PIETERNEL
Wees welkom allen in het nieuwe jaar,
Namens mijzelf, Pieternel, en natuurlijk Thomasvaer.
Voor de tweede maal geheel digitaal,
En dat voelt beslist een beetje kaal.
Vandaag staat er op het program,
Het wel en wee van Ilpendam.
Opgetekend door Jacco van Oostveen en ons beiden,
Proberen wij geen onderwerp te vermijden.

THOMASVAER
Wij staan hier nu wel in het Dorpshuis maar we hebben geen publiek.
Gelukkig kan iedereen het volgen op omroep PIM, maar helaas niet fysiek.
Zo lezen tegenwoordig ook veel mensen de krant digitaal,
Maar ik heb toch wel graag de papieren krant voor mijn nieuwsverhaal.
Jarenlang lagen die kranten bij mij om half zes ‘s ochtends op de mat,
Regen, sneeuw, een hittegolf, geen dag dat de bezorger ons vergat.
Wim en Paulien Regter zijn de helden die dit tot en met vrijdag 31 december voor ons deden,
Een diepe buiging voor hen, en sterkte voor degenen die in hun voetsporen treden.

PIETERNEL
Koning Winter trok zich dit jaar weinig van het coronavirus aan.
Begin dit jaar vroor het zo hard, onze schaatsen konden weer aan!
André Klaver wilde zoals elk jaar haantje de voorste zijn en maakte een tochtje op de sloot;
Dat ging heel goed, tot het opeens in zijn hamstring schoot!
Einde schaatsseizoen voor André, die als alternatief fraaie foto’s maakte van de ijspret,
Monique Schoorstra heeft ze zelfs in Ilpendam Magazine gezet.
Liefhebbers maakten heerlijke schaatstochten, naar Broek of Watergang
En op het Oudekanaal was het een paar dagen, een drukte van belang.
De plaatselijke ijsclub deed er verstandig aan om geen verlichting of koek en zopie neer te
zetten;
Daarmee wilde deze vereniging verdere verspreiding van het virus duidelijk beletten.

THOMASVAER
Tsja, het woord Corona zal in vele coupletten van dit gedicht wel voorkomen,
Van een wereld zonder dit irritante virus kunnen we voorlopig alleen nog maar dromen.
Ook in ons dorp konden vele zaken helaas geen doorgang vinden,
en het maakt helemaal niet uit of dat ons nu wel of niet zo zinde.
Sommige activiteiten had ik persoonlijk dan wat minder last van,

Maar een jaar zonder Parckpop, ik vind dat het echt niet kan.
Nu al twee jaar op rij niet ons eigen festival met die specifieke sfeer,
dat doet in Ilpendam toch echt wel zeer.
Natuurlijk met hekken en QR test zou nog wel het een en ander kunnen,
maar dat zou ten koste gaan van de sfeer en dat moeten we niemand gunnen.

PIETERNEL
Het is niet te vermijden dat we in dit gedicht vaak over beperkingen moeten praten,
Maar gelukkig hoeven we het daar niet bij te laten.
Ilpendam zou Ilpendam niet zijn als het zich voor 1 gat liet vangen
Nee, hier lieten wij ons door de opgelegde regels niet stangen.
De kermis is een bijna heilig feest in Ilpendam
en met inventief denken en veel doorzetten heeft men er voor gezorgd dat het er toch kwam.
THOMASVAER --- Hier wel, niet in Volendam----PIETERNEL
Weliswaar moest alles buiten worden gevierd en kwam er een hek om het dorpsplein te staan
en beveiligers controleerden of we allemaal braaf naar de prikzuster waren gegaan.
Maar ondanks de maatregelen die helaas nodig bleken te zijn,
Had bijna het hele dorp weer ontzettend veel plezier en gein.
Bovendien hadden de weergoden besloten dat we dit feest hadden verdiend
En als de Flegmatieken dan ook nog spelen, dan wordt er toch niet meer gegriend?

THOMASVAER
Zeg, Pieternel, heb jij eigenlijk zelf nog over de kermis gelopen?
en kreeg je toen op een gegeven moment ook de neiging om wat te eten te kopen?
Je kunt je natuurlijk een heel weekend met alleen maar bier proberen te voeden,
Maar, geloof me, daar zul je de volgende dag echt voor moeten bloeden.
Nee, een lekkere vette bek hoort er op zo’n kermis echt wel bij,
Alleen stond er voor die frietkraam steeds een enorme rij.
Kennelijk hadden de uitbaters wat moeite met het kermis fenomeen
en menigeen klaagde in de rij steen en been.
Dat ze dan ook nog 2x keer een sigaretje gingen roken in een kwartier,
Vergalden voor velen toch een beetje het “vette bek”-plezier.
Ook ik kreeg van mijn honger echt enorme spijt,
Maar ik moet zeggen als je dan wat kreeg was het wel van goede kwaliteit!

PIETERNEL
Zeg vond jij het in februari ook zo merkwaardig ruiken in de omgeving van de Watermunt?
Zo’n merkwaardige lucht van ongewassen mensen, die je werkelijk niemand gunt.

Wat was er nu toch aan de hand daar en ook op Tormentil en Lepelblad?
Nou het bleek dat die hele straat een hele dag zonder water zat.
Geen glaasje water , geen koffie, maar ook kon niemand zich daar even wassen,
Tsja en dan krijg je op den duur natuurlijk en beetje rare gassen.
De schuldige van dit alles bleken werkzaamheden aan de weg,
En dus hadden al die inwoners mooi een dagje flinke pech
Nu maar hopen dat we in het nieuwe jaar verstoken blijven van deze ellende,
want bij al die opbrekingen hier in het dorp is soms een echte reuzebende.

THOMASVAER
Zeg wist je dat binnen 30 jaar zo’n 7000 woningen in Waterland van het gas af moeten?
Ja, de CO2 uitstoot moet omlaag, want anders hebben we binnen no-time natte voeten.
De gemeente publiceerde dit jaar een routekaart naar een aardgasvrije gemeente in 30 jaar,
Maar gaan we nu echt al die tijd op de gemeente wachten of doen we het gewoon met elkaar?
Neem een voorbeeld aan Leendert Wals, je weet wel die van de zonnepanelen op vele daken.
Hij gaf reeds het voorbeeld hoe wij van het gas af moeten raken.

PIETERNEL
Leendert gaf zelf aan dat de milieuaspecten niet direct de hoofdreden waren voor zijn actie:
“ik vind de technische aspecten gewoon leuk” was zijn doodnuchtere reactie.
Vloerverwarming was het begin, en dan ook gelijk maar een warmtepomp in plaats van een CV,
daar bespaarde onze dorpsgenoot gelijk maar 750 euro per jaar mee.
Zonnepanelen mochten zeker bij hem natuurlijk niet ontbreken,
Het resultaat is dat de beste man bijna geen geld meer in energie hoeft te steken!

THOMASVAER
Het plan Le Garage in de Dorpsstraat heeft met tegenslagen te maken
En het slechte imago lijkt dit project maar niet kwijt te raken.
Vervuilde grond, slecht afgraven en stagnerende verkoop,
Al met al voor de projectleiders en de buurtbewoners geen prettig verloop.
Toch zijn de vier rijtjeshuizen dan eindelijke bewoond.
Het maanden wachten op alle nutsvoorzieningen is dan toch beloond.
Voor de twee vrijstaande woningen is door de gemeente vrijstelling van het bestemmingsplan
aangezegd,
Maar omwonenden laten het er niet bij zitten en hebben een bezwaarprocedure belegd.
PIETERNEL ---Uh wat, toch niet die vier van de rijtjeswoningen hè?--THOMASVAER --- joh dat zal toch niet---

PIETERNEL
Eind Augustus zijn in de Kievitstraat twee woningblokken opgeleverd.
De Grutto en de Kievit herbergen acht jongerenwoningen in totaal.
Voor Ipendamse jongeren toch een beetje een zeperd,
Acht gelukkige bewoners maar niet eentje vanuit ons dorp, ze komen van buiten, echt allemaal.
Het gaat om behaalde punten en volgorde van inschrijving,
Dat begrijpen wij natuurlijk allemaal best,
Maar voor je gevoel geeft het toch een beetje wrijving.
Je gunt onze Ilpendamse jongeren toch ook hier hun eigen nest.

THOMASVAER
Voor Lies Roeleveld op de Monnickendammerijweg was het eind dit jaar best even slikken hoor.
Het huis waarin zij al een eeuwigheid woonde en haar kinderen in grootbracht, daar ging de
sloopkogel door!
Op dezelfde plek komt een gloednieuw huis, het fundament is al gebouwd
Het nieuwe pand deelt Lies straks met haar kleinzoon en vriendin, dat is wel heel vertrouwd.
Vlak voor de sloop van start ging, vierde Lies haar negentigste verjaardag op haar oude stek.
Tijdens de verbouwing verblijft ze bij haar dochter van de theetuin in Overleek, dat lijkt mij ook
niet zo gek.

PIETERNEL
Even verderop op de Monnickendammerrijweg, kreeg boerderij De Achtervennen een nieuw
boerenpaar.
Jurre en Hannah de Vos gaan de boerderij pachten, en zelfs overnemen over een paar jaar.
De avonturen van het gezin kunnen we wekelijks lezen, want Hannah schrijft een column in de
regionale krant.
Ze hebben ook een automaat waar je melk en kaas kunt kopen, zo van het boerenland!
Dit enthousiaste gezin heeft zijn draai al helemaal gevonden in ons mooie Ilpendam,
Ze rijden zelfs rond in een bakfiets, een vervoermiddel dat ik hier het afgelopen jaar wel vaker
tegenkwam.

THOMASVAER
Bakfietsen, Tesla’s, PC Hooft-tractors, de veryupping van Ilpendam gaat onverminderd voort.
Het lijkt wel of alleen bemiddelde Amsterdammers hier nog huizen kunnen betalen, die prijzen
zijn volstrekt gestoord!
Een half miljoen voor een bouwval, wordt zonder blikken of blozen neergeteld.
Maar Tho/Pieternel, waar moet de jeugd van Ilpendam straks wonen, zij hebben niet zoveel
geld!
Het laatste huis op De Noord staat de koop voor EEN KOMMA ZES MILJOEN!

Ik ben soms weleens bang dat we het straks met Prins Bernhard Junior als dorpsgenoot moeten
doen!
Gemeente, projectontwikkelaars en huisjesmelkers, wie zorgt er voor betaalbare huizen voor
onze dochters en zonen?
Of willen we soms dat alleen de kinderen van families met heel veel geld hier in de toekomst
kunnen wonen?

PIETERNEL
Het begin van de Noord noemen we ook wel het Kermisplein.
Maar Brometplein zou ook een goede benaming zijn.
Met Sylvia en Ruben aan de kant van het Park,
Heeft het bedrijf aan de andere zijde haar ark.
Maar nu is er nog meer uitbreiding aanstaande,
In de oude loods van Van Loenen is ook van alles gaande.
Hoe dat is geregeld met vergunningen konden wij niet precies achterhalen,
De gemeentelijke website zwijgt in ieder geval in alle talen.

THOMASVAER
De blokkade tegen sluipverkeer door het dorp vanuit De Purmer blijft gehandhaafd.
Het college van B en W wilde jaarlijks 5000 euro aan onderhoudskosten besparen.
Gelukkig hebben de bewoners en de Dorpsraad hebben dit besluit niet gestaafd
En willen deze blokkade beslist bewaren.
PIETERNEL --- is 5000 EURO zelfs t al teveel voor Ilpendam?--THOMASVAER Ja, er is minder sluipverkeer volgens B en W,
Dat dankt je de koekoek met een coronacris dit jaar.
Maar zodra het kan rijdt iedereen weer van A naar B,
En daarmee zijn de bewoners echt helemaal klaar.
Gelukkig was daar de motie van Simon Verbeek van het CDA:
“Ga in overleg met bewoners en dorpsraad en kom met een voorsel tot het weren van
sluipverkeer”
Gelukkig zeiden ook de andere fracties in de raad tegen deze motie volmondig ja
En blijft de blokkade of komt er misschien wel een flitspaal dit keer.

PIETERNEL
In het buitenland is het heel normaal,
Kerken staan open voor publiek.
In Nederland is het echter een ander verhaal,
Geen kerk is open, Protestants of Katholiek.
Tot dit jaar, op initiatief van Marloes Klaver

De Sint Sebastianuskerk open is op zaterdagmorgen.
Dat maakt ons dorp weer een stukje gaver
En zal menigeen een moment van bezinning bezorgen.

THOMASVAER
Het heeft zijne majesteit behaagd
Om in ons dorp maar liefst vier lintjes uit te reiken.
Door dorpelingen werd dit aangevraagd
En bij de volgende mensen mogen de versierselen op hun borst prijken.
Het zijn Cor vd Weijden, Theo Verbij, Jaap van Oostveen en René Riool;
Mannen met grote verdiensten voor onze gemeenschap.
Niet ijdel, lichtzinnig of frivool,
Maar met hart voor de samenleving, en dat vinden wij knap!

PIETERNEL
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.
Jaap Edel
Truus Jansen
Lies Blom
Thijs Bokhorst
Jaap Leguijt
Ger Veen
Jos Basie
Tine Verheijen-Breebaart???
Theo(dorus) Klaver
De heer Aalbers
Gerrit Wolfswinkel
Theo Schipper
Ton Knijn
Jaap Slotboom
Jaap Langenberg
Siemen de Boer
Wim Huiberts
Piet de Boer

Mevrouw Ooijevaar
Riet Stalenhoef
Sjaak Hinke

THOMASVAER
Huisarts Daniëlle Grootfaam neemt een slok van haar thee.
Na een intensieve dag valt de drukte even mee.
Het is donderdagmiddag in het Dorpshuis waar veel dorpelingen voor een griepprik zijn
gekomen,
Want midden in een coronacrisis wil je in ieder geval de gewone griep kunnen intomen.
Het is voor velen ook een eerste kennismaking met mevrouw Grootfaam
Die deze prikdag leidde, heel bekwaam.
Zij had namelijk haar beide zussen als hulptroepen ingezet
En gedrieën werkten ze hard maar hadden ook pret.
Angelique, normaal werkzaam als fysiotherapeut, was ingezet als gastvrouw
En Daniëlle, IC verpleegkundige, stak haar armen als prikker uit de mouw.
Ook de moeder van de zussen was aanwezig en zat met thee en koekjes trots te zijn.
Zo werd een prikdag een heus familiefestijn.

PIETERNEL
Scholen open, scholen dicht,
nog zo’n coronajaar en leerkrachten, leerlingen EN ouders belanden in het gesticht!
Kinderen en onderwijzers testten positief op het virus, hele klassen werden naar huis gestuurd.
Ook was er veel thuisonderwijs, het is te hopen dat deze ellende niet lang meer duurt.
Twee jaar corona vraagt veel van iedereen, ook van onze kinderen.
Mijn nieuwjaarswens is dat dit stomme virus, hen niet langer in hun ontwikkeling zal hinderen.

THOMASVAER
Bij IOS was een bestuurlijke leegte onstaan,
omdat voorzitter Erik in ene besloot om als kruidenier verder te gaan,
Gelukkig voor hen bleek ook daar iemand op te staan uit de pot met helden;
Hun voorzitter heet voortaan Ronald van Delden.

PIETERNEL
Voor de beheerders van ons Dorpshuis was 2021 opnieuw een zeer moeilijk jaar,
Want spaar jij zonder feesten, voorstellingen en het verenigingsleven maar eens een boterham
bij elkaar!

Ronald en Ingrid proberen er toch iets van te maken, met afhaalmaaltijden en hun
poffertjeswagen.
En wat dacht je van de verkoop van kerstbomen, samen met onze groenteman Rob Fruit, zo
rond de feestdagen?
Het is een kleine pleister op de financiële wonde, dus laten we hopen dat 2022 voor ons
Dorpshuis een geweldig jaar wordt.
De afgelopen twee jaar kwamen Ronald en Ingrid, zoals we in de krant konden lezen, behoorlijk
wat geld tekort.

THOMASVAER
In datzelfde artikel in Dagblad Waterland deed de opvolger van Anne & Co, Erik Schoorstra,
zijn beklag.
Hij vindt dat de Ilpendammer wel eens wat vaker bij Rikkie’s de boodschappen kopen mag.
Kom op Rikkie, je bent pas een jaartje bezig, denk in kansen in plaats van klachten,
Op Suske & Wiske en De Klagende Kruidenier zitten we nog niet te wachten
Want we zijn zo vreselijk blij met jou en ons dorp kan echt niet zonder jouw zaak
Wij beloven dat we nu elke dag zullen komen, nou ja,
misschien iets minder vaak.

PIETERNEL
Over onze lokale verenigingen valt dit jaar eigenlijk niet veel te melden,
Bijvoorbeeld voetbal lag grotendeels stil op alle velden.
En fanfare, zangvereniging InStemming en Toneelclub IOS konden optreden wel vergeten.
Zouden we, als alles weer normaal is, nog wel van het bestaan van deze verenigingen weten?
Maar een ding moeten wij in dit gedicht zeker vermelden,
al die verenigingen draaien op vrijwillige helden.
Bij de voetbal was het met de kantine de laatste jaren een beetje behelpen,
Maar daar was in ene toch een heldin om dit leed te gaan stelpen.
Branca Hollander bood aan om dit karweitje te gaan regelen,
en wij willen die daad graag met een welgemeend “Bravo” bezegelen.

THOMASVAER
Met de culturele uitspattingen in ons dorp was het ook in 2021 droevig gesteld.
De tweede Dertig d’r in Sessies in het Dorpshuis, opnieuw met Tim Knol, blijft gelukkig NIET
onvermeld.
In de tuin van het Rietveldhuis werd een popconcert voor een klein aantal genodigden gegeven
En in ons Dorpshuis konden we een voorronde van de Waterlandse Popprijs beleven.
Het publiek ging uit zijn dak, na maanden van culturele geheelonthouding ook wel eens fijn.
De Volendammer Jacob D. Edward won het regionale bandjesfestijn.

PIETERNEL
Wat hebben we uitgezien naar een gezellig evenement.
En wat fijn dat we dat deze nazomer hebben gekend.
In de open lucht, dus redelijk veilig,
Maar op anderhalve meter, want dat blijft heilig.
De garage sale in plaats van de jaarlijkse braderie
Bracht heel wat dorpelingen euforie.
Van alles werd er te koop aangeboden,
Van wandelende takken tot baby mode.
Het was een feestelijk versierd dorp voor een dag
En nu maar hopen dat dit jaar de braderie weer mag.

THOMASVAER
Zeg, gaan we na al dit gedoe straks nog een biertje doen bij het Wapen?
Oh nee, ik heb zeker een paar weken liggen slapen.
Maar ik vind dat we onze dorpskroeg toch wel een beetje in het zonnetje mogen zetten,
want zij hebben dit jaar toch wel heel goed op moeten letten.
Anderhalve meter uit elkaar?
Het Wapen doet het gewoon maar.
Op een zwoele zomeravond nam Xander Lelie, een talentvolle kok uit het dorp, de keuken over
voor één dag.
Het was werkelijk genieten geblazen, als ik de verhalen geloven mag.
De bezoekers kwamen ‘op chique’ en genoten van een zesgangenmenu.
‘Fine dining’ van het hoogste niveau, dat is weer eens wat anders dan aardappels met jus.
PIETERNEL ---- nou geef mij maar aardappelen met jus hoor

PIETERNEL
12 uur dicht? 10 uur dicht? 8 uur dicht?, 5 uur dicht?
De familie Dekker is voor geen enkel probleem gezwicht.
Eindelijk in het voorjaar dan weer open mogen gaan,
Zodat Hans weer voor een praatje bij zijn gasten mocht staan.
Uiteindelijk dan toch weer helemáál dicht
En de pijlen maar weer op afhaalmaaltijden gericht.
Echt, wij hebben diepe bewondering voor de flexibiliteit waarmee hier is omgegaan,
Maar we hopen dat we in het nieuwe jaar toch weer lekker aan de toog kunnen staan.

THOMASVAER
De sport- en spelweek kon in de laatste vakantieweek gelukkig wel doorgaan.

De tentennacht was een mooie afsluiter, ik zie al die mooie tenten nog staan!
De dag daarna werd de organisatie geconfronteerd met een grote domper;
Vernielingen in het park door opgeschoten jongelui, kan het nog lomper!
Twee muurtjes van de muziektent gesloopt, en ook de barbecue ging eraan.
De organisatie heeft van de slooppartij, direct melding bij de gemeente gedaan.
Wordt het soms tijd voor camera’s in het park? Of moet Bromsnor zijn rentree maken?
Ik hoop maar dat wij volgend jaar, niets hoeven te dichten over dit soort zaken…

PIETERNEL
Het is een jaar waarin we allemaal een beetje gefrustreerd zijn geraakt.
Dat “we noemen de naam niet nog een keer” virus heeft het ons toch weer moeilijk gemaakt.
Maar ach, eigenlijk hadden we het allemaal zo slecht nog niet.
In andere delen van de wereld was er echt nog veel meer verdriet.
Neem nu zo’n gezin, voor bommen en granaten uit het verre Syrië gevlucht,
Die hebben jaren onder werkelijke dictatuur en tirannie gezucht.
Gelukkig vonden ze onderdak in veilig en gastvrij Ilpendam;
Gastvrij tot er een stel eencellige lieden langskwam.
Met zwaar vuurwerk liepen zij door het dorp, horen en zien verging iedereen.
Maar om dit bij dit gezin door de brievenbus te gooien, dan ben je toch wel erg ver heen.
Vanaf deze plek zou ik dit gezin het allerbeste willen wensen in het nieuwe jaar:
“Geloof me, van dit soort lieden zijn er gelukkig maar een paar”.

THOMASVAER
Kick Out Zwarte Piet ontketende dit jaar een behoorlijke rel in Volendam.
Je zou toch niet willen dat dit actiecomité volgend jaar ook naar ONS dorpje kwam!
Want waar in bijna heel Nederland inmiddels de roetveegpiet zijn intrede heeft gedaan,
Zag ik bij de intocht in Ilpendam alleen maar pikzwart geschminkte Pieten in de muziektent
staan!
Best sinterklaascomité, wij waarderen jullie inzet en ga daar ook vooral mee door,
Maar Zwarte Pieten in het jaar 2021, dat kan eigenlijk echt niet meer hoor.
Ook in ons dorp wonen kinderen van allerlei nationaliteiten, het is geen 1960 meer.
Voor heel veel mensen doet de aanblik van Zwarte Pieten best een beetje zeer.
Dus volgend jaar graag roetveegpieten in het dorp, dan is ook hier de discussie over en uit.
De kinderen zingen heus wel vrolijk mee, en van welke kleur Piet ze cadeautjes krijgen, dat
interesseert ze echt geen fluit.

PIETERNEL
Carla Leurs, violiste, onder andere bekend van het tv programma Maestro,
Heeft een kostbare 18e -eeuwse Guadagnini viool in bruikleen gekregen.

Het Nationaal muziekinstrumenten Fonds doet dit niet zomaar cadeau,
Maar voor een zo groot talent is dit topinstrument een zegen.
De viool is vergelijkbaar met een Stradivarius wordt beweerd,
Heel kostbaar maar vooral met een unieke klank.
Heel fijn dat in onze Ilpendamse wordt geïnvesteerd,
We kunnen niet wachten op een mooi concert, waarvoor nu al onze grote dank.

THOMASVAER
De pont bij Ilpendam blijft in elk geval nog de komende jaren in de vaart.
Dat is goed nieuws want opheffing van de pont is iets dat ons al jaren zorgen baart.
De gemeenten Waterland en Landsmeer hebben besloten de kosten van de pont niet meer te
dragen.
Maar het uit de vaart nemen leidde al vaker tot vele vragen.
Extra uitstoot door landbouwvoertuigen die moeten omrijden wil je voorkomen
En het besluit om een fietsbrug te plaatsen is nog lang niet genomen.
Kortom, het probleem is voor nu opgelost,
Maar wij hopen op een een permanente uitkomst, hoewel die vast veel hoofdbrekens kost.

PIETERNEL
Wist jij Thomasvaer, dat aan de overkant van het kanaal, een schoonheid van jewelste woont?
THOMASVAER Waar waar?--PIETERNEL Julia Verbij hoopte dit jaar tot Miss World Nederland te worden gekroond.
De blonde boerendochter heeft niet alleen de beauty, maar ook de brains.
Een afgeronde universitaire opleiding en ook nog een slimme internetondernemer, verzin het
maar eens!
Een uitzending naar de Miss World verkiezing zat er helaas niet in, maar Julia zal er niet om
klagen.
Als je een keer met haar op het pontje staat Thomasvaer, vergeet dan niet haar handtekening te
vragen!

THOMASVAER
Ga vooral stemmen, was de boodschap van de overheid.
In verband met corona, wordt extra ingezet op veiligheid.
Er mocht drie dagen lang worden gestemd,
Maar die twee extra dagen waren niet voor Ilpendam bestemd.
Slechts in Broek en Monnickendam werd die mogelijkheid geboden
En het lag waarschijnlijk aan de communicatiemethode,
In ieder geval kwamen ouderen en kwetsbaren bij het Dorpshuis voor een dichte deur
En was de stemming behoorlijk in mineur.

Op stel en sprong zijn toen kleine busjes ingezet om mensen naar Monnickendam te rijden
En hen aldus naar de zo belangrijke stembus te begeleiden.

PIETERNEL
Dit jaar waren er ook weer landelijke verkiezingen waaraan dorpsgenoten meededen,
Laura Bromet voor Groen-Links dat zullen de meeste in het dorp nog wel weten.
Maar ook Joyce Vastenhouw deed een poging in Den Haag te komen.
Helaas, nou ja, Forum haalde net niet genoeg zetels, dus dat blijft nog even dromen.
Joyce zat al in de provinciale staten voor haar partij,
Maar ze dacht, ach wat, ik doe de gemeente Purmerend er gewoon even bij.
Dus ook al op de lijst bij de verkiezingen voor de gemeenteraad,
Beetje merkwaardig alleen, als er duidelijk iets over inwoner in de statuten staat,
Maar niet alleen Joyce was helemaal geen inwoner van Purmerend,
Voor de lijsttrekker gold hetzelfde, dus stemde mensen voor niets op die vent.
We wensen Joyce dus het beste met haar werk voor provinciale staten,
maar over 4 jaar houden we ook haar zeker weer in de gaten.

THOMASVAER
Voor zo’n klein dorp als Ilpendam hebben we best wel veel beroemdheden.
Soms denk ik wel eens, we hebben er meer dan sommige grote steden.
Ook dit jaar mochten we weer een nieuwe beroemdheid verwelkomen,
ster in een jeugdserie daar kunnen de meeste kinderen alleen maar van dromen.
Maar Boris Vis wist in de tv-serie Kabam een grote rol te bemachtigen,
dat kan onze stelling dus duidelijk bekrachtigen.
In het echt houdt Boris van timmeren en is hij hartstikke dapper,
maar in de serie speelt hij een jongen die heel bang is voor de kapper.
Nou, met zo’n lekkere bos met haar kunnen we dat wel begrijpen hoor,
straks knipt die kapper nog een stuk uit je oor.
Dit verhaal werd helemaal compleet,
Omdat papa Boelie de muziek maakte en ook nog de montage deed!
En dat vader en zoon prima werk hadden gedaan,
Werd duidelijk toen ze in het Cinekid festival bij de prijswinnaars bleken te staan.

PIETERNEL
Ook één van onze beroemdste inwoners deed dit jaar weer van zich spreken,
Dat de reden niet echt een vrolijke was, was ons snel gebleken.
Sita Vermeulen maakte een nieuw lied voor wereld Alzheimer dag,
en dat kwam natuurlijk mede door wat zij bij haar eigen moeder zag.
Zij liet haar moeder altijd als eerste nieuwe nummers horen

en wij zijn ervan overtuigd dat ook dit lied haar zou hebben kunnen bekoren.
Niet alleen omdat het getuigt van de grote liefde en het zware gemis,
Maar ook omdat het een oproep voor aandacht voor Alzheimer is.
Alzheimer is volksziekte nr1 en treft vele mensen, en niet hen alleen,
Hele families gaan door deze ziekte door een zware tijd heen.
En mag ik vanaf deze plek mij bij Sita aansluiten,
Doneer allemaal aan de Alzheimer stichting een paar duiten.

THOMASVAER
Ondanks alle beperkingen hebben we toch wel een lang verhaal afgedraaid Pieternel

PIETERNEL
Inderdaad Thomasvaer zeg dat wel

THOMASVAER
Er is veel wél gebeurd en veel niet doorgegaan
Maar gelukkig hebben we hier weer kunnen staan
Volgend jaar hopelijk met u allen in de zaal
Dat vinden wij toch net iets leuker dan digitaal
----Sorry omroep PIM----

THOMASVAER EN PIETERNEL
We zijn uitgepraat, we zien u volgend jaar terug!
We wensen u een geweldig 2022!

