 
mijn echtgenote Petra sinds 2016 in Twisk, ook wel het Bloemendaal van West-Friesland genoemd. In die 
gemeente woonden wij voordien gedurende 24 jaar. Onze drie kinderen gingen in Haarlem naar school. 
Nu wonen wij aan het Gangwerf, voor en achter vrij uitzicht en een stalen sloepje aan de Dorpsloot. 
 
Op 4 april 2019 heb ik voor ’t NUT een voordracht gehouden over ‘Artsen en het Recht’:  
Rémy houdt zich bezig met drie takken van de sociale geneeskunde: bedrijfsarts, verzekeringsarts en 
sedert bijna 40 jaar forensisch arts. Van 1996 tot 2010 was hij als opleider verbonden aan de opleiding 
Forensische Geneeskunde bij de NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health). Hij 
doceerde (incl. mensenrechten) in binnen- en buitenland (Indonesië, Roemenië, Letland). Zie verder 
LinkedIn. 
 
Zo luidde een deel van mijn ‘wie is wie’-slide ter intro. Inmiddels ben ik voor 95% met pensioen gegaan, 
waardoor ik meer tijd heb gekregen. Ook om beter naar mijn echtgenote te luisteren; zij is holistisch 
therapeute. Verder heb ik een nieuw fototoestel gekocht en na ruim 50 jaar weer pianoles genomen. 
 
Mijn overweging om toe te treden tot de Dorpsraad is gelegen in het feit, dat ik mij vooral wil richten op 
de veiligheid van de weggebruikers in ons dorp: voetgangers zonder voetpad, fietsers zonder fietspad 
(maar wel met hogere snelheid en jammer genoeg nog dikwijls zonder goede verlichting), auto’s en 
tractoren met veel te hoge snelheid, de staat van het wegdek en de onverharde wegranden die in 
modderbanen veranderen. Het ‘gevoel van veiligheid’ dat ernstig ondermijnd wordt, lijkt binnen de 
Gemeente geen belangrijke aandacht te hebben. Wel de fysieke leefomgeving op zich (veiligheid en 
welzijn), maar daarvoor ontbreken onvoldoende financiële middelen. Bovendien is het een probleem dat 
zich buiten de gemeentegrenzen uitstrekt. 
 
Als je je niet veilig voelt, dan heeft deze stressfactor een negatieve invloed op je immuunsysteem. Met 
alle consequenties voor je gezondheid. 
Een heel belangrijke factor blijkt ‘gedrag’ te zijn. Daarin wil ik mij gaan verdiepen, want dat is niet iets 
waaraan de gemeente iets kan doen; dat zullen wij zelf moeten doen. 
 
Ik wil graag kennis maken en met u van gedachten wisselen. Mijn e-mailadres is 
dorpsraad.twisk.11C@icloud.com.” 

 
Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat dan horen wij het 
graag via info@dorpsraadtwisk.nl of spreek een van ons aan! 
 
Uw Dorpsraad: Vok Kay, Jan Kroon, Monika Jongert, Rien Wichard, Rémy Smitshuijzen, 
Marc Hutjes, Andries Rempt, Leon de Klonia, Tom Vermeer en Manette Labruyère 
 

 


