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De maand mei gaat bij ons de 
boeken in als feestmaand voor de 
molen en een maand met opnieuw 
weinig neerslag, afwisselend zon en 
bewolking. Het eksterpaar, dat al op 
het erf verblijft sinds wij hier in 
oktober 2011 kwamen wonen, vliegt 
rond met 2 jongen, kneutjes hebben 
weer een nest gemaakt van (witte!) 
geitenharen, en wilde eenden en 
meerkoeten zwemmen ook weer 
rond met hun pullen.  

door hagel kapot geslagen bloesem 

Ondanks dat mei een relatief rustige 
maand was, herinnert bijna iedereen zich 
wel de zware buien op Bevrijdingsdag.   
De hagelbuien hebben bij ons op het erf 
pittige schade aangericht  aan de 
vroegbloeiende fruitbomen. 
Het is nog even afwachten of deze 
fruitbomen minder fruit zullen dragen. 

een mengsel van hagelstenen en bloesem ligt op 5 mei op het molenerf 

jonge eksters ‘schreeuwen’ dagen lang rond de 
molen om voedsel bij hun hardwerkende ouders 

hier tracht landgeitbok Glunt een fruitboomblaadje 
te scoren. Let even op het doorgezakte gaas……. 

Een andere, meer 
constante, bedreiging 
voor de fruitbomen 
vormen de geiten. Is 
een hek niet goed 
afgesloten, de geiten 
hebben het meteen 
door. Voor het eerst 
in de 3½ jaar dat we 
hier wonen wist een 
geit zich ‘s morgens 
vroeg toegang te 
verschaffen tot de 
boomgaard. In luttele 
minuten werden 
diverse stammen 
deels van de schors 
ontdaan. Gelukkig 
werd geen enkele 
boom rondom 
geschild, anders was 
de overlevingskans 
van de boom erg 
klein geweest…. 



Met de 7 landgeitlammeren gaat het erg goed. Het was even 
spannend voor ons of de moeder van de drieling voldoende 
melk zou hebben, maar gelukkig is die zorg ongegrond 
gebleken. 
Afgelopen twee maanden hebben wij meerdere malen een 
lammetje uit het water moeten redden, omdat deze in zijn of 
haar enthousiasme het gevaar van de bruggetjes nog niet goed 
door had.  Naar gelang de lammeren ouder worden, nemen ze 
steeds meer met beleid de oversteek op de soms door regen 
natte brugdelen. 
Het plezier met de lammeren delen we graag met anderen; de 
nieuwsgierige en klimgrage geitjes doen elke gast op het 
molenerf glimlachen. Rechts op de foto Bernadette Hoogstede 
in gesprek met geitlam Oukje van het Luijendijkje.  

Binnen de molenbiotoop is op Bevrijdingsdag, tijdens de hagelbuien,  
        een oude meidoorn omgewaaid. Doordat een deel van de  
                wortels nog houvast heeft, is de meidoorn alsnog  
                       prachtig tot bloei gekomen. Echter, de geiten zullen  
                          de komende maanden deze meidoorn geheel gaan  
                              strippen en wij verwachten dan ook dat de  
                                 fraaie boom het niet zal overleven. Best  
                                   jammer, maar in basis is de molenbiotoop  
                                    rietland dat kort gehouden wordt door  
                                      onze geiten. 

de lammeren zien de omgewaaide meidoorn vooral als 
speelobject waar heerlijk in geklommen kan worden…… 

foto boven: niet alleen in hartje Amsterdam worden huizen 
gekraakt; in ons buitenparadijs nemen kippen een geiten-
schuilhok in beslag en annexeren de lammeren de duiventil 

foto: Marcia Hoogstede 



Met ruim 1200 bezoekers, een aangenaam zonnetje én een matig windje hadden wij het niet anders kunnen 
wensen op deze feestdag. De twintig vrijwilligers hebben met ons hard gewerkt om het iedereen naar de zin te 
maken. 
Een dag eerder, op zaterdag, konden de tenten nog niet opgezet worden door een ruige harde wind. Op zondag-
ochtend werd dan ook door een aantal vrijwilligers  
extra vroeg opgestaan om alles in gereedheid te  
Brengen zoals het opzetten van de LNH tenten, het 
voorhangen van de beschilderde zeilen, het uitzetten  
van tafels, het plaatsen van informatieborden etc., etc. 

burgemeester 
Rob Meerhof 
van Oostzaan 

burgemeester 
Astrid Nienhuis 
van Landsmeer 

start feestelijkheden   

En terwijl om 
11.30 uur de 
openingshandeling 
werd verricht, 
waren op het erf al 
kinderen bezig met 
het maken van een 
vlieger of 
handmolentje en 
werd er serieus 
geoefend met het 
stapelen der 
hooibalen. 

terugblik 40 jaar hybridegemaal Twiskemolen   

De molen staat precies op de grens van 
Landsmeer en Oostzaan. Het is dan ook niet 
meer dan logisch dat beide burgemeesters de 
feestdag zouden openen. Met twee fraai 
opgepoetste koperen toeters bliezen zij het 
startsein; de molen ging draaien en de 
versierde zeilboten van WSV De Breek voeren  
 langs de burgemeesters en de molen. 

vliegers maken en oplaten   

De foto’s zeggen genoeg; er zijn meer dan honderd 
vliegers gemaakt en het windje dat vooral ‘s middags 
opstak, maakten vele kinderen gelukkig.  
Het blijkt maar weer dat niet alleen de zeiler en de 
molenaar blij zijn met wind…. foto: Robert-Jan Prins 

foto: Pascal Boevé 



hooibalen stapelwedstrijd   

Het hooibalen stapelen was een geweldig spektakel. Het team van zorgboerderij De Marsen beet het spits af en tot 
ieders verbazing bouwden zij een stapel van 17 lagen. Het publiek dacht dat deze toren niet meer te overtreffen 
zou zijn, maar tot ieders verbazing werd door het Twiskemolen team het uiteindelijke record van 20 lagen bereikt. 
Het Twiskemolen vrijwilligersteam (met de ludieke teamnaam op hun gele T-shirts WachtMaarTotIkGroterBen) 
werd eervol tweede met 19 lagen. Derde werd Zorgboerderij De Marsen en vierde WSV De Breek met 16 lagen.  

Medewerkers van Baanstede Groen eindigde als vijfde met 10 
lagen, maar dit team stal wel de harten van het publiek door 
hun doorzettingsvermogen; na 10 lagen viel de toren 
                                           om en trachten zij met vereende  
                                           krachten om binnen de gestelde  
                                           20 minuten opnieuw tot grote  
                                           hoogte te komen.  

let even op de 
‘molenwiek’petjes van het 

winnende team 

het WachtMaarTotIkGroterBen team, dat met 19 lagen net geen kampioen werd 

met dank aan 
kraanbedrijf 
Schol, Free 
Style Projects 
en animator 
Nico Bink voor 
de goede 
begeleiding van 
deze activiteit 

aquabubbles   

De aquabubbles waren een groot 
succes. Veel kinderen beleefden 
plezier aan de enorme bollen 
(eigendom van Free Style Projects), 
ook al moest zo nu en dan gewacht 
worden om aan de beurt te komen. 
De bollen bleken een fotogeniek 
onderwerp.  

Hoe werkt het; een persoon stapt in de bol. De 
nog slappe bol wordt hermetisch dicht geritst  
en vol geblazen met lucht. Een touw zorgt  
ervoor dat de bol niet te ver weg kan drijven. 

foto: Pascal Boevé 

foto: Johan Vet foto: Johan Vet 



molenzeilen   
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Water, Land en 
Dijken: 
1 thema, 
4 molenzeilen 
800 kinderen. 

Ruim 800 kinderen hebben, voorafgaand aan het lustrumfeest 
op 10 mei, hard gewerkt om 4 molenzeilen te beschilderen. 
Leven onder de zeespiegel, het beheer door de waterschappen en 
aandacht voor flora en fauna is wat de kinderen hebben meegekregen 
om uiteindelijk tot deze fraaie schilderwerken te komen. 

OBS De Rietkraag uit Oostzaan nam de naam van de school als basis voor een 
spiegelende schildering (=R). 
De Montessorischool Landsmeer heeft de schildering in een al lopend project op 
school over Vincent van Gogh opgenomen. De zonnebloem mocht dan ook niet 
ontbreken en tussen de draaiende koe en molen is ‘een echte van Gogh zon’ 
aangebracht. (=M) 
OBS De Stap in Landsmeer liet de kinderen extra inspireren door een  
speciaal voor het thema gemaakte voorstelling voor alle klassen.  
Het molenzeil is dan ook een verhaal op zich. (=S) 
OBS De Kweekvijver in Oostzaan koos het 
bovenaanzicht van een Oostzaanse Jol 
(getekend door een leerling) als basis 
voor de beschildering. Binnen de 
contouren van de jol werden  
andere tekeningen  
van kinderen verwerkt. (=K) 
 
Leuk detail om nog te vermelden  
is dat op de scholen een  
discussie plaatsvond over wat de  
bovenkant en wat de onderkant  
van een molenzeil is. 
Wij zelf kijken naar een molenzeil als op  
foto K; onder is bij de grond, boven is  
bij het middelpunt van het wiekenkruis. 
Deze logica bleek echter helemaal niet 
zo logisch voor veel kinderen; 

veel kinderen nemen de bovenste wiek als uitgangspunt. Daarom is de naam van OBS De Kweekvijver zo 
geschilderd als u op foto K ziet. De kinderen van de Montessorischool hebben het boven/onder-probleem opgelost 
door gezamenlijk te besluiten dat het blauwgeschilderde deel lucht is als de wiek bij draaiing boven staat en dat 
hetzelfde blauw water is, als de wiek onderlangs draait…..  

de zeilen zullen de komende jaren voor de 
wieken hangen op speciale feestdagen als  

Koningsdag, Nationale Molendag e.d.  

foto: Chris Mense 



ook 40 jaar Twiskemolen bewoners   

Sinds oktober 2011 bewonen wij (Marijke en Marcel) de Twiskemolen. Robert-Jan Prins en Mirjam Vos hebben 
tussen 2000 en 2011 in de Twiskemolen mogen leven. 
Robert-Jan en Mirjam komen zo nu en dan bij ons langs en waren ook op 10 mei aanwezig, Mirjam als bezoeker, 
Robert-Jan als een van de vrijwilligers (bij het oplaten van de vliegers).  
 
De 10e mei werd voor ons extra bijzonder toen nóg een Twiskemolen molenaar het erf op kwam; Bob Put ! 
Bob heeft tussen 1975 en 2000 op de molen gewoond en gewerkt.  
Sinds zijn vertrek in het jaar 2000 was Bob niet meer in de molen geweest en met respect hebben wij hem, 
samen met zijn dochter, schoonzoon en kleindochters uitgenodigd even de huidige inrichting van de 
molenwoning te bekijken. 

Toen Bob in 1975 van een rijtjeshuis in Landsmeer naar de Twiskemolen verhuisde was zijn dochter Esther  
7 jaar.  In 1992 is Esther uit huis (lees: uit de molen) gegaan. Bob heeft 24 jaar in de molen gewoond, Esther 
17 jaar. 
De drukte van het lustrumfeest dwong ons afscheid te nemen van de familie Put, maar we hebben elkaar beloofd 
binnenkort langer bij elkaar te zitten om herinneringen op te halen. 

v.l.n.r. kleindochters Ilonka en Eline, Bob Put en dochter Esther 

. 

Het lustrumfeest was nooit zo goed verlopen zonder de bijdragen van de sponsors én de inzet van de 
gemotiveerde vrijwilligers. Wij (Marijke en Marcel) hebben 

de vrijwilligers achteraf 
dan ook een kleine            
herinnering willen 
meegeven.  
Nadat jaren geleden 
links gedraaide yoghurt 
een trend  was, vonden 
wij het leuk en ludiek 
om de vrijwilligers een 
kleine flesje rechts 
gedraaid 
Twiskepolderwater van 
Natura 2000 kwaliteit  
aan te bieden.    

                          Wij hebben “met gevaar voor eigen leven” bij de wateruitloop onder de molen in een fles water 
geschept, dat net daarvoor door de vijzel, op windkracht, uit de Twiskepolder was weggedraaid. 30 miniflesjes 
zijn met dit water gevuld en aan een kartonnen display bevestigd. Het is hiermee een bijzondere limited edition 
geworden……    
U begrijpt, met een glimlach en een knipoog, maar wel met grote dankbaarheid richting de vrijwilligers ! 

rechts gedraaid Twiskepolderwater   



foto’s boven: met een pneumatische 
hamer werden met engelengeduld 
de oude voegen voorzichtig 
uitgehakt. Niet alleen de 
krimpmuren zijn vakkundig 
opgeknapt, ook enkele poeren van 
de molen en het metselwerk van de 
schuur 

Als je de monumentale molen in zijn geheel 
zou weghalen van zijn huidige plek, zou de 
kelderruimte overblijven. Je kijkt dan van 
bovenaf zo de twee kelders in met in het 
midden de watergang. (zie de tekening hier-
boven). De watergang noemen we de krimp.  

foto links: ook vakmanschap; het voegen 
van de krimpmuren door metselbedrijf De 
Monnick uit…. Monnickendam 

als je de monumentale molen zou weghalen, zou de polder 
nog gewoon te bemalen zijn; in de kelder bevindt zich een 
elektromotor die de vijzel ook kan aandrijven. Het 
Hoogheemraadschap is eigenaar van de vijzel en de motor en 
onderhoudt deze techniek met zorg. De monumentale molen 
is eigendom van Recreatieschap Twiske-Waterland. 
Onze passie is om de elektromotor zo weinig mogelijk te 
gebruiken door zoveel als mogelijk de polder te bemalen op 
windkracht 

De afgelopen maand heeft het 
metselwerk van de Twiskemolen 
een opknapbeurt gekregen.  Dit 
gebeurde in opdracht van 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorder Kwartier.   

kort en laatste nieuws        poer 
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krimpmuur 

bovenaanzicht van de 
kelders en waterstroom 

Door vorst ontstaat in de loop der jaren 
schade aan de voegen van het metselwerk 
van o.a. de krimpmuren. Oude voegen 
zijn uitgehakt en opnieuw gevoegd. 

de vijzel draait het 
polderwater omhoog, duwt 

het door de wachtklep en 
vervolgens stroomt het 

water naar de boezem weg 
richting Noordzeekanaal 



In de maand april en begin mei namen jongeren geregeld 
bezit van een paar eilanden ten zuiden van de molen. Zeer 
geregeld werd daarbij een vuur aangemaakt. Elke keer 
maken wij ons weer zorgen dat het vuur te groot zal 
worden in combinatie met een windrichting onze kant op. 
De afgelopen maanden waren relatief droog en daarmee 
ook de rietbedekking van de molen. Zoals gevreesd liep 
half mei een vuurtje uit de hand en vatte het rietland 
vlam. Gelukkig voor ons stond die dag de wind niet onze 
richting uit…... 

foto onder: de brandweergroep Landsmeer, Den 
Ilp, Purmerland poserend voor de Twiskemolen. 
Deze prachtige contrastrijke foto is gemaakt 
door fotograaf Rob Udo 

Midden in het broedseizoen 
brandde het stuk rietland 
(eigendom van Landschap 
Noord-Holland) af.   
Politie en brandweer waren 
gelukkig redelijk snel ter 
plaatse, ondanks het feit 
dat hiervoor eerst een boot 
te water gelaten moest 
worden. 

Wij zijn blij met de politie, die meer op het 
water lijkt te surveilleren. 
Uiteraard zijn wij ook blij met de acties 
van de brandweer en toen ze ons vroegen 
om voor een groepsfoto de molen de 
juiste richting op te draaien, deden wij dat 
met alle plezier. We hebben voor de 
gelegenheid twee halve zeilen voorgelegd 
en de molen in vreugdestand gezet. 


