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2022: het jaar van de molenaar
Als eerste even een rectificatie: in de vorige nieuwsbrief stond dat wij open erf houden op
17 september tijdens Open Monumentendag.
De datum is niet juist, Open Monumentendag is dit jaar op zaterdag 10 september, waarvan akte.

14 mei: Nationale Molendag
14 mei a.s. tussen 10.00 en 17.00 uur stellen
wij het Twiskemolenerf open voor publiek.
Het is een van de weinige dagen in het jaar
dat men de grote tandwielen op de begane
grond van de molen van dichtbij kan zien
draaien, waarbij het molenaarsgezin graag
extra uitleg geeft over het belang van het
behouden van droge voeten.
De molen zal draaien met pavoisering (=
vlaggenlijnen tussen de wieken) én met door
schoolklassen beschilderde molenzeilen.
En natuurlijk zal bij voldoende windkracht de
polder worden bemalen met de enorme
schroef van Archimedes.
molentrio
In heel Nederland zullen in het weekend van
14 en 15 mei zoveel mogelijk molens draaien
Twiskemolen in feesttooi
en hun deuren openen voor bezoek.
Zo ook in onze regio Oostzaan, Landsmeer en
Amsterdam Buiksloot.
Biksteenmolen De Vlijt in Oostzaan, poldermolen de Twiskemolen in Landsmeer en krijtmolen
d‘ Admiraal in Amsterdam Buiksloot hebben iets gemeen;
naast het feit dat bij alle drie de molens de wieken draaien op windkracht, het bijzondere monumenten
zijn én zij bediend worden door vakkundige, enthousiaste vrijwilligers, staan ze hemelsbreed zo dicht
bij elkaar, dat ze per fiets (of boot!) na elkaar te bezoeken zijn.

Zorgt de wind bij alle drie de molens voor aandrijving van assen en
tandwielen, toch worden er totaal andere mechanismes aangedreven. De
kans om deze verschillende, nog steeds werkende oeroude technieken op
1 dag te bewonderen bij alle drie de molens is daarom uniek.
Tussen biksteenmolen De Vlijt en de Twiskemolen vaart op 14 mei de zogenaamde Koeman Express,
een grote platte schuit met zitplaatsen én ruimte voor je fiets. Voor slechts 2,50 euro heb je een
retourtje met fantastische vaart tussen de 2 molens (kinderen onder begeleiding mogen gratis mee).
Vanaf de Twiskemolen is een fietsroute van ongeveer 20 minuten uitgestippeld naar Krijtmolen
d’Admiraal in Amsterdam Buiksloot.

ontmoeting
De molendag wordt afgetrapt door de burgemeesters van Oostzaan en Landsmeer.
Burgemeester Marvin Polak van Oostzaan en burgemeester Leon de Lange van Landsmeer zullen
elkaar ontmoeten als de eerste bootvaart vanuit Oostzaan bij de Twiskemolen arriveert rond 11.30
uur.
Het Twiskemolenerf is op
zaterdag geopend van 10.00
tot 17.00 uur.
Elk kind krijgt een bouwplaat
mee van een poldermolen
(zolang de voorraad strekt).
Op het erf staan meerdere
informatiebordjes over o.a.
droge voeten, erfinrichting
en biotoopbeheer.

= vaarroute van de biksteenmolen
naar de Twiskemolen en terug

= fietsroute van de Twiskemolen
naar de krijtmolen vice versa

bij de Twiskemolen en bij de krijtmolen
liggen routekaartjes klaar voor de fietsers

biksteenmolen de Vlijt
in Oostzaan

Biksteenmolen De Vlijt is op zaterdag
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
In tegenstelling tot de Twiskemolen, is De
Vlijt ook open op zondag, van 12.00 tot
16.00 uur.
Op zaterdag en zondag kunnen jonge
kinderen op het eiland waar de
biksteenmolen is gesitueerd, een
voorgestanst molentje in elkaar knutselen.
Voor meer informatie: molenaar Jan van de
Broek, tel.nr.: 06-24402741

krijtmolen d’ Admiraal
in Amsterdam Buiksloot

Krijtmolen d’ Admiraal is op zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Twee kleinschalige kwekerijen
(Noorderbloemen en Thestudiogarden) houden rond de krijtmolen een zomerplantjesdag tussen 11.00
en 15.00 uur.
Ook op zondag houdt de krijtmolen open huis, van 10.00 tot 15.00 uur.
Voor meer informatie: molenaar Harm-Ydo Hilberdink, tel.nr.:06-51236908

Organisator van de Nationale Molendag is vereniging De Hollandsche Molen. Dankzij deze vereniging
zijn diverse soorten bouwplaten beschikbaar gekomen om kinderen te enthousiasmeren.
7 verschillende molentypen zijn in een bouwplaat vormgegeven,
kijk hiervoor eens op de website van De Hollandsche molen: www.molens.nl

Kom kijken hoe de biksteenmolen zijn stampers laat bewegen bij
voldoende windkracht
Kom kijken hoe de Twiskemolen zijn enorme schroef van Archimedes
laat draaien bij voldoende windkracht
Kom kijken hoe de krijtmolen zijn enorme kantstenen laat draaien bij
voldoende windkracht

kort en laatste nieuws

Op deze en de volgende pagina
een foto-impressie van voorjaarsontwikkelingen op het erf en in de biotoop.
op 25 april is het eerste lam geboren. Het kleine heertje heeft de
naam Baardmannetje gekregen en springveert bij het schrijven
van deze nieuwsbrief met veel plezier door de biotoop

in de maand april maken wij
altijd de bovenramen van de
molen schoon. Daar hebben
wij een ladder voor nodig.
Echter, de ladder was bezet
door een echtpaar merel die
4 fraaie blauwgroene eieren
aan het uitbroeden waren.
De jongen werden goed
opgevoed, maar helaas heeft
een ekster het nest
leeggeroofd

op 6 april arriveerde de eerste boerenzwaluw. 1 zwaluw maakt nog
geen zomer is het gezegde dat hier ook klopte; de dagen na
zijn/haar komst was het niet bepaald fraai weer, maar toen na een
week de tweede zwaluw arriveerde, brak het mooie weer door

de graslanden op het erf en in de biotoop hebben een
kleurige deken gekregen van o.a. madeliefjes,
pinksterbloem, paardenbloem, echte koekoeksbloem en
hondsdraf. Ook de bladeren van de rietorchis prikken al de
grond uit

de 19
fruitbomen op
het molenerf
geven in de
maanden april
en mei hun
zoete
bloesemgeuren
af

in de 4 hectare grote molenbiotoop zingen al weken lang
diverse rietvogels als rietzanger, rietgors en snor. Ook
fazanten en hazen verblijven er graag en trachten hun
territorium in de biotoop af te bakenen.
Een familie grauwe gans verblijft binnen de biotoop met
zo’n 12 pullen en weten ze goed te beschermen tegen
meeuwen die geregeld boven hen cirkelen

slechts een halve meter van een geitenloopbrug
heeft een koppel futen een fraai nest gebouwd.
Als de geiten over de brug lopen is er voor de
broedende futen niets aan de hand, maar als wij
(Marijke en Marcel) de brug belopen maken ze
wel wat bombarie, gelukkig zonder het nest te
verlaten.
Deze foto is gemaakt tijdens het moment dat pa
en moe fuut de wacht aflossen (lees: het
broeden wisselen). De drie eieren zullen zeer
binnenkort uit gaan komen en dan wordt het
genieten van drie ‘zebra-pullen’ die op de rug
van pa of moe de show gaan stelen

de landgeiten schuren
geregeld langs de afrastering
om hun wintervacht kwijt te
raken. Het gaat hierbij vooral
om de ondervacht.
De kwaliteit hiervan lijken de
diverse broedvogels ook te
kennen, want meerdere
broedende mezen en
zwaluwen maken graag
gebruik van dit haar van de
ondervacht om een sterk en
zacht nest te bouwen

een pimpelmees trekt met fanatisme
het onderhaar uit de het gaas

van de 3 Noord-Hollands hoen kippen heeft er
één stiekem eieren gelegd in de hooiberg. We
kwamen er pas achter toen de dame op de
8 eieren is gaan broeden en wij op zoek moesten
naar de missende kip. Midden mei verwachten wij
dat ze tevoorschijn komt met haar kuikens

de duiventil krijgt ook meer tilgenoten; op de foto een jonge
kapucijnduif waarbij je al goed kan
zien dat het ‘kapucijner-monnikkraagje’ zich aan het ontwikkelen is

de zwermen
muggen op en rond
het molenerf
worden niet alleen
verorberd door de
zwaluwen, ook de
voorbijganger op de
fiets hapt wel eens
ongewild in een
zwerm muggen die
plots vanuit de
meidoornheg op de
dijk een groepsdans
uitvoeren

In een eerdere nieuwsbrief hebben we het al
beschreven; 22 molens in Noord-Holland vormen samen het
Geheim Genootschap van Fluisterende Molens. In de 22-delige
podcastserie gaat auteur en journalist Roos Schlikker op onderzoek
uit en vertelt bijzondere verhalen waarbij Huub van der Lubbe de
‘stem van de molen’ is. De 22 molens zijn verbonden via 7 leuke
fietsroutes, én elke molen heeft een eigen Fluisterende Molen
Challenge.
bezoek de molens, waaronder
natuurlijk ook de Twiskemolen, en
doe mee aan een uitdagende quiz,
behaal zoveel mogelijk punten en
eindig zo hoog mogelijk in de ranglijst

Er zijn dus 22 molens
met 22 challenges, 22 interactieve video’s en 22 quizen.
Totaal 286 leuke weetjes en quizvragen.
Hoe kun je meedoen?
Scan bij de fluisterende molen de QR-code, open de
challenge en kies voor registreren of anoniem spelen. (bij
anoniem spelen worden je punten niet opgenomen in de
totaallijst). Elke molen heeft zijn eigen QR-code en eigen
video’s en quizvragen.

Op de website van de Twiskemolen staat sinds kort het jaarverslag van onze
stichting. Het is te lezen via: https://www.twiskemolen.nl/documenten/
We zijn trots op de behaalde resultaten in het eerste stichtingsjaar. Ben jij al
vriend of donateur? Help ons met een kleine jaarlijkse financiële bijdrage.

zegt het voort, zegt het voort…….
Omarm met ons het cultuurhistorische erf en de biodiverse
molenbiotoop rondom de eeuwenoude poldermolen. Steun ons in het
onderhoud, behoud én de ontwikkeling van dit pareltje in de regio.
Ga naar https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/ en wordt
vriend of donateur van dit bijzondere plekje in het Twiske.
Of maak je bijdrage over naar bankrek.nr.: NL53 TRIO 0320 1046 13 ten name van
Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop.
Vermeld graag of je een eenmalig bedrag doneert, of een jaarlijks terugkerend bedrag.

Heb je vragen, bel gerust even: 06-22141353.

steun jij ons ook ?

