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de activiteiten op 10 mei in 
vogelvlucht 
11.30 uur: opening van de feestdag door 
de burgemeesters van Oostzaan en 
Landsmeer 
 
H  12.00-15.30 uur: de locatie van de 
hooibalen-stapelwedstrijd  
 
A  12.00-16.00 uur: het watergebied 
waar de aquabubbles te water gaan 
 
V  11.00-16.00 uur: de dijk waar in grote 
aantallen gevliegerd mag worden 
 
T  11.00-15.30 uur: het open molenerf 
met de workshops Vliegers en 
Handmolentjes maken 
 
Z  12.00-16.00 uur: het water waar  
WSV De Breek zijn zeilboten laat varen 
waaronder ook instapboten 
 
M  13.00 uur: zorgboerderij De Marsen, 
waar 40 jaar geschiedenis van Het Twiske 
wordt verwoord door Rob Veenman met 
aansluitend om 14.30 uur een fietstocht 
in Het Twiske door Jan van Steijn 
 
W  11.00-17.00 uur: de thuishaven van 
WSV De Breek, waar iedereen op 10 mei 
terecht kan voor drinken en 
versnaperingen 



Op 10 mei zal door 6 teams op ludieke wijze gestreden worden om de 
Twiskemolen-hooibalen-stapeltrofee 2015. De start van de wedstrijd is om 
12.00 uur. De volgorde waarin gestart wordt, komt door loting tot stand. 

Uw omroeper, stimulator en animator bij de 
wedstrijd is Nico Bink: 
 
 
 
 
 
 

uw gastvrouwen en gastheren op 10 mei   

U zult op 10 mei ontvangen worden door een enthousiaste groep vrijwilligers. Sommigen helpen met de 
voorbereidingen, anderen zijn op de dag zelf aanwezig om alles in goede banen te leiden en bezoekers van de 
juiste informatie te voorzien. 
Zonder andere vrijwilligers te kort te willen doen, lichten wij er een aantal vrijwilligers even uit. 

Uw gastmolenaars op 10 mei zijn Elly Mense en Siep 
Markerink. Beiden zijn vooral actief als molenaar op 
Molen De Adriaan in Haarlem. Wij vinden het geweldig 
dat Elly en Siep op 10 mei (tevens Nationale Molendag !!) 
met plezier willen zorgdragen  voor het draaien van de 
Twiskemolen zodat wij (Marijke, Gido en Marcel) ons 
kunnen bezig houden met het reilen en zeilen van de 
feestdag. 
 

Elly Mense Siep Markerink 

De molen is op de 
begane grond te 

bezichtigen en een 
ieder kan zien hoe 

midden in het 
woongedeelte de 

tandwielaandrijving 
het gemaal aandrijft. 

Dit zijn de zes teams:  
-- WSV De Breek 
-- Baanstede Groen 
-- Zorgboerderij De Marsen 
-- Twiske Haven 
-- het Twiskemolen    
                vrijwilligersteam  
-- de Twiskemolen 

Op 10 mei is niet alleen de molen te bezichtigen, maar zijn ook de moestuin en boomgaard op gepaste 
afstand te aanschouwen. De 4 ha grote molenbiotoop zal niet geheel te bezichtigen zijn, daar het 
broedseizoen in volle gang is en wij flora en fauna met rust willen laten. Toch stellen we groepjes 
geïnteresseerden in de gelegenheid om onder begeleiding een geitenloopbruggetje over te steken langs de 
randen van het molenerf.  Uw gastheer is Paul Bink die de bezoeker meer zal vertellen over het natuurlijk 
beheer van de molenbiotoop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vastgestelde tijden neemt Paul  
u voor een korte rondleiding mee. 



4 kunstwerken   

kinderen van groep 8 van OBS De Kweekvijver zijn druk doende het molenzeil te 
beschilderen. Kinderen van de onderbouw mochten in groepjes het werk bekijken 

geweldig credo van 
een van de kinderen 

De afgelopen 2 maanden hebben vier scholen hard gewerkt om vier nieuwe (door sponsors gefinancierde) 
molenzeilen te beschilderen met het thema Land, Water en Dijken. Het zijn ware kunstwerken geworden die       
10 mei voor het eerst de wieken zullen sieren. De twee scholen uit Landsmeer en twee uit Oostzaan hadden verder 
de vrije hand gekregen om invulling te geven aan het thema. OBS De Kweekvijver in Oostzaan heeft het 
schilderproject bij groep acht neergelegd. Naar aanleiding van tekeningen van de kinderen werd door juf Elise een 
definitief ontwerp samengesteld. 

De Montessorischool in Landsmeer 
gebruikte het thema Vincent van Gogh  
om inspiratie op te doen. Na een bezoek 
aan het Van Gogh museum zijn kinderen 
van de midden- en bovenbouw met 
tekeningen aan de slag gegaan.  
Vervolgens hebben kinderen en 
leerkrachten een twaalftal tekeningen 
geselecteerd. Uit deze tekeningen zijn 
details gehaald die uiteindelijk door alle 
kinderen in het groot op het 10 meter 
lange molenzeil werden geschilderd. 

hieronder een artikel 
uit het NHD over het 
beschilderen van een 
molenzeil door de 
Montessorischool in 
Landsmeer 



Bij basisschool De Rietkraag in Oostzaan hebben de midden- en bovenbouw 
hard gewerkt om het molenzeil op tijd af te krijgen. Het molenzeil van deze 
school hebben wij als test voor een wiek gehangen. Het effect is echt 
geweldig. Op 10 mei zijn de vier prachtige molenzeilen voor iedereen van 
dichtbij te bewonderen en zal er uitleg worden gegeven over de kunstwerken. 
De kunstzeilen zullen de komende jaren voor de wieken hangen op speciale 
feestdagen zoals bijvoorbeeld Koningsdag en Nationale Molendag.   

veel schoolklassen hebben 
de molen bezocht om extra 
inspiratie op te doen 

Op OBS De Stap in Landsmeer heeft docent beeldende vorming Marijke Mill voor alle klassen een voorstelling 
gegeven ter inspiratie voor het beschilderen van het molenzeil. Marijke heeft ook het schilderen begeleid. Ook dit 
molenzeil is ontzettend mooi geworden. 



Sponsors lustrumfeest:  
festivalorganisatie ID&T,     Kraan- en transportbedrijf Joh. Schol B.V. ,     Landschap Noord-Holland,      
Meyn Food Processing Technology B.V.,     Zaanse Zeilmakerij,     Contactgroep Bedrijven Oostzaan,      
Vork en van Prooijen accountants & belastingadviseurs,     Free Style Projects,      Woningbouwvereniging WOV,     
M. Ruig en Zonen B.V. wild en gevogelte,    Cor Voet B.V. wild en gevogelte    en de Montessorischool Landsmeer 

Hoofdsponsors lustrumfeest:  
Recreatieschap Twiske-Waterland (onderdeel van Recreatie Noord-Holland) 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Net zo interessant als de geschiedenis van de 
Twiskemolen is het verleden van de Twiskepolder. 
Tijdens het lustrumfeest van 10 mei zal op 
zorgboerderij De Marsen om 13.00 uur op beeldende 
wijze teruggekeken worden op Het Twiske. Houdt de 
begintijd goed in de gaten ! 

Zorgboerderij De Marsen 

De Twiskepolder = Recreatiegebied Het Twiske  



lammerenfeest   

Op 1 en 2 april zijn wij verblijd met in totaal 7 lammeren. 
Met de lammeren en de drie moeders gaat het goed. 
 
Geit Jasna van het Luijendijkje verraste ons op 1 april met 
drie gezonde geitjes.  
De Nederlandse landgeit is een zeldzaam huisdierras. 
Geboortes worden landelijk geregistreerd. Daar horen 
namen bij. Binnen de Landelijke Fokkersclub Nederlandse 
Landgeiten is afgesproken  dat de namen van alle in 
Nederland geboren landgeitlammeren jaarlijks met 
eenzelfde letter beginnen, het alfabet volgend. In het jaar 
2000 begonnen alle namen met een ‘A’. (Je kunt dus zelf 
uitrekenen hoe oud moedergeit Jasna is). 
Dit jaar (2015) beginnen de namen met een ‘O’.  Op de 
foto rechts zien we dan ook (v.l.n.r.) Ode, Occa en Oukje 
van het Luijendijkje. Op deze foto waren ze 5 dagen oud. 

Op 2 april werden Olijfje en Olijk van het Luijendijkje 
geboren.  De kleurtekening van deze twee geitjes is 
bijzonder; onder andere de zwarte pootstrepen hebben de 
geitjes meegekregen van hun wilde Engelse voorvaderen. 

De lammeren op de foto hieronder zijn ook op 2 april geboren, ‘s morgens om 6.30 uur. Het zijn 2 bokjes met de 
namen Okker en Op-de-wind van het Luijendijkje. Nadat deze twee boefjes door hun moeder waren schoon-
gelikt en ze de eerste melk (biest) hadden gedronken, stapten ze ‘s middags al het schuilhok uit om hun nieuwe 
wereld te verkennen….  Moeder Janke van het Luijendijkje had het er maar druk mee, zeker toen de bokjes al na 2 
dagen  

foto boven: staand landgeitbokje 
Okker, liggend bokje Op-de-wind.  
 
Op-de-wind is ook echt op de 
wind geboren; ‘s morgens om 
6.30 uur werd hij door zijn 
moeder schoongelikt terwijl er 
een koude noordelijke wind over 
hem heen blies 

over de bruggetjes renden, met de 5 geitjes in hun kielzog. Dit ging nog best 
wel wiebelend  op hun pootjes, vandaar dat ook wij er erg druk mee waren. Tot 
3x toe hebben wij een lam uit het water moeten vissen. Nu, 4 weken verder, 
zijn wij nog steeds wel waakzaam, maar de lammeren staan veel steviger op 
hun pootjes en zien de bruggetjes ook steeds meer als een risicofactor.  



Dat geiten zeer goede klimmers zijn laten onderstaande foto’s goed zien. Zelfs wij verwonderen ons er nog steeds 
over hoe de lammeren, hoe jong ook, meteen hun omgeving verkennen door alles te beklimmen wat ze 
tegenkomen; of het nu gaat om een schuilhok, een boom, de duiventil, hun moeder of zelfs een homo sapiens!  
De wereld lijkt een stuk interessanter als je ergens bovenop staat…… 

op deze foto’s is 
goed te zien dat 
een 3 weken oud 
landgeitje zich 
met gemak 
staande weet te 
houden op een 
bijna verticale 
boomstam 

mede doordat 
alle 7 lammeren 
binnen 25 uur 
zijn geboren, is 
het een hechte 
groep. Ze gaan 
geregeld 
gezamenlijk op 
avontuur. Niet 
alleen de 
moeders hebben 
zorgen over de 
avonturen, ook 
wij. Maar het is 
vooral ook 
genieten van de 
7 musketiers……. 

B A 

C 

D 

A = klimmen bovenop ons 
B = klimmen in de duiventil 
C = klimmen op/over de evenwichtsbalk 
D = klimmen op mamma  
E = klimmen op het schuilhok 

E 



Het bokken der landgeiten   

Het tegen elkaar aan bokken met de horens zit de Nederlandse landgeit in het bloed, in de genen! Landgeiten zijn 
kuddedieren en binnen de groep heerst een sterke hiërarchie. De sterkste geit is de baas hetgeen wordt bepaald 
door het bokken en bijbehorende uithoudingsvermogen. Het bokken gebeurt op 2 manieren, A: stevig staand op 4 
poten, achterpoten strak naar achteren, oren recht omhoog, om vervolgens nek en kop met kracht naar voren te 
bewegen. B: staand op de achterpoten en het gehele lijf naar voren gooiend om zo met extra kracht tegen de 
horens van de tegenstander te botsen. Het tegen elkaar aan bokken gebeurt vaak met enorme kracht. De Landgeit 
heeft dan ook een gelachtig materie in de kop die de klap in de kop voor een belangrijk deel opvangt/absorbeert. 

Op foto 2 is de houding te zien van een landgeit die 
haar gehele gewicht in de strijd gooit; staand op de 
achterpoten om daarmee vervolgens voorwaartse 
kracht te ontwikkelen. 

Landgeiten (vrouwelijk) en landgeitbokken (mannelijk) bokken 
allemaal met en tegen elkaar. Wel is het zo dat opgroeiende en 
volwassen landgeitbokken groter en zwaarder zijn en daarmee ook 
veel sterker dan de vrouwelijke landgeiten.  
De foto links toont een ‘aanstormende’ boklam van 3 weken oud. 
Toen we vlak boven de grond een foto wilde maken (met uitgestrekte 
arm), kwam dit boklam enthousiast aangelopen met de oortjes recht 
omhoog en rechte strakke nek om even tegen de camera te 
bokken…… 
 
 
 
 
 
Dit boklam, met de naam Op-de-wind, wordt later als hij groot is 
vast stratenmaker of skater……      hij is namelijk geboren met  
          kniebeschermers aan…… 

1 2 

Wij observeren 
onze groep 
natuurlijk geregeld 
en zien ook dat de 
dieren met elkaar 
bokken voor het 
plezier. Het bokken 
ziet er vaak stoer 
en spectaculair uit, 
wij genieten ervan 
mede in de 
wetenschap dat een 
bokkende landgeit 
in goede conditie 
verkeerd. 

de jonge boklammeren mogen wel een beetje met ons 
bokken, maar alleen tegen een gestrekte arm. Kleine 
bokjes worden groot en als ze ons als ‘bokspeeltje’ 
blijven zien als ze volwassen zijn met hun enorme 
spierkracht en gewicht van ruim 100 kg dan……. 

De twee lammeren op foto 1 zijn pas 5 dagen oud 
en bokken al met elkaar. De houding zit er al 
helemaal in; achterpootjes strak naar achteren, 
oortjes recht omhoog en knallen met de kopjes...... 



kort en laatste nieuws  

Maaluren in maart: 
Elektrische aandrijving van het gemaal : 10 uren 
Op windkracht het gemaal aangedreven: 96 uren 

April is een relatief droge maand geweest.  

Maaluren in april: 
Elektrische aandrijving van het gemaal : 0 uur 
Op windkracht het gemaal aangedreven: 43 uren 

                       In de maanden maart en  
              april hebben we relatief veel met 
de wind de 650 ha grote Twiskepolder 
kunnen bemalen.  
 
Maart eindigde stormachtig.  
De door de westenwind opgestuwde 
wateren rondom de molen zorgden er 
onder andere voor dat onze Oostzaanse 
jollen niet vol liepen door hevige regenval 
maar door klotsende golven. 

                      Ook dit voorjaar is gelukkig weer een voorjaar met aangename verrassingen  
    vanuit de natuur. Zo werden wij begin april diverse vroege ochtenden verblijd met het gezang van 
een zanglijster die op het bovenste puntje van de wiek zijn muzikale kunsten ten gehore bracht.  
Was het al eind maart dat het koppel witte kwikstaarten op het molenerf verscheen, op 10 april vlogen 
de boerenzwaluw en het visdiefje op dezelfde dag weer voor het eerst dit jaar met zwierige vluchten 
    rondom de molen. En natuurlijk ontpopte de afgelopen weken de een 
             na de andere fruitboom zich van kaal winterhout tot  
                     voorjaarspracht vol bloesem met bijbehorende geuren. 

zanglijster 

bloesem gieser wildeman (stoofpeer) 


