PIETERNEL
Wees welkom allen in het nieuwe jaar
Namens mijzelf, Pieternel, en natuurlijk Thomasvaer
Door Corona dit jaar geen fysieke Nieuwsjaarsreceptie
Maar dankzij Omroep Pim wordt onze voordracht tóch geen deceptie
Heel vreemd zonder publiek in het Dorpshuis
We hopen dat u kunt genieten op het gemakje thuis
Vandaag staat er op het program
Het wel en wee van Ilpendam
Opgetekend door Jacco van Oostveen en ons beiden
Proberen wij – op anderhalve meter afstand- geen onderwerp te vermijden
THOMASVAER
O, o, Corona, wat zette jij dit jaar de wereld op zijn kop
Wie had dat een jaar geleden nu voorspeld, shoppen met een mondkapje op!
Maar het is echt noodzakelijk, want het virus hield ook huis in Ilpendam
Ernstig zieken, zelfs sterfgevallen, het normale leven dat tot stilstand kwam
Alles wat al die jaren zo normaal was, is door dat rotvirus in de soep gelopen
Parckpop, de kermis, samen sporten, een biertje bij Hans en Janny kopen
Pa en moe thuis aan het werk, de kinderen krijgen online les
Als dit nog veel langer duurt, Pieternel, dan grijp ik naar de fles!
Kom maar op met dat vaccin, ik ben klaar met de anderhalvemetermaatschappij
Een knuffel, een feestje, een prachtig concert, dat is het ware leven voor mij!
PIETERNEL
Online lesgeven, voorlopig is dat voor onze twee basisscholen nog realiteit
Ik wens de juffen en meester nog even veel sterkte toe in deze bizarre tijd
Kinderen die niet kunnen inloggen, of door de digitale les heen praten
Ouders die thuis druk aan het werk zijn, hebben ook al niets in de gaten
Dat fysiek onderwijs nog best wel riskant is, bleek in september van dit jaar
Drie juffen met corona op de Van Randwijkschool, nieuwe directeur Tim Jongewaard zat met
zijn handen in het haar!
Gelukkig kon na een week thuisonderwijs de school weer terug naar het “normale”
Maar voor oud-directeur Anita Lammers geen afscheidsreceptie, dat was dan wel weer balen
THOMASVAER
Voor het Dorpshuis zijn het moeilijke tijden
Vanwege corona kunnen velen zich niet aan hun hobby wijden
Geen zang, niet blazen, geen feestje te vieren
Wat dat virus allemaal kan verstieren
Ondertussen zijn Ronald en Ingrid wel keihard aan de slag
Geen inkomsten uit normale bezigheden is een hard gelag

Al hoeven zij even geen pacht te betalen
Toch moeten zij zien omzet te halen
Dus verkopen zij soep en maaltijden en bezorgen aan huis
Alles vers bereid aan het eigen fornuis
Is er geschilderd en behangen
Maar blijven ze naar betere tijden verlangen
Van de zomer hadden ze een gezellig terras
En nu staat daar een stroopwafelkraam, dus mensen, kom aljeblieft en masse
Op radio 1 deed Ronald zijn verhaal bij Dionne Stax
Want interen op eigen vermogen komt bijna aan zijn max
Hopelijk komt er snel een eind aan deze ontbering
Van ons krijgen ze in ieder geval veel waardering
PIETERNEL
De Stichting Dorpshuis maakt ook overuren
Wie moet er in deze moeilijke tijden besturen?
Wil Beuving vertrok als secretaris op 1 juli jongstleden
Met de nieuwe secretaris Roy Kouthoofd is het bestuur heel tevreden
Afgelopen 1 december is ook Fred Meiring in het bestuur opgenomen
Dat lijkt gelukkig dus allemaal goed te komen
THOMASVAER
Op last van de burgemeester zijn op 13 januari 2 huizen op de Kemphaan gesloten
Het bleek dat de bewoners daar niet alleen het gangbare leven genoten
Er werden tijdens een politie-inval grote hoeveelheden hennep aangetroffen
Voor de omwonenden was dat dus even boffen
Je moet er niet aan denken dat fans van “breaking bad” rustig hun gang kunnen gaan
Dat past niet in Ilpendam dat geef ik je te verstaan
We hebben er gelukkig niets meer over gehoord
En is de openbare orde niet verder verstoord
PIETERNEL
Zoals bekend is het niet makkelijk om in Ilpendam een huis te vinden voor een mooie prijs
Ja, natuurlijk voor 5 of 6 ton, maar als een jongere dat betaalt is hij niet goed wijs
Je moet als jongere dan ook heel goed zoeken en beetje mazzel hebben natuurlijk,
En als je dan toch wat weet te vinden, blijkt het vaak oud en van binnen lelijk
Marjolein Dekker was zo’n doortaster met een beetje geluk
het oude huis van Jaap Lof bracht haar gelijk van haar stuk
Zo’n kans recht tegenover je eigen zaak
Tsja, als je die gelegenheid krijgt is het natuurlijk gelijk raak
Maar, mijn hemel meid wat moet daar niet allemaal aan gebeuren
Marjolein doet dat gewoon en zonder te zeuren
Gelukkig heeft ze hulp van haar vriendenkring bij het hakken en zagen
Over hulp heeft ze echt geen enkel klagen!

THOMASVAER
Naast vele hoogtepunten is er ook droefenis
En is er voor sommige dorspbewoners een groot gemis
Even delen wij de pijn
Om hen die niet meer onder ons zijn
Sommigen van hen waren zulke dorpsiconen
Het is lastig te geloven dat zij niet meer tussen ons wonen
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PIETERNEL
Het was een heel bijzonder spektakel
Dat het mogelijk was, was op zichzelf al een mirakel
Zes bomen uit de Kievitstraat werden zo uit de grond geschept
En naar andere plekken in ons dorp verplaatst, waar je er weer iets aan hebt
Prachtig bij binnenkomst in het dorp staan de platanen daar fier
En ook aan het einde van het dorp, nabij de voetbalclub, maken ze mooie sier
De operatie trok een hoop bekijks van de dorpelingen die dag
Een mooit verzetje dat in Coronatijd wel gewoon mag
THOMASVAER
Dit alles ter voorbereiding op de bouw van 8 woningen voor jongeren
Want de Ilpendamse jeugd is al zo lang naar woonruimte aan het hongeren
Na jaren is dan eindelijk met de bouw begonnen

Twee gebouwen met elk 4 appartementen heeft de gemeente verzonnen
Het is echter de vraag of uitsluitend Ilpendammers hier kunnen wonen
Uit heel Waterland, en zelfs daarbuiten, willen de jongelui hier naartoe komen
Laten we er het beste maar van hopen
En afwachten of er veel Ilpendammers met een huurcontract kunnen weglopen
PIETERNEL
We dachten over voetbalclub SV Ilpendam is dit jaar niet zo veel te vertellen
Ze moesten het namelijk door Corona bijna het hele jaar zonder voetbal stellen
Maar dat gaf ze wel de tijd om op bestuurlijk vlak flink te keer te gaan
Twee bestuursleden stapten op en er bleken weer drie vrijwilligers op te staan
Wim van der Meij maakte als penningmeester nooit een misser
En geeft daarom de kas met een gerust gevoel door aan Nico Visser
Met het secretariaat zat de vereniging al een paar jaren in de boot
Maar, voilà, nu hebben ze weer een secretaris in de persoon van Carola Groot
Het grootste nieuws was natuurlijk het afscheid van voorzitter Peter Komen
Na, geloof ik, 300 jaar heeft Peter dan tenslotte dit besluit genomen
Wij zouden ons niet graag voor de opgave van zijn opvolger zien gesteld
En we wensen je vanuit hier dan ook heel veel succes, Edwin Vredeveld!
Natuurlijk laat de club al deze mensen niet zo maar gaan en komen
Maar van een groots feest voor hen kunnen we nu alleen nog maar dromen.
THOMASVAER
Natuurlijk moeten de verenigingen in ons dorp ook aan de inkomsten denken
Zo mag men bij de tennis en de voetbal helemaal niets meer schenken
SV Ilpendam bedacht een eigen mondkapje, echt een lumineus idee
En je spekt er de verenigingskas ook weer een beetje mee
Trouwens, nog een mazzel dat het niet om een profclub gaat
Want dan was de clubkas binnen no time in deplorabele staat
Nee een club-voetballer die hebben we niet in het mooi Ilpendam
Maar wist je dat er laatst wel een Ilpendammer als profspeler in het nieuws kwam?
Sjors Kramer, die zijn eerste kunsten bij Ilpendam heeft opgedaan
Heeft laatst voor het eerst bij het 1e van FC Volendam in het veld gestaan!
PIETERNEL
Voor de Ilpendamse muziekliefhebber is 2020 een jaar dat je beter snel vergeten kan
Maar in de zomer waren er toch nog een paar corona-proof concerten, voor maximaal 30 man
De Dertig d’r in Sessies in het Dorpshuis, met Tim Knol als publiektrekker
En wat te denken van Nada Colada en Wrldbeat, bands met de zusjes Dekker!
Carla Leurs speelde op haar viool het slotakkoord van dit mistroostige muzikale jaar
Waarin het Dorpshuis zich presenteerde als volwaardig poppodium, voor heel even maar
Volgend jaar doet ook de Waterlandse Popprijs ons mooie dorpje aan
En zien wij met een beetje geluk, de beste regionale muzikanten in het Dorpshuis staan
Wat mij betreft spelen ze volgende zomer állemaal op Parckpop
Want nog een festivalloze zomer, daar zie ik als een berg tegenop…..

THOMASVAER
Ook voor ons enige restaurant, Het Wapen van Ilpendam, zijn het nu zware tijden
Vooral deze sector heeft, zoals bekend, heel erg onder het virus te lijden
Op de laatste avond dat er daarbinnen nog wat mocht worden gegeten en gedronken
Heeft zelfs het NOS journaal aan onze kroeg volop aandacht geschonken
Maar de familie Dekker zal zich niet voor een gat vangen laten
En al snel vlogen er bestellers met maaltijden door de straten
Dat bleek echter toch niet helemaal soepel te verlopen
Maar gelukkig kunnen we het heerlijke eten nu aan de deur kopen
Voor Het Wapen is dit natuurlijk een mooie pleister op de wonde
Maar dat ik niet lekker aan de bar kan hangen is toch eeuwig zonde
PIETERNEL
Onze prachtige minimarché Anne & Co
Deed het in coronatijden werkelijk zo! (duim omhoog)
Duidelijke instructies, twee man in de winkel maximaal
Een scherm bij de kassa en de service nog steeds optimaal
En wat te denken van het gigantische wijnvat als ijsjesverkooppunt?
Ik vond het in ieder geval een reuze stunt!
Maar we gaan onzekere tijden tegemoet
Anne heeft het moeilijk en aan energie ingeboet
Een andere eigenaar zal moeten bewijzen haar schoenen te kunnen vullen
Maar we zullen Anne enorm missen, dat kunnen wij niet verhullen
THOMASVAER
Zelf ben ik met een tondeuse snel klaar met mijn coupe
Maar bij andere mensen, met iets meer groei, wordt het haar snel een troep
Gelukkig hebben wij in het dorp al jaren een heel mooie kapsalon
Gerund en bestuurd door kapster Marga Bon
Maar soms heb je personeel dat een stapje verder wil gaan
Zo vertelde Anita van der Lee dat ze op eigen benen gaat staan
Anita gaat haar eigen salon op het Molenpad beginnen
Twee kappers in Ilpendam, wie had dat kunnen verzinnen
Uiteraard wensen wij beide dames heel veel succes met hun geknip
Met een lekker koppie voelen wij ons ook gelijk een stuk minder sip
En als de geruchten ons niet bedriegen
Hebben ze beloofd elkaar niet in de haren te vliegen
PIETERNEL
Nu we het toch over barbieren hebben, Ajita Barbier is uit het dorp vertrokken
Mirjam van Gaalen is onze nieuwe yogagoeroe, ze heeft zelfs het Kraaiennest betrokken
De Healing Company heet haar bedrijf, dat zorgt voor balans tussen lichaam en geest
Met meditatielessen, cursussen in wonderen en klankschalensessies. Thomasvaer, ben jij al
geweest?
Je kunt er zelfs terecht voor healingsessies met engelen! Dat gebeurt zelfs niet in de kerk!

Het is ver van mijn bed, maar als mensen erbij gebaat zijn, dan wens ik Mirjam succes met haar
bijzondere werk!
Nu we het toch over het geestelijk welzijn van de mens hebben: de hervormde kerk heeft een
nieuwe dominee!
Jan Ouwehand verruilt het wereldwijde zendingswerk voor Ilpendam en Watergang, sterkte
daarmee!
THOMASVAER
Oer-Ilpendammers, import-yuppen, statushouders, hetero en gay
In ons dorpje is plaats voor iedereen, en gaat alles in pais en vree
Wist je Pieternel, dat er zelfs een drag-queen in ons plaatsje woont?
Donna Tella Vergatsie is het alter-ego als wie Frank van der Waals zich vaak vertoont
Een brok van een vrouw van twee meter lang, met opgepompte boezem en behangen met
juwelen
Als het straks weer even kan, gaat Donna Tella Vergatsie het podium op om de show te stelen
Mensen die hem uitschelden, krijgen van Frank alias Donna de volle laag terug
Maar dat gebeurt met name in de grote stad, en gelukkig niet op de Aalduikerbrug
PIETERNEL
Het langlopende bouwproject in de Dorpsstraat heeft eindelijk zijn aanvang genomen
Project Le Garage blijkt toch echt van de grond te zijn gekomen
Over grond gesproken, er moest flink wat worden gesaneerd
Afgraven en ophogen werd er verordonneerd
Echter het hele project komt iets hoger te liggen op het terrein
Dus dat afgraven kon kennelijk heel wat minder zijn
Het vervoer van materialen zou over het water geschieden
Om die niet met zware vrachtwagens door de Dorpsstraat aan te hoeven bieden
Nou daar is helemaal niets van terechtgekomen
Dat van die woonboot vlakbij het terrein, had niemand daar iets van vernomen?
Wij blijven ons verbazen over de gemeente en haar werkwijze
Maar goed, er zullen weer wat woningen in het dorp verrijzen
En of de plek nou zo ideaal is of niet
Dat ligt er maar aan hoe je dat beziet
THOMASVAER
Zoals eerder aangegeven haalde Het Wapen dit jaar het NOS journal
Maar ook een interview met minister Grapperhaus zagen we op een ander tv kanaal
Kalm babbelend vertelde de excellentie over zijn fietstochten door het mooie Waterland
En dat hij daarbij regelmatig op het terras in Ilpendam was beland
Helaas deed hij een keer een beetje te stoer en te hard zodat hij daarna een pleister nodig had
bezorgde dorpsbewoners hielpen hem overeind en Hans Wolff plakte de pleister op het gat
Het was toch wat geweest als wij om een gewonde minister hadden moeten rouwen
En dan had die arme man niet eens in alle rust kunnen trouwen

PIETERNEL
De pont over het Noordhollands kanaal
Is een terugkerend item in ons verhaal
Ook dit jaar was het weer hommeles in de gemeente Waterland
Door gebrek aan geld was er weer eens trammelant
Dorpsraadslid Josien van den Berg beet zich erin vast dit keer
En bestookte de gemeente met argumenten, een arrest van de Hoge Raad en meer
Na gesteggel met onder andere de gemeente Landsmeer
En een hoop gedoe, ook in de pers, over en weer
Staat vast dat de pont, met hulp van de vervoersregio, kan blijven bestaan
En is opheffing, in ieder geval voorlopig, van de baan
Er heeft zich inmiddels een nieuwe beheerder gemeld
Nu maar hopen dat deze op tijd kan worden aangesteld
En jawel, op de valreep bereikte ons het heuglijke nieuws, en hoe stoer
Vanaf 4 januari staat Vera Aikens aan het roer
THOMASVAER
Fysio Fitness bestaat alweer 15 jaar
Dat heeft die Anja Walter maar mooi voor elkaar!
Voor fitness en fysiotherapie kunt u bij haar terecht
En menigeen heeft er al zijn conditionele grenzen verlegd
Nieuw is de samenwerking met Marcella Achterberg van LiveSlim
Werken aan gezonde voeding en bewegen in de gym
Dus moeten de coronakilo’s eraf
Een uurtje bij fysiofitness is echt geen straf!
PIETERNEL
Ook speelde Ilpendam een kleine rol in de soap rond Forum van Democratie
De partijleiding kwam naar het Dorpshuis om te vergaderen, alleen Thierry, die kwam nie!
Niemand zal weten of in ons mooie dorp het zaadje van alle onrust is geplant
Thomasvaer, voel jij Statenlid Joyce Vastenhouw – zij woont in Ilpendam – eens aan de tand!
Ik vind het maar een raar clubje, van mij mogen ze voortaan elders hun plannetjes smeden
Straks komt ook die extreem-rechtse jeugdbeweging naar ons dorp, ben je dan tevreden?
(THOMASVAER: nou jij misschien niet)
THOMASVAER
Je zou het haast vergeten, maar op 17 maart mogen we voor de Tweede Kamer stemmen
Bij GroenLinks staat onze Laura Bromet op 4, deze vrouw is niet meer af te remmen
Met haar ideeën om de stikstofcrisis op te lossen, is zij niet bij elke boer geliefd
De vele nare, soms zelfs agressieve reacties, hebben haar echt gegriefd
Wat lezen wij in een interview: zelfs enkele lokale ondernemers willen niets meer van haar weten

Ik zal je dit zeggen, Pieternel, zo zout heb ik het al in jaren niet meer gegeten!
Als je het niet met iemand eens bent, ga dan met haar in debat, al is het op straat
Want iemands politieke mening in het persoonlijke trekken, daar is toch niemand bij gebaat?
Laura, wij zijn trots op jouw hoge plek op de kieslijst en wensen je op 17 maart veel succes
En wie weet zien we je straks, heel misschien, wel met onze koning op het bordes
PIETERNEL
Over politieke topvrouwen gesproken, een jaar geleden zwaaiden we onze burgemeester uit
Luzette Kroon stapte over naar Wetterskyp Fryslan, een bijzonder besluit
Sicko Heldoorn werd onze interim-burrie, nou dát heeft ie geweten
Dit krankzinnige jaar maakte de klus voor Sicko er eentje om niet snel te vergeten
Ondanks alle beperkingen lukte het de raad toch om een definitieve opvolger te vinden
Aan Marian van der Weele de taak om de bewoners van Waterland te verbinden
De huidige wethouder in Ouder-Amstel viel voor onze historie en het mooie landschap
Met deze boerendochter uit Zeeland gaan wij graag een keertje door Ilpendam op stap
We laten haar alle mooie dingen zien, vertellen wat goed gaat, maar óók wat beter kan!
(Thomasvaer: eeeeh groenonderhoud, het park, bestrating, handhaving, eehhh)
En als we alles hebben doorgenomen, krijg je ook nog een ijsje uit de wijnton van Anne
THOMASVAER
Ooit heeft Jan Rinders zijn huis aan het water Zuidvork gedoopt
Als verwijzing naar het huis uit Dallas waar JR Sue Ellen heeft gesloopt
Maar wat denk je, kennelijk heeft die naam toch aandacht getrokken van een andere grootheid
Want we hoorden dat nu een actrice daar haar dagen slijt
Ze speelde onder andere in GTST en heet Caroline Spoor
Ze zag met haar man het prachtige huis en dacht daar gaan we voor
Ze speelde trouwens ook nog in diverse films en op TV
Ook in diverse toneelstukken deed ze mee
Ik moet zeggen, ik kende haar eigenlijk niet zo goed
Maar dan merk je dat Wikipedia soms wonderen doet
Mijn hemel, we praten hier echt wel over een nationale ster
De Cock, Flikken Maastricht, Van God Los, niets ging haar te ver
Nu maar hopen dat ze veilig en gerust daar met het gezin kan wegdromen
en dat ze niet, net als in Dallas, in de ellende terecht zal komen
PIETERNEL
Marije de Graaf-Kramer verblijdde ons dorp drie jaar geleden met Ilpendam Magazine
Een prachtige glossy, en ook de delen 2 en 3 krijgen van ons een tien
Maar Marije wilde stoppen, hoe moest het nu verder met dit mooie blad?
Ze deed een oproep aan haar dorpsgenoten, Monique Schoorstra dacht: weet je wat…
Wat een schitterend tijdschrift is het geworden, Monique is met vlag en wimpel geslaagd
De verhalen over bijzondere huizen, internationale Ilpendammers en de insectentuin hebben
ons bijzonder behaagd
Leuke columns, prachtige foto’s, echt een magazine om trots op te zijn

THOMASVAER:
Monique, eeeh, zou voor editie vijf een interview met Thomasvaer en Pieternel geen optie zijn?
We zijn uitgepraat, we zien u volgend jaar, hopelijk in levende lijve, terug!
We wensen u een geweldig 2021!

