
     in deze nieuwsbrief 

-- we hebben iets te vieren 
-- 28 april jl. 
-- 11 mei jl. 
-- kort en laatste nieuws 

het ambacht van molenaar staat in de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco 

Vanuit de landelijke vereniging  
De Hollandsche Molen wordt ook sterk ingezet 
op de mogelijkheid om ieder kind in Nederland 
een keer een molen te laten bezoeken.  
Onze educatie is vooral gericht op 
geschiedenis, polderbemaling en natuur 
rondom de molen. 

nieuwsgierig naar ons educatieprogramma?  Zie www.twiskemolen.nl/educatie  

Wij hebben als gepassioneerde vrijwilligers nooit goed 
begrepen waarom de eigenaar van de molen, 
recreatieschap Twiske-Waterland, bij ons de volledige 
aansprakelijkheid met betrekking tot bezoek op het 
erf en in de molen, heeft willen neerleggen. 

Recreatie Noord-Holland 
is een naamloze 
vennootschap met als 
opdrachtgevers 
meerdere 
recreatieschappen in 
Noord-Holland.  
 
Het beheer van de 
gebieden is in handen 
van RNH, personeel is 
in dienst bij dit bedrijf 

Veel mensen en organisaties steunen ons in onze 
ambities en dankzij de inzet van Martijn Wijnberg 
kunnen wij nu bovenstaand nieuws brengen. Geregeld 
rijdt Martijn vanuit Amersfoort naar ons toe om met 
ons te overleggen; geregeld zat Martijn rond de tafel 

                                       Hetty Brouwer en Floor Willemze hebben een paar jaar geleden specifiek voor de 
Twiskemolen een educatief programma samengesteld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het 
programma kunnen wij vanaf heden weer inzetten voor schoolklassen. 

Wij, Marijke en Marcel, hebben iets te vieren.  
Vanaf eind april staat het licht weer op groen voor:  
--het rondleiden van schoolklassen,  
--het verzorgen van excursies voor volwassenen, 
--het houden van open erf, 
--het organiseren van vrijwilligersdagen, 
--en het realiseren van diverse activiteiten. 

in het beheerkantoor van 
Het Twiske en geregeld 
stelde Martijn documenten 
op om de impasse te 
doorbreken. En mede 
dankzij de nieuw 
aangestelde programma-
manager van Recreatie 
Noord-Holland, Kees Rood 
is de herstart van educatie 
een feit geworden. 

 

vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 
1923 in voor het voortbestaan, en malende en draaiende 
houden van de wind- en watermolens van Nederland 
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                   28 april 2019: roezitbank in gebruik 

op de dag dat de roezitbank officieel in gebruik genomen 
zou worden, was het echt molenaarsweer met een pittige 
frisse wind en dreigende luchten. Maar gelukkig bleef het 
nagenoeg droog in de tijd dat alle aanwezigen vanaf het 
molenerf richting de roezitbank bewogen waar, na korte 
toespraken van wethouders Rob Monen (gemeente 
Oostzaan portefeuille Cultuur) en wethouder  Richard 
Quakernaat (gemeente Landsmeer portefeuille 
Monumentenzorg), door beiden het informatiebord van 
de bank onthuld werd in aanwezigheid van zo’n 80 
belangstellenden 

Dankzij diverse giften, de sponsering van 
meerdere bedrijven en vooral dankzij de inzet 
van Lionsclub Landsmeer kon het element, dat 
ons allen doet herinneren aan de verwoestende 
windhoos van 18 oktober 2016, worden 
gerealiseerd. 

28 april jl:  Marcel spreekt de aanwezigen toe, terwijl wethouders 
Richard Quakernaat en Rob Monen het informatiebord onthullen  

Uit handen van Dirk Goede van Lionsclub Landsmeer ontvingen Marcel en 
Marijke een bedrag van 3500,- euro waarmee alle kosten voor de 
opstelling van de kromgebogen roe financieel gedekt zijn. Het bedrag is 
door de leden van de Lionsclub bijeengebracht door diverse acties, 
waaronder het promoten van het Rad van Fortuin afgelopen Koningsdag, 
dit in samenwerking met de Rotary Landsmeer. 

Op de foto rechts Arend van Dam, cartoonist van beroep en de maker van de 
tekeningen die het informatiebord sieren. Om voor iedereen, waar vandaan ook 
ter wereld, uit te leggen wat de betekenis is van de roezitbank, hebben Arend en 
Marcel bewust gekozen voor tekeningen. Er zijn hooguit wat jaartallen 

aan de kleurrijke tekeningen toegevoegd. Onderaan 
het bord zijn de logo’s te zien van alle instanties en 
bedrijven die betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van de zitbank.  

    Als dank voor ieders 
aanwezigheid deelden 
Marijke en Marcel na de 
ingebuikneming 
postzegels uit. Echt te 
gebruiken of te bewaren 
als herinnering. 

Arend heeft zijn fantastische tekeningen om niet aan Marijke en Marcel beschikbaar gesteld 



de roe als evenwichtsbalk 

mountainbikers  
genieten van een lunch 

lekker liggen, even alleen op deze 
wereld 

genieten van de zuidelijke zon en 
zoeken naar een geocache 

fotootje van je klimmende 
kinderen 

even rusten tijdens je heerlijke 
fietstocht door het mooie Twiske 

zelfs een schoolklas past op de 
roezitbank  

en zelfs hiervoor is de roezitbank 
nuttig 

de roezitbank wordt intensief gebruikt.  
Dat geeft voldoening na alle inzet 

28 april was tevens Open Twiske Dag. Dit initiatief ligt al jaren bij Twiske Haven en met vele activiteiten in 
het gebied is deze dag dé start geworden van het recreatieseizoen.  
Na de ingebruikneming van de roezitbank hielden wij dan ook open erf.  
Naast de 80 aanwezigen bij de roezitbank, betraden zo’n 200 mensen ‘s middags het molenerf. 



11 mei 2019: Nationale Molendag 

Na een paar jaar geen open erf gehouden te hebben, was het op 11 mei jl. tijdens de Nationale Molendag een 
extra feestelijke voor ons om geïnteresseerden weer welkom te heten op het erf en in de molen.  Met ruim 300 
bezoekers op deze dag was het voor ons (Marijke, Marcel en zoon Gido) een intensieve, maar zeker ook een 
fantastische dag. 
Zon, Hollandse wolkenluchten en een noordelijke wind deden menigeen met een glimlach het erf opkomen, zeker 
bij het aanzien van de kleurrijk beschilderde molenzeilen. De wind was krachtig genoeg om de vijzel aan te drijven 
en met zo’n 20.000 liter per minuut draaide de vijzel ruim zeven uur lang het water uit de Twiskepolder, waar de 
bezoekers vol bewondering naar keken. 

foto links: ondanks dat de Twiskemolen eigendom is van het 
recreatieschap, dragen wij graag uit dat de molen als monument een 
beetje van ons allemaal is…….  
Met gelden van RCE (Rijksdienst Voor Cutureel Erfgoed),  
met onderhoudsgeld van HHNK (Hoogheemraadschap Hollands 
Nooderkwartier) én met onze huurpenningen aan het recreatieschap, 
wordt de molen als monumentaal historisch erfgoed onderhouden. 

foto boven: er werd door ons met veel plezier verteld 
over de restauratieperiode na de windhoos. Vol 
verwondering werd ook gekeken naar de historische 
brokstukken die als klimobjecten voor de geiten zijn 
opgesteld in de geitenwei 

foto links: niet alleen was er belangstelling voor de molen, maar 
ook voor het erf. Marijke legt aan bezoekers uit hoe zij de 
moestuin bewerkt en welke fruitbomen op het erf staan 

foto rechts: op diverse plekken op het 
erf hebben wij informatiebordjes 
opgesteld. 
Korte teksten en kleurige afbeeldingen 
geven de bezoeker inzicht hoe wij 
bijvoorbeeld wonen in de molen, wat 
de functie is van de landgeiten en, het 
allerbelangrijkste, op welke wijzen de 
bemaling van de Twiskepolder gebeurt 
en waar al het overtollige water 
uiteindelijk terecht komt 

bouwplaat 

Vereniging De Hollandsche 
Molen had voor elke 
deelnemende molen in het land 
kleurrijke bouwplaten voor 
kinderen beschikbaar gesteld. 
Het enthousiasme over de gratis 
bouwplaten was zo groot, dat de 
60 bouwplaten begin van de 
middag al waren vergeven. 



Tussen biksteenmolen De Vlijt in Oostzaan 
en de Twiskemolen voer op Molendag de 
Koeman Express 5x op en neer. Voor een 
kleine vergoeding kon men (zelfs met 
meeneming van de fiets)  een 10 minuten 
durende vaartocht maken van molen naar 
molen……. 

foto onder: elke vaartocht 
werd afgesloten met een 
groepsfoto op de roezitbank. 
Geheel links op de foto Rob 
Meerhof, burgemeester van 
Oostzaan 

Een flinke storm sloeg in februari 2018 de kap en de wieken van de 
biksteenmolen De Vlijt in Oostzaan af. Dankzij de hulp van 
vrijwilligers, donateurs en enkele sponsors is een start gemaakt 
met herstel van deze unieke molen.   
Initiator van de herstelplannen is Jan van den Broek. Vol 
enthousiasme zet hij het biksteenmolentje in de belangstelling  en 
hoopt daarmee zoveel betrokkenheid te creëren dat De Vlijt 
volledig gerestaureerd kan worden en daarmee voor het nageslacht 
behouden kan blijven. 
 
In een volgende nieuwsbrief meer over deze kleine, maar zeer 
bijzondere biksteenmolen. 

Biksteenmolen  
De Vlijt 
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Twiskemolen 

De Vlijt 

foto boven: zittend op strobalen en genietend van de 
uitzichten meerden de bezoekers met de boot aan bij 
beide molens waar de dijken vol stonden met bloeiend 
fluitekruid en koolzaad 

De Vlijt in betere tijden 

De Twiskemolen staat dus in Landsmeer.  
Het herinneringselement van de windhoos (de 
roezitbank) staat in de gemeente Oostzaan.  
Burgemeester van Oostzaan, Rob Meerhof, voer met de 
eerste vaartocht mee en liet zijn enthousiasme blijken 
over de initiatieven van de molenaars van De Vlijt en de 
Twiskemolen. 
De vaartocht tussen de twee molens was een succes 
voor iedereen, dus ook voor de kapitein van de Koeman 
Express (Martin Koeman). De lijndienst is zeker voor 
herhaling vatbaar. 



kort en laatste nieuws 

Dit voorjaar hebben we tot 2x toe ooievaars over zien 
vliegen, vertoeft al vele weken lang een koppel bergeenden 
rondom de molen, zijn de boerenzwaluwen gezellig actief in 
de molenschuur, in de waterloop onder de molen en vliegen 
ze de geitenstal in en uit. Het koppel witte kwikstaarten en 
de putters zijn ook weer van de partij op het molenerf. 

houtkachel 

De grasperken rondom de moestuin maaien wij deels. De niet 
gemaaide delen staan vol met boterbloem, pinksterbloem, 
paardenbloem, madeliefjes, hondsdraf en hier en daar wat dovenetel.   
Mooi vinden wij de vele pluizenbollen van de paardenbloem waar vooral 
putters op af komen. 

Het komt vaker voor dat we aan het ontbijt zitten en worden verrast door…... 
in dit geval de grote bonte specht die zijn eigen ontbijt bij elkaar probeerde 
te scharrelen vlak voor het molenraam. Hippend van afrasteringspaal naar 
afrasteringspaal konden wij minutenlang van de fraaie vogel genieten. 

foto onder: waar wij beslist niet van genieten is de ‘jacht’ op de wilde 
vrouwtjeseend door woerden (=mannetjeseend). Jaarlijks aanschouwen 
wij hoe een vrouwtje door 2 of 3 mannetjes wordt nagejaagd, waarbij  
het vrouwtje soms geheel wordt uitgeput. Dit voorjaar zagen wij zelfs 9 
woerden op een eend ‘jagen’. De eend kon nauwelijks meer zwemmen 
van vermoeidheid en zakte steeds verder in het water (zie cirkel). We 
weten niet of de eend het overleefd heeft, maar deze natuurlijke drift 
was voor ons niet leuk om aan te zien 

Ondanks dat het de laatste weken aan de frisse kant waren, groeit 
alles goed in de moestuin. 
De rabarberplant bijvoorbeeld heeft een prachtige bloemtoorts, een 
genot om te zien. 



Het zal je maar overkomen; je hebt 4 weken hard gewerkt aan het bouwen van een stevig nest. Een 
nest dat bestand is tegen (door de wind) bewegende takken én ook nog eens bestand is tegen 
verschillende hoogtes in het waterpeil. Een koppel meerkoeten volbrengt deze taak al vele jaren, 
maar dit jaar volgde een deceptie;  
een koppel futen was zo brutaal om het nest  na voltooiing in te nemen. Elders in de molenbiotoop 
moet echtpaar meerkoet weer van voor af aan beginnen…. 

Aan de randen van het molenerf hebben wij zogenaamde 
geriefbosjes. Met o.a. meidoorn, rozenbottel en wilg is 
het een geliefde schuil- en broedplek voor diverse vogels. 
Ondanks de geringe hoogte (zo’n 2 tot 2,5 meter) 
broeden er o.a. de houtduif, de merel en de ekster. 
Diverse overhangende takken laten wij bewust in het 
water hangen en deze worden al jaren gebruikt door 
watervogels om een nest op te bouwen. 

                       Wij (Marijke en Marcel) hebben weer eens een ochtend langs de rand van een klein 
deel van het Prinse-eiland gestruind op zoek naar…….troep. Het was niet moeilijk om te vinden in het 
drassige rietgrasland, sterker nog, we kunnen waarschijnlijk nog dagen lang vuilniszakken vullen. 
Gelukkig kunnen we weer vrijwilligersdagen organiseren en we denken er dan ook aan om een 
vuilraapdag te organiseren. Goed voor het milieu, goed voor de landgeitbokken die er verblijven en 
hun best doen om braam- en boomopslag in toom te houden op het eiland waar voor de molen de 
belangrijkste winden vandaan komen. 

een koppel torenvalken was in 
maart en april zeer actief in en 
rond de broedkast. Helaas zijn ze 
eind april verdwenen. Waarom 
weten we niet. Misschien was de 
reuring van de geitlammeren hen 
te druk, misschien werden ze te 
veel gestoord door de ADHD-
gans, ofwel de Nijlgans 


