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   in deze nieuwsbrief 
-- voortgang herstel molen 
-- kort en laatste nieuws 

In de eerste twee weken 
van februari is er zoveel 
gebeurd op het molenerf, 
dat het versturen van een 
tussentijdse nieuwsbrief 
gerechtvaardigd is.  
Het is voornamelijk een 
fotoreportage.  
Achtergrondinformatie over 
de restauratie krijgt u weer 
in de volgende nieuwsbrief. 

het eerste dat naar het molenerf werd vervoerd is de 
schaftkeet van bouwbedrijf en molenmakerij fa. J.Th.Poland.  
Foto: de keet wordt achteruit het molenerf opgereden 



alsof er een kermisattractie zou worden opgebouwd 
bij de molen, zo kwam Poland met de eerste 
gerestaureerde onderdelen Het Twiske ingereden. 
De overring lag in 3 delen op de aanhanger.  
De 2 voeghouten met roosterhouten en spantring 
konden als twee elementen aangevoerd worden. 
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spantring roosterhout 

de opbouw van de kap wordt vervolgd met het 
aanbrengen van de steuner (=S), steunerbalk (=B), 
ijzerbalk (=IJ) en Penbalk (=P)  
Op de foto wordt de windpeluw (=W) ingehesen 
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de achterkeuvelens (=A) is het volgende onderdeel dat 
aangebracht wordt 
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composietplaat (waar de 
molenas op steunt en draait) 

de hangeliersbalk (=H, waar de gehele kruirad-
constructie aan wordt bevestigd) en een deel van de 
voorkeuvelens worden aangebracht, voordat de 
zware molenas + bovenwiel geplaatst kunnen worden 

de nieuwe Straver molenas (=M, gietdatum sept. 
2017) en het geheel gerenoveerde bovenwiel (=B, 
uit 1637) werden met speciaal vervoer naar het 
molenerf gereden  

met grote precisie werd de molenas (met bovenwiel) 
op zijn plek gehesen. 
In de volgende nieuwsbrief meer over de renovatie 
van het eeuwenoude bovenwiel 
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na plaatsing van de molenas kon de voorkeuvelens 
afgebouwd worden en de spanten aangebracht 
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nadat de voorzijde van de kap is afgetimmerd met het stormschild (ook voorwolf geheten) en 
de windluiken, werkte Poland de laatste 2 dagen aan het aanbrengen van de rietlatten. 
De bijna gereedgekomen molenkap kon in alle rust het weekend ingaan…………….. 
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in het weekend van 17 en 18 februari had onze kat Thyson het rijk alleen en inspecteerde hij de kap van top tot teen  

16 februari 2018, bijna anderhalf jaar na de windhoos poseren de molenmakers van Poland voor de gerestaureerde 
molenkap van de Twiskemolen.   
Linksonder staat Dick Poland en naast hem Cees Poland.  Zittend op de rietlatten links Dave Poland (zoon van Dick) en 
rechts Rob Poland (zoon van Cees) 

medio 2017 hebben Dave en Rob het bedrijf  fa. J. Th. Poland overgenomen van hun vaders Dick en Cees 



anderhalf jaar geleden………………... 

1.  Tussen oktober 2016 en oktober 2017 heeft het 
voor dit doel gemaakte opslaghok, dienst gedaan 
als opslag van de vele bruikbare brokstukken 

2.  Van oktober 2017 tot en met januari 2018 
mochten onze landgeiten gebruik maken van de 
ruimte, omdat molenmaker Poland alle onderdelen 
naar de werkplaats had gebracht ter restauratie 

3.  Sinds de molenmaker vanaf 1 februari 2018 de 
gerestaureerde kap is gaan opbouwen in de 
geitenwei naast de molenromp, is het opslaghok in 
gebruik als materiaalopslag voor de molenmaker en 
de rietdekker 

het multifunctionele hok zal ontmanteld worden als 
het restauratieproject geheel achter de rug is 

multifunctioneel opslaghok 
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27 oktober 2016, de dag dat de berging plaatsvond van de door 
de windhoos veroorzaakte puinhoop op en rond de molen. 
k= de molenkap, m= molenas zonder kop, r= gekreukelde 
molenroe, b= verzamelde restanten en o= opslaghok 
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kort en laatste nieuws 

          Wij kijken natuurlijk met 
grote tevredenheid toe hoe de 
restauratie vordert. Maar verder 
zijn wij zelf ook actief op het erf 
met o.a. het snoeien van de ruim 
20 fruitbomen, van de vele 
knotwilgen en de geriefbosjes aan 
de west- en oostgrens van het 
molenerf.  
Ook zijn de eerste voorbereidingen 
van start gegaan in de moestuin 
en hebben wij de laatste 
aardappelen (ras Texla) geoogst. 

                         Natuurlijk volgen ook          
              de diverse media het proces 
van volledig herstel van de molen.  
De in februari gemaakte opnames: 
 
LOL (Lokale Omroep Landsmeer): 
http://vimeo.com/255163845?ref=em-share  

 
RTV Noord-Holland: 
http://www.nhnieuws.nl/media/55650/Hart-
van-verwoeste-Twiskemolen-ligt-weer-op-z-
n-plek 

 
De Orkaan: 
https://www.deorkaan.nl/twiskemolen-stilte-
voor-de-storm-filmpje/ 

                        Rond het versturen van deze    
        nieuwsbrief is rietdekkersbedrijf  ‘t Eiland 
gestart met zijn werkzaamheden. 
In de volgende nieuwsbrief veel meer over deze 
interessante eindfase van de molenkaprestauratie. 

Tevens hebben wij de afgelopen tijd op een oostelijk eiland (= Vosse-eiland) een aantal schuilhokjes 
bijgebouwd, omdat het werpen van de lammeren op dit eiland zal gaan plaatsvinden. Normaal hebben 
wij de geitenwei met stal beschikbaar voor de drachtige geiten, maar door de molenkaprestauratie 
hebben wij de groep voor langere tijd verplaatst.  Meer hierover in een volgende nieuwsbrief. 
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