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 TWISKEMOLEN  NIEUWSBRIEF  

wist u dat………. 

Wist u…. dat 2 oktober jl. onze stichtingsakte 
is ondertekend bij notaris Ten Hoor in  
Landsmeer? Deze datum is natuurlijk een 
memorabel moment in de geschiedenis van de 
Twiskemolen. 
Voor het goed functioneren van de stichting hebben 
wij jouw hulp hard nodig. Hoe? Dit laten we de 
komende maanden weten als wij een aantal puntjes 
op de i hebben gezet. Wordt vervolgd. 

notaris ten Hoor heeft voor ons de stichtingsakte gratis 
verzorgd.  
Met de inbreng van Piet Brouwer, Richard Quakernaat (oud- 
wethouder van Landsmeer) en notaris ten Hoor is het zo ver 
kunnen komen en wij zijn hen dan ook erg dankbaar 

Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop 
heeft als bestuursleden Marijke Brouwer (penningmeester), 
Guus Huls (secretaris) en Marcel Koop (voorzitter) 

De stichting heeft ten doel: 
a. het presenteren, ontwikkelen en beheren van het molenerf en de molenbiotoop als 

cultuurhistorische en natuurhistorische waarde behorende bij de Twiskemolen; 
 

b. het presenteren van de Twiskemolen aan geïnteresseerden,  
      recreanten, toeristen en ander publiek; 
 
c. het in stand houden van een kudde landgeiten als onderdeel van deze  
      cultuurhistorische waarde; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met  
      één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe  
      bevorderlijk kan zijn. 
 
                               Hoe wij deze doelstellingen willen realiseren, laten we  
                               weten in een volgende nieuwsbrief. 

de doelstellingen van de stichting 

Wist u…. dat na een lang en droog voorjaar én dito zomer het gemaal in augustus, september en de helft van 
oktober weer vele draaiuren heeft gemaakt door overvloedige regenval, toestroom van doorspoelwater én 
verlaging van peilvakken voor het schonen van de sloten? 

--- op windkracht heeft de vijzel 142 uur gedraaid (met tussen 
20 en 60 kuub water per minuut) in de afgelopen 2½ maand. 
--- met de motor heeft de vijzel 103 uur gedraaid (met 60 kuub 
per minuut) in dezelfde 2½ maand.  
                     In dezelfde periode heeft de molen natuurlijk ook   
                     weer vele uren voor de prins gedraaid 

Wist u…. dat door het fraaie weer dit jaar de oogst in de moestuin en in 
de boomgaard zeer uitbundig was? 
Eerst werden vroegrijpe peren geoogst, vervolgens diverse pruimsoorten, 
en begin oktober mochten wij de laatste appelrassen plukken waaronder 
de goudreinet en de Cox’s Orange Pippin, de kweeappel, en de stoofpeer 
Gieser Wildeman. 
Op de onverwarmde (dus koele) tweede zolder van de molen worden de 
diverse fruitrassen bewaard, maar deels heeft Marijke veel fruit ingemaakt 
tot moes, jam en compote. Ook maken wij anderen blij met onze oogst. 



het bouwboek 

Sinds wij vorig jaar weer de mogelijkheid hebben gekregen om rondleidingen te geven in en rond de Twiskemolen 
is het er nog niet van gekomen om (school)groepen rond te leiden. In eerste instantie was het seizoen er niet naar 
om de rondleidingen weer op te starten, vervolgens gooide het coronavirus roet in het eten. 
 
Wel genoten het afgelopen half jaar veel mensen van hun eigen omgeving en daardoor was het dit voorjaar en 
deze zomer extra druk op de dijk bij de molen. Men genoot van het draaiend gevlucht en velen vroegen zich af of 
de molen te bezichtigen was. Met de uitleg dat wij (Marijke&Marcel) in de molen wonen en momenteel liever geen 
mensen over de vloer wilden hebben i.v.m. het virus, had iedereen begrip voor ons besluit. 
 
De afgelopen tijd waren wij (Marijke&Marcel) wat meer gebonden aan huis (lees:molen) en dat heeft ons mede op 
de gedachte gebracht om iets te ontwikkelen waardoor vooral kinderen thuis toch spelenderwijs wijsheid kunnen 
opdoen over de bijzondere en nog steeds werkende monumentale poldermolen in hun regio, op de grens tussen 
Oostzaan en Landsmeer. 
Nadenkend, tekenend, knippend, plakkend is Marcel tot iets gekomen dat wij een bouwboek zijn gaan noemen, 
want nee, het is geen bouwplaat en nee, het is ook niet echt een boek.  
Op A3-formaat (42x30 cm) zijn we een pakket aan het ontwikkelen waarin door middel van tekeningen vragen 
worden gesteld over de molen, het erf en de biotoop. Op speelse wijze worden de vragen beantwoord, waarbij 
diverse onderdelen van de molen ook kunnen bewegen door zelf te knippen, te vouwen en in het bouwboek aan te 
brengen. 
 
 
 
 

knippen, rillen, vouwen, plakken, bouwen, leren en verwonderen 

Wow, er stroomt  
hier zo’n 60 kuub water      

per minuut langs mij heen. 
Wat een waterspektakel ! 
Maar waar stroomt al dat 

water eigenlijk heen? 
gevlucht 

kruirad 

Kinderen kunnen met schaar   
en plaksel vorm geven aan het 

bouwboek.  
Ouderen kunnen met een 

snijmes subtieler te werk gaan. 

Vragen als: is er veel werk te doen in en rondom de molen? Hoe is het om in een molen te wonen? Waarom 
lopen er geiten om de molen heen? Waar blijft al het water dat de molen wegpompt uit de polder? Hoe werkt 
de molen eigenlijk? Dit zijn zomaar een paar vragen die aan bod komen in het bouwboek. Maar bijvoorbeeld 
ook de veel gestelde vraag of je als molenaarsgezin kan leven van het werk op een poldermolen en hoe wordt 
         je molenaar? 
 
  

Belangrijke onderdelen van de bijna 500 jaar oude molen worden   
    uitgebreid benoemd en op speelse  
        manier uitgelegd. 

bovenwiel 

met silhouetjes van menselijke figuren wordt de 
grootte van de molenonderdelen verduidelijkt 



In de kap  
draai ik als  

molenaar bijna 
dagelijks aan dit 

grote rad. 
Weet je  

waarom? 

Wat een enorm 
groot houten wiel ! 

Waarom is dit wiel zo 
groot  molenaar? 

En  
waarom  

zitten er grote 
houten 
blokken 

rondom dat 
wiel ? 

    In een kelder  
    onder de molen is de 
motor opgesteld die de 

vijzel kan laten draaien als 
er niet genoeg wind is om 

de polder te bemalen. 
Maakt die motor            
niet veel herrie  
in de woning ? 

Kelders, keuken, woonkamer, slaapkamers, badkamer 
en opbergzolder;  
wonen in een molen is als wonen in een gewoon huis. 
Of toch niet?  Het bouwboek legt het allemaal uit en laat 
zien hoe leuk het is om te wonen in de Twiskemolen ! 

een zelf te knippen en te plakken standaard is onderdeel 
van het bouwboekpakket, waardoor je het bouwboek fraai 
rechtop kunt tonen op tafel 

de bedoeling is om het pakket te laten 
drukken op 280 grams karton op A3-formaat. 
Het laten drukken van dit pakket zal natuurlijk 
de nodige euro’s kosten. Wij zoeken dan ook 
sponsors en/of medefinanciers die het 
mogelijk kunnen maken dit educatieve pakket 
werkelijkheid te laten worden 

laat het ons weten! 



kort en laatste nieuws 

                    De Natuurwerkdag 2020, gepland op 7 november a.s. is afgelast. Dat is natuurlijk 
ontzettend jammer, maar de beslissing is ook zeer begrijpelijk. Het coronavirus houdt ons 
nog/weer/opnieuw in de greep. De landelijke organisatie had al ontzettend veel voorwerk verricht, en 
voor onze regio was Landschap Noord-Holland ook met enorme inzet bezig om alle locaties in Noord-
Holland te motiveren en te begeleiden. 
 
De vele enthousiaste handen die ons hadden kunnen helpen op 7 november zullen er niet zijn om de 
geplande werkzaamheden te verrichten. Wij (Marijke&Marcel) zullen de komende maanden met 
positieve inzet gaan improviseren  
om de werkzaamheden in partjes  
toch verricht te krijgen, vaak met  
de hulp van een enkele vrijwilliger. 

Heb jij zin ons een keer te 
helpen met het verbeteren van 
de biodiversiteit in de 
molenbiotoop?  
 
 
 
Laat maar weten, wij zijn er blij 
mee. 
Stuur een berichtje of bel even: 
06-22141353 

een ochtend of middag even lekker sjouwen 
met nieuwsgierige landgeiten om je heen? 

                 Wanneer begint de herfst? Voor ons is het 
moment als de laatste boerenzwaluwen zijn vertrokken 
richting het warme zuiden. Op 13 september vertrokken 
de laatste 2 zwaluwen vanaf hun zomerverblijf bij ons. 
Wat een stilte, wat een gemis! We kunnen niet wachten 
tot maart volgend jaar, wanneer we in de waterloop onder 
de molen, in de geitenstal en in de schuur weer dagelijks 
hun gekwetter mogen aanhoren en hun balletdansen 
aanschouwen in de lucht. 
Nu, half oktober, nemen wintergasten  als winterkoning, 
roodborst en heggenmus het molenerf over met hun  
  gezang. Ook heerlijk om te horen. 

paddestoelen in de biotoop 

Twiskemolen met herfstzeilvoering 

wat een oogst dit jaar met onder andere 
goudreinetten zo groot als een softbal 

De landgeiten 
hebben hun eerste 
hooibaaltjes 
verorberd, de 
bladeren krijgen 
hun herfstkleuren 
en het gras rond de 
molen heeft zijn 
laatste maaibeurt 
gehad. 
 
Het is herfst, geniet 
ervan 
en blijf gezond. 

verschraling van een deel van het bokkenland 


