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lente zeilvoering

Op de diverse social media zien wij door het jaar 
heen geregeld prachtige foto’s voorbijkomen 
waarbij de Twiskemolen onderdeel is van een 
adembenemende skyline.
Het grappige is dat ook wij (Marijke & Marcel) 
deze bijzondere uitzichten waarnemen vanuit de 
molen. Soms maken wij een foto, meestal van 
binnenuit de molen, wij hebben daardoor  
vergelijkbare foto’s, maar dan zonder het 
regionale baken, de poldermolen.
Deze 9 foto’s zijn maar een kleine selectie van 
de vele tientallen foto’s gemaakt door derden,
die o.a. op facebook, instagram en twitter te   

vinden zijn.

Vlak na de kortste dag (21 dec. 
jl.) draait de Twiskemolen weer 
met 4 bruine zeilen, de winter-
zeilvoering.
Een week eerder hadden we een 
korte vorstperiode, waarbij wij 
toch maar de vier op het Prinse-
eiland aanwezige bokken naar de 
molen gehaald hebben omdat we 
bang waren dat de viervoeters 
via het ijs de wereld zouden 
willen gaan verkennen. De boot 
fungeerde goed als ijsbreker.

zomer zeilvoering herfst zeilvoering

winterzeilvoering



publicaties

Alles gaat op slot door de uitbraak van Covid-
19. Veel sectoren hebben het moeilijk, ook de 
kunstsector. Velen kunnen moeilijk vorm 
geven aan hun creativiteit, anderen gebruiken 
de corona-tijd om hun kunstuitingen een 
andere wending te geven. Zo ook choreograaf 
Joost Vrouenraets en fotograaf David Peskens.

In april 2020 start hun ‘experimentele’ project 
The Red Circles: een rood katoenen touw 
wordt als cirkel ergens op de grond gelegd  
met een straal van 1,5 meter. Daaromheen

Het 320 pagina’s dikke 
boek met de titel 
Ik ben er  
in het formaat 25x32 cm, 
is in een genummerde 
oplage van 500 uitgebracht 
door uitgeverij Lecturis in 
Eindhoven en vertelt nu al 
het verhaal van een heel 
bewogen tijd in Nederland.

foto boven: een fantastische foto! Joost danst zijn dans binnen de 
kleine cirkel. Terwijl de bestrating is bedrukt met ‘houdt 1,5 m 
afstand’ knuffelen twee dames met elkaar binnen de afstandsring

foto’s rechts:
Joost trad binnen álle 
Nederlandse gemeenten 
op, soms in zeer drukke 
wandelgebieden, dan 
weer op bijzondere 
plekken, maar ook
in stil buitengebied

wordt een tweede cirkel gelegd met een 
straal van 3 meter. De binnenste cirkel is de 
dansruimte van Joost, de buitenste cirkel 
markeert de minimale afstand van 1,5 
meter die het publiek dient te houden. Met 
duidelijk hoorbare muziek begint Joost 
vervolgens zijn performance.
Joost en David hebben dit optreden 352 
maal herhaald, door het hele land, 
in élke gemeente van Nederland. 
Dankzij fondsen en subsidies hebben al 
deze vastgelegde optredens een fantastisch 
boekwerk opgeleverd waarbij diverse 
schrijvers een aanvullende bijdrage hebben 
geleverd.

de anderhalve-meter-
samenleving ligt achter 
ons. De komende jaren 
zullen wij blijven bladeren 
door dit fantastische boek 
waarbij het leeslint van 
1,5 m ons helpt deze 
uitzonderlijke tijd te 
blijven herinneren

Op een mooie warme zomerdag draaide het gevlucht van 
de molen rustig zijn rondjes. Wij genoten buiten, samen met 
visite van de weidse uitzichten toen Joost en David over de dijk 
kwamen aanlopen vanuit Oostzaan. Het gesprek werd 
aangegaan en dat resulteerde uiteindelijk in een optreden op 
het molenerf, precies op de grens van de gemeenten 
Landsmeer en Oostzaan. Met de nieuwsgierige landgeiten om 
hen heen resulteerde dit optreden in 2 foto’s voor het later 
ontstane boek; één foto voor de gemeente Landsmeer, 
één foto voor de gemeente Oostzaan. 

gemeente Beek 

gemeente Edam-Volendam  

gemeente West Maas en Waal  



In week 50 kregen wij bezoek 
van journalist Annelies Roon en 
fotograaf Maartje Geels. Met 
het thema ‘Groen wonen’ maakt 
Annelies een reeks artikelen
voor het dagblad Trouw.

Zaterdag 17 september 
verscheen ons verhaal in de 
papieren en digitale krant.

“Windenergie aan huis, dat is 
logisch als je in een molen 

woont”

Ons duurzaamheidsverhaal gaat 
al snel naar wat al gerealiseerd 
is door recreatieschap Twiske-
Waterland; geïsoleerde buiten-

Het 4-maandelijkse blad ‘Molens’ is hét 
landelijke molenblad voor iedereen die molens 
een warm hart toedraagt. Naar aanleiding van 
een oproep om foto’s in te sturen met het 
thema ‘feest op de molen’, stuurde Marcel een 
foto in van Nationale Molendag van mei jl.
De foto is een screenshot van een 
dronevideo, gemaakt door Arthur B.

De foto laat de Twiskemolen zien met een 
versierd gevlucht. De pavoisering (=tussen 

de vrolijke, kleurrijke foto leverde de eerste prijs op van de fotowedstrijd, een leuke scheurkalender 
met veel wetenswaardigheden over onze molens in Nederland (foto links).
Het blad ‘Molens’ wordt uitgegeven door De Hollandsche Molen, dé belangenorganisatie voor wind- en 
waterradmolens in Nederland. Dit jaar, in 2023, bestaat De Hollandsche Molen 100 jaar. Er zullen vele 
activiteiten worden georganiseerd, met als een van de hoogtepunten een bijzondere (50ste !) Nationale 
Molendag in het weekend van 13 en 14 mei a.s. Houd de website molens.nl in de gaten.

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/windenergie-aan-huis-dat-is-logisch-als-je-in-een-molen-woont~b07fb3b9/

de wiek-einden gespannen vlaggenlijnen) en beschilderde 
molenzeilen zorgden, samen met een mooie Hollandse lucht 
spiegelend in het polderwater met veel lentegroen op de 
achtergrond, voor een fraaie fotocompositie. Ook bezoekers 
(jong en oud) op het molenerf zijn op de foto te zien.

wanden van de begane  grond en 
achterzetramen in de woonkamer 
en keuken. 
Maar ook onze wens wordt 
beschreven om in de toekomst 
zonnepanelen te plaatsen op de 
geitenstal, én een elektriciteit 
opwekkende generator aan te 
brengen in de molen, voor de vele 
uren dat de polder niet bemalen 
hoeft te worden, maar er wel wind 
is om het gevlucht voor ieders 
plezier te laten draaien.
Onderstaande link brengt je naar 
het volledige artikel:

de molenzeilen zijn jaren geleden beschilderd door 2 schoolklassen uit Oostzaan en 2 schoolklassen uit Landsmeer.

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/windenergie-aan-huis-dat-is-logisch-als-je-in-een-molen-woont~b07fb3b9/


bezoekerstoilet

Al enige jaren hebben wij (Marijke & Marcel) de 
wens om een bezoekerstoilet te realiseren op het 
molenerf, om zo extra service te verlenen aan 
schoolklassen en andere groepen.
De ideale plek voor dit toilet, van oudsher een 
secreet genoemd, is aan de zuidzijde van de 
molenschuur, waar dichtbij (aan de binnenzijde van 
de schuur) de afvoer van een wasbak en 
wasmachine aanwezig is.

We hebben besloten het secreet hangend aan de 
schuur te construeren, omdat kwelwater (vanuit de 
naastliggende dijk) de ondergrond door het jaar 
heen drassig maakt. Uiteraard is toestemming 
verkregen van de eigenaar van molen en schuur, 
recreatieschap Twiske-Waterland.

Ook al krijgt het secreet aan de buitenzijde een 
authentiek uiterlijk, van binnen zal het modern en 
hygiënisch zijn met tegelwanden en een sanibroyeur
toilet. De gehele bouw zou een behoorlijk bedrag 
gaan kosten, ware het niet dat we de bouw in eigen 
hand nemen. 
Maar de stalen basisconstructie (de ophang-
constructie) is natuurlijk specialistisch werk en kort 
geleden gemaakt door constructiebedrijf Taams van 
den Huysen BV in Oostzaan. Het geweldige is   
dat dit om niet voor ons is gemaakt, als sponsering. 

Wij zijn Taams van den Huysen BV 
natuurlijk ontzettend dankbaar!

foto boven: de molenschuur staat onderaan de dijk. 
De rode stip geeft de plaats aan van het te bouwen secreet

Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en 
biotoop heeft onder andere de doelstelling het 
bevorderen van de educatie. Daarom worden de 
bouwmaterialen door de stichting aangeschaft. 
Arbeidskosten zijn er niet, omdat Marcel (samen 
met vrijwilliger Peter) het secreet gaat bouwen. 
We hopen het secreet in het voorjaar van 2023 
gerealiseerd te hebben. 
Ook al hangt het secreet aan de schuur (zo’n 10 cm 
boven het maaiveld) visueel zal het lijken alsof het 
secreet gewoon op de grond staat.

foto rechts: ook de deur van het secreet krijgt een authentiek 
uiterlijk, lijkend op de toegangsdeur van de schuur

tekening onder: constructietekening, 
berekend op draagkracht en gemaakt 
door Taams van den Huysen BV



kort en laatste nieuws

Onder de draaibare kap van de molen zijn in het riet van
oudsher 4 raampjes aangebracht, de zogenaamde kistraampjes. De raampjes zijn

met een houten luikje af te sluiten maar wij houden de kistraampjes door het jaar heen 
open voor een goede ventilatie. Een enkele keer denkt een koppel wilde stadsduiven in de 
kap hun nest te kunnen bouwen, maar door het veelvuldig draaien van de molen geven de 
duiven het altijd snel op. Maar al vele jaren gebruikt ‘onze’ torenvalk de kap als nachtelijke 
rustplaats. Nagenoeg elke ochtend ligt er wel een braakbal van de (vrouwelijke) torenvalk 
op de kapvloer.

Als overwinteraars hebben we lieveheersbeestjes en 2 soorten vlinders in de molen. Het 
lieveheersbeestje kan nog wel eens wakker worden, terwijl de 
dagpauwoog en kleine vos vlinders in de kap zich niets aan 
lijken te trekken van de temperatuurswisselingen tijdens hun 
winterslaap. We hebben deze winter 14 slapende vlinders geteld, 

kistraampje

3 braakballen op de 
vloer van de kap

bij het ingaan van de winterperiode, 
zeker als er vorst intreedt, zien wij 
bewegingen van vogels die wij 
anders niet zien zo dicht bij ons 
achtkantig woonhuis

naast de jaarlijks terugkerende smienten, zagen wij dit jaar groepen 
slobeenden vlakbij de molen. En de altijd aanwezige eksters toonden 
bij de intredende vorst ineens interesse in de vacht van de landgeiten

de zilverreiger zien wij de laatste 
jaren steeds meer in de omgeving, 
maar deze fraaie vogel zo dicht bij 
de molen was een nieuwe ervaring

ook dames 
en heren 
fazant 
bewandelen 
steeds vaker 
het molenerf

maar het zouden er vast 
meer kunnen zijn omdat 
we niet elk hoekje in de 
kap willen beschijnen 
met de zaklamp.

dagpauwoog in winterslaap 
in de molenkap



Ben jij al vriend en/of donateur van Stichting 
vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop ? 

Wij hebben je hulp hard nodig !

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/

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 ?

Begin jaren 70 van de vorige eeuw is recreatiegebied Het 
Twiske ingericht. Vele houten bruggen, steigers en opstallen 
uit die tijd zijn langzamerhand aan vervanging toe. In 
diezelfde jaren 70 werd ook de basis gelegd van het 
Twiskemolenerf. Dit betekent dat plankieren, trappen en 
erfafscheidingen op het molenerf ook aan vervanging toe 
zijn. Delen van de erfafscheiding en hekken zijn al 
vervangen, in december is een begin gemaakt met het 
vervangen van de, in slechte staat verkerende, werftrappen. 
Loonwerk van Staveren heeft de eerste van de 3 trappen 
kortgeleden op fraaie wijze vervangen.

Tot slot nog een feestelijke foto uit het boek ‘ik ben er’. 

gemeente Westerkwartier  

https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/
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