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maart roert zijn staart……….

maart roert zijn staart…
We hebben het allemaal
mogen meemaken
afgelopen maand:
sneeuwklokjes
vorst
verliefde futen
koude oostenwind
voorjaarszon
tête-à-têtetjes
sneeuw
baltsende zwanen
krokussen
bokkende geiten
natte westenwind
fluitende koolmezen
gelegde erwten
snijdende noordenwind
herriemakende nijlgansen
nog meer vorst
harde zuidenwind
weinig regen
en natuurlijk…………..
lammetjes:

nr.14

19 maart 17.00 uur: De
5-jarige, hoogdrachtige geit
Hydd van het Luijendijkje

van alle geregistreerde
Nederlandse Landgeiten,
geboren in 2013, begint de
naam met de letter ‘M’.

20 maart 15.30 uur: binnen
een kwartier werpt Hydd
2 gezonde boklammeren. Ze
hebben de namen Melle en
Malle van het Luijendijkje
gekregen.

Voor de landgeitliefhebber: Hydd is een kortharige Nederlandse Landgeit
met 50% Engels, 37,5% Nederlands en 12,5% Noors bloed. Vader van de
boklammeren is Lars v.d. Witte Raaf met 75% Engels en 25% Ned. bloed.

21 maart 14.00 uur: Melle en Malle
doen hun eerste stapjes buiten de
beschermende stal

wonen in de Twiskemolen, deel 4:

de tweede zolder

kapzolder

2e zolder:
bergkasten, waslijnen

1e verdieping:
slaapkamers, badkamer

begane grond:
woonkamer, keuken

kelders en krimp

De 2e zolder is voor ons een ruimte die je kunt
vergelijken met de grote vliering van een ‘normaal’
woonhuis. Er komt geen daglicht binnen en de
buitenwanden zijn niet geïsoleerd. Maar er is voldoende
ruimte voor bergkasten en waslijnen.
De buitenwanden van de begane grond en 1e verdieping
zijn aan de binnenzijde afgetimmerd. Op de tweede
zolder kijk je echter direct tegen de 35 cm dikke
rietbedekking aan.
molenschuur

verschil tussen molenverdieping en -zolder
Als we over een verdieping in een molen praten,
mag je er vanuit gaan dat deze is ingericht als
woning met het bijbehorende comfort. De wanden
zijn bijvoorbeeld afgetimmerd, muren geïsoleerd,
vloerbedekking gelegd, verwarming aanwezig, etc.
Een zolder heeft al dit wooncomfort niet. Wij
gebruiken de 2e zolder wel als onderdeel van de
woning, maar zonder verwarming en aftimmering.
Je ziet het molengeraamte en de 35 cm dikke
rietlaag als je op de 2e zolder staat.

2e
zolder
1e
verdieping
begane
grond
kelder

.

In de vorige nieuwsbrief is beschreven hoe de
basisconstructie van de Twiskemolen in elkaar zit. Eiken
achtkantstijlen, bintbalken en korbelen vormen de basisvorm.
Om deze vorm verder te versterken, zijn rondom het
achtkant nog meer balken aangebracht; de zogenaamde
veldkruizen, veldregels en veldstijlen.

bintbalk

veldstijl

Op de foto’s hieronder
is het volledige
molengeraamte
goed te zien.

korbeel

achtkantstijl

veldregels
veldkruizen

De foto links toont de Hooglandspoldermolen
in verval. In 1967 is de molen gedemonteerd
en zijn alle bruikbare onderdelen zo’n 6 jaar
lang opgeslagen geweest in een loods in
Nieuw Vennep voordat Recreatieschap Het
Twiske de molen aankocht.

Rechts op de foto de Twiskemolen in
aanbouw, in 1974.
Goed te zien is dat de oorspronkelijke
oude eiken achtkantstijlen aan de
onderzijde zijn verlengd en dat de
veldkruizen, veldregels en -stijlen van
nieuw eiken zijn gemaakt.

Net als op de eerste verdieping, zijn op de tweede zolder de korbelen prominent aanwezig.
De bergkasten, die tussen de korbelen tegen de buitenwanden staan, zijn door ons uitgekozen op
vorm, maar vooral ook op maat.
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totale opp. 2e zolder: 37,5 m2
A= achtkantstijl
K= kast
S= stelling
KO= koningsspil
T1= trap van 1e verdieping naar 2e zolder
T2= trap van 2e zolder naar kapzolder

K

De 2e zolder is 2,5
meter hoog, maar de
bintbalken hangen op
1,75 meter hoogte. Fijn
dat wij (Marijke en Marcel)
niet zo groot zijn

Op de plattegrond
hierboven zijn ook de
korbelen ingetekend om
te laten zien dat het
plaatsen van kasten niet
zo eenvoudig is.

bintbalk

De kasten staan aan de
onderzijde zo’n 50 cm van
de rieten buitenwand af,
terwijl de bovenzijde van
de kasten nagenoeg het
riet raken.
De veldkruizen, -regels en
–stijlen zijn ook deels
zichtbaar achter de witte
kast.
Midden in de ruimte
steekt de koningsspil door
de vloer heen en vervolgt
zijn weg naar de kap.

veld
regel

kort nieuws

Zondag 14 april is de
1e Open Twiske Dag.
Voor deze dag is een speciale
website in de maak. Komende
woensdag 27 maart gaat de
website online.
Kijk voor het volledige én
gevarieerde programma vanaf
woensdag op

www.opentwiskedag.nl
Het molenerf is open van
11.00 tot 16.00 uur

Sinds een aantal weken stuurt Marcel elke dag een tweet de wereld
in. Onder het account @molenaar_marcel wordt een moment van de dag
belicht, meestal begeleid door een foto.
Hieronder een paar tweets (zonder foto’s).
Nee, nog geen jonge geitjes. Wel voorjaarszon
en dus….doperwten en capucijners in de
grond.

Zeilen bevroren. Kan ze niet uitrollen.
Gelukkig genoeg wind (4) om zonder zeil met
licht werk de Twiskepolder te bemalen.

Een mooie dag om de nestkasten te kuizen
2 geitjes geboren. Nog niet duidelijk of bok of
geit, maar oooohhhh wat bijzonder
Met een matig ono-windje bemaalt de molen nu
de Twiskepolder met licht werk.

Op 2 maart hebben Cees Hartman en zoon Mart van Lokale Omroep
Landsmeer (=LOL) opnames gemaakt van de Twiskemolen. Het 12 minuten durende
filmpje geeft een goede indruk hoe de molen werkt.
Wij hadden in de vorige Nieuwsbrief beloofd om het raadsel van de schoorsteen te
verklaren. Na het zien van het filmpje zal het duidelijk zijn…..
Bekijk het item via de link: http://vimeo.com/60907962

Zaterdag 6 april is de eerste vrijwilligersdag van dit jaar. Enkelen
hebben zich al aangemeld. We hopen op nog meer aanmeldingen, dus……. meld je aan
via Twiskemolen@hotmail.com of bel: 06-22141353
10.00 uur staat de koffie/thee klaar, om 13.00 uur de lunch en we eindigen om
16.00 uur. We hopen natuurlijk op mooi voorjaarsweer tijdens de werkuren.

allerlaatste nieuws

Vandaag, zaterdag 23 maart, heeft geit Jasna 2 gezonde geitlammeren geworpen.
Ondanks dat wij vanochtend de voortekenen zagen, heeft ze kans gezien haar kleintjes
‘even vlug’, in alle stilte ter wereld te laten komen in het schuilhok op het Bokkenland.
Moeder en geitjes maken het goed, terwijl de snijdende koude oostenwind om het schuilhok
giert.

Het pasgeboren geitje wordt schoongelikt door moeder Jasna. Haar zusje (rechts op de foto), enige minuten
ervoor geboren en al schoon, is meteen aan de wandel.

Voor de landgeitliefhebber; Jasna van het Luijendijkje is een geregistreerde Nederlandse
landgeit. Ze heeft 75% Engels en 25% Nederlands bloed. Vader van de 2 lammeren is de
Nederlandse landgeitbok Lars van de Witte Raaf met eveneens 75% Engels en 25%
Nederlands bloed.

geniet van de
paasdagen

mogelijk
tot 6 of 14
april
Marijke en Marcel

