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                                                        terugblik vrijwilligersdag 6 april 

hebben de jollen op de kant gelegen. De buiten/onderzijde is afgekrabd en 
geschilderd voordat ze weer te water gingen. In de zomer zal de binnenzijde van de 
boten aangepakt worden. 

nieuwe situatie 

oude situatie 

Om onze 2 bijzondere Oostzaanse jollen (een Hottentot en een De Boer & Zn) een betere ligplaats te geven 
hebben we vier extra palen geslagen van elk 4 meter lang en een stuk steiger toegevoegd. Afgelopen winter 

Op zaterdag 6 april is de eerste vrijwilligersdag van dit jaar gehouden.  
Een grote berg snoeihout (afgelopen winter geschild en gegeten door de geiten en afkomstig van het 
molenerf en het Prinse-eiland) hebben we met vereende krachten verplaatst naar het Zegerbos, waar een 
waaiervormige houtwal is gecreëerd. De komende jaren kunnen wij daar het snoeihout kwijt. Voor de lunch 
zijn ook diverse afrasteringen met bruinoleum bijgeschilderd.  Na de lunch hebben we gezamenlijk de 
motorboot (die in de zuidelijke Zuidwestplas lag) over de dijk naar de noordelijke Kleine Braak getild.  Deze 
oude marineboot, door 4 mariniers over land te verplaatsen, moest dan toch ook door 7 gemotiveerde 
vrijwilligers  ‘gekluund’  kunnen  worden  dachten  wij.  De  foto  is  het  bewijs  . 
De boot ligt de komende maanden in De Kleine Braak in verband met diverse onderhoudswerkzaamheden 
(zoals het slaan van een aantal steigerpalen en reparaties aan geitenbruggetjes). 



In de middag is hard gewerkt aan het zichtbaar maken van de scheiding 
tussen 

bestrating en  
graskanten.  

Vele kruiwagens  
met  

grasplaggen en  
aarde zijn  
van deze  

hoofdbestrating 
afgevoerd naar  

een verder  
gelegen tegelpad  

dat opgehoogd  
moet worden.  

 
  

                                                       lammeren 

links Malle, rechts Melle 
van het Luijendijkje 

Bokjes Melle en Malle zijn op 20 maart 
geboren. Nu 5 weken oud zijn het al echte 
boefjes. Ze nemen de jongere lammeren op 
sleeptouw en halen schurkenstreken uit. Ze 
dagen de volwassen geiten uit en willen alles 
beklimmen wat maar enige hoogte heeft. 
Met 62,5% 
Engels bloed 
en zelfs nog 
een beetje 
wild Noors  
bloed 
(6,25%) 

moeder 
Hydd 

een zeer ontspannen 
moeder Jasna 

Maartje en Merel hebben een bijzondere 
tekening; met een zwarte streep over de 
rug, naar de flanken uitlopend van bruin 
naar crème naar wit, komt deze tekening 
veel overeen met de wilde Engelse 
voorouders. 

Merel van het 
Luijendijkje 

Maartje van het 
Luijendijkje 

Tussen 20 maart en 13 april hebben vier van onze Nederlandse Landgeiten elk 2 lammeren 
geworpen. De 4 geit- en 4 boklammeren zijn overdag geboren en kerngezond.  

De Landelijke Fokkersclub Nederlandse landgeiten heeft besloten om alle, in het stamboek 
geregistreerde geiten een naam te geven waarvan de eerste letter per jaar vastligt. Hiermee is 

begonnen in het jaar 2001. Het alfabet volgend is dit jaar de letter M aan de beurt.   

kunnen deze bokjes de komende jaren wel eens voor veel nageslacht  
gaan zorgen elders in Nederland. Vóór juni zullen Melle en Malle  
verhuizen omdat ze dan al geslachtsrijp kunnen zijn. Waarschijnlijk krijgen  
de bokjes bij Lucas van Diepen, een bokkenhouder in Middenbeemster,  
de kans zich verder te ontwikkelen. 
 

Geitjes Merel en Maartje zijn geboren op 26 maart. 
Moeder Jasna is naar ons toe het meest afstandelijk van de 
hele groep. Jasna is zeer alert en waarschuwt haar 
lammeren dan ook geregeld. Maartje en Merel zijn daarom 
door ons nog moeilijk benaderbaar. Het zal nog maanden 
duren voordat wij hun vertrouwen kunnen winnen. De 
kleintjes zijn ongelofelijk lenig en snel. Maartje en Merel 
hebben, net als hun vader en moeder, 75% Engels bloed. 



Mevrouw en Meneer zijn geboren op 26 maart.  
Het geitje en het bokje gingen al vroeg zelfstandig op pad.  
Vergeleken met de bokjes Melle en Malle, is Meneer een  
tanig bokje, maar niet minder sterk. Mevrouw is net zo  
snel en lenig als haar speelkameraadjes Merel en Maartje. 

Mevrouw van het 
Luijendijkje met 
moeder Janke 

Moeder Janke en vader Lars zijn beide 75% Engels, 
Meneer en Mevrouw dus ook. Terwijl de andere 
geiten graag bij slecht weer de stal opzoeken,  
heeft Janke geen last van wat ruiger weer. We 
merken dat haar lammeren deze eigenschap van 
haar overnemen.  

Geitje Myrte en bokje Merlin de Tweede zijn op 13 april geboren. 
Merlin is genoemd naar zijn opa, een wilde Engelse bok. Vergeleken met de 
andere geiten in de groep met Engels bloed, is moeder Julia meer 

Myrte en (rechts) Merlin de Tweede van het Luijendijkje 

              Myrte en Merlin hebben 
een andere vader dan de andere lammeren.  
Moeder Julia en vader July zijn beide 75%  
Engels, Myrte en Merlin dus ook.  

de vaders van de lammeren 

links op de foto:  
bok July van de Sinnichheid,  

vader van Merlin de Tweede en Myrte. 
 

rechts op de foto: 
bok Lars van de Witte Raaf, vader van 
Melle, Malle, Maartje, Merel, Mevrouw 

en Meneer. 
 

Beide bokken zijn eigendom van Lucas 
van Diepen, woonachtig in 

Middenbeemster. 

Julia 

aanhankelijk. Sterker nog, ze komt graag uit zichzelf naar ons toe om 
geaaid te worden. Toch duldt ze geen kip, haan, geit of ander lam bij 
haar kleintjes in de buurt. Daar haar lammeren geregeld achter hun 
leeftijds-
genootjes 
aan-
rennen, 
holt Julia 
weer de 
hele dag 
achter  
hen aan. 
Een 
komisch 
gezicht. 
 
 

Meneer  
van het 

Luijendijkje 

Omdat ons fokprogramma in Landsmeer gericht is op het genetisch versterken van de Nederlandse Landgeit 
door het inbrengen van Engels bloed, hebben we specifieke dekbokken naar Het Twiske laten komen. In 
nieuwsbrief 9 (oktober 2012) is door ons kort beschreven hoe en welke wilde Engelse bokken naar Nederland 
zijn gehaald.  Directe nakomelingen van deze bokken hebben een aantal van onze geiten gedekt. De geiten 
die we hebben laten dekken zijn ook uitgekozen op Engelse voorvaderen, waardoor alle lammeren tussen de 
62,5 en 75% Engels bloed in zich hebben. Wij verwachten dat de lammeren zich sterk en gezond 
ontwikkelen. We zien nu al duidelijk ander gedrag bij deze lammeren t.o.v. de 2 lammeren die vorig jaar bij 
ons geboren zijn. Ze zijn minder knuffelbaar, alert, behendig en snel. Een genot om te zien.  



  terugblik  1e Open Twiske Dag 

De jonge geitjes zijn zeer 
levendig. Ze rennen en 
springveren door de wei. 
De jonge bokjes rennen 
ook graag, maar doen 
zich vooral ook stoer 
voor, het zijn echte 
uitdagers.  Bokje Melle 
spant de kroon; hij daagt 
niet alleen onze vuist uit 
om te bokken, maar ook 
zijn leeftijdsgenootjes en 
zelfs de grote volwassen 
bok Glunt…… 

Op zondag 14 april is de 1e Open Twiske Dag gehouden. Op meerdere plaatsen in Het Twiske werden op deze 
zonnige dag activiteiten georganiseerd. Wij hadden het molenerf geopend. Met een stevige zuidenwind bemaalde 
de  molen  de  polder.  De  bezoekers  (zo’n  250  door  de  dag  heen)  kregen  een  goed  beeld  van  de  440  jaar  oude,  
nog altijd werkende poldermolen. 

De treinvlieger Door de stevige wind 
konden niet meer dan 30 vliegertjes 
opgelaten worden. Wetende dat 1 vliegertje 
0,07 m2 groot is, zou de hele trein van 60 
stuks een oppervlakte van ruim 4 m2 
vormen. Met een windkracht 4 tot 5 kon dit 
een zo grote trekkracht geven aan het 
vliegertouw dat zelfs de 3 vliegeraars mee 
de  lucht  in  zouden  kunnen  gaan……… 

Geen mogelijkheid gehad 
om langs te komen? Op 
zaterdag 11 mei krijg je 
de enige herkansing van 
dit jaar tijdens de 
Nationale Molendag. 



kelders en krimp 

begane grond: 
woonkamer, keuken 

1e verdieping: 
slaapkamers, badkamer 

2e zolder:  
bergkasten, waslijnen 

kapzolder 

molenschuur 

  wonen in de Twiskemolen, deel 5, slot:        de kapzolder   

Als de molen draait, is het uit veiligheidsoverwegingen 
verstandig je zeer omzichtig te bewegen in de kap. De 
vele draaiende onderdelen van de molen zijn 
spectaculair om te zien en tonen overduidelijk de 
oerkrachten voortkomend uit de wind. Ondanks al het 
geweld op de kapzolder, is het op de woonzolders 
eronder relatief rustig en prettig wonen. 

Via assen en tandwielen wordt de draaiende 
beweging van de wieken overgebracht naar de 
vijzel onderin de molen. 
In de kap bevindt zich een van die draaiende 
tandwielen, het zogenaamde bovenwiel met een 
doorsnede 3 m.  
Op een willekeurige oude foto hieronder, is goed 
te zien hoe groot en zwaar een bovenwiel is 
uitgevoerd. In het midden steekt een gietijzeren 
as door het wiel. De molenas is opgevuld met 
blokken hout zodat deze goed is opgesloten in 
het bovenwiel.  

De kap van de molen kan ronddraaien. Dit is 
belangrijk om de wieken recht op de wind te 

kunnen zetten als we de polder willen 
bemalen. 

 
Als de kap met wieken richting de wind 

gedraaid wordt (we  noemen  dat  ‘kruien’)  
draait het bovenwiel mee. De koningsspil 

staat precies in het midden van de molen. De 
tanden (kammen genaamd) van het 

bovenwiel blijven bij het draaien van de kap, 
in elke windrichting, even precies in de 

kammen van de bonkelaar steken. Het blijft 
toch knap vakwerk dat eeuwen geleden door 

ambachtslui is gecreëerd.  

In het LOL filmpje, al benoemd in de vorige 
nieuwsbrief ( http://vimeo.com/60907962 ) 
is de inrichting van de kapzolder ook goed te 
zien. 

kap
zold

er 

koningsspil 

bovenwiel 

bonkelaar 

wieken 

molenas 

d
raaien

d
e d

eel 
 

 van
 d

e kap
 

De kapzolder is geheel ingericht 
voor de techniek van de molen en  
daarmee niet in gebruik als 
woongedeelte. Toch besteden we 
aandacht aan deze zolder om de 
gehele inrichting van de molen te 
completeren. 

Misschien juist omdat de kapzolder geen woon- cq 
gebruiksruimte is, overwinteren er vlinders, probeert soms 
een wilde duif een nest te bouwen (maar geeft dit al gauw 
op als blijkt dat de kap geregeld draait) en schuilt er wel 
eens een uil of torenvalk. 

http://vimeo.com/60907962


  het voorjaar op en rond het molenerf  
Het zal niemand verbazen als we zeggen dat afgelopen maanden zeer droge maanden zijn geweest, zeker 
vergeleken met het zeer natte jaar 2012. Dit jaar hebben we tot nu toe nagenoeg al het overtollige water met 
de wind uit de polder kunnen malen .  
Dat het polderpeil de afgelopen 4 maanden toch geregeld een lichte stijging heeft laten zien komt door de 
enkele regen- sneeuw- en hagelbuien, het altijd aanwezige kwelwater (water dat zich langzaam door de dijk 
heen duwt richting de polder), en water dat vanuit de boezem terugstroomt naar de polder door de lekkende 
wachtdeuren onder de molen. (De in slechte staat verkerende wachtdeuren worden deze zomer door het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vervangen.) 

De aanhoudende kou dit voorjaar heeft ervoor gezorgd dat bij het uitkomen van deze nieuwsbrief de 
eerste fruitbloesemknoppen nu pas op ontluiken staan. Wel hebben we al bloeiende kievietsbloemen 
op het molenerf, is de ooievaar overgevlogen, scheren de boerenzwaluwen alweer de geitenstal en 
krimp in en uit en heeft de meerkoet twee eieren gelegd. Ook horen we al ruim 2 weken rietzangers 
als de snor en sprinkhaanzanger zingen op het Prinse-eiland. Helaas hebben wij nog geen 
bewegingen gezien van een torenvalk rond de broedkast op het Vosse-eiland. 

kievietsbloemen op het molenerf 

fazant in de 
geitenwei 

      De moestuin heeft ook zijn 
eerste warmte van de zon 
ontvangen. Tuinbonen, jonge 
slaplanten en koolsoorten 
beginnen te groeien. Heel 
bijzonder voor deze tijd, maar we 
hebben het groeiproces wel 
moeten stimuleren met 
besproeiing want de koude droge 
winden van de afgelopen tijd en 
het uitblijven van regen deed de 
moestuingrond gestaag uitdrogen.  

roodborsttapuit gele kwikstaart 

boerenzwaluwen 
op de duiventil. 

Hun houding geeft 
meteen de 

windrichting aan. 
zingende merel in 
de walnootboom 



  kort nieuws  

Zondag 

  Al vele decennia lang wordt er, onder leiding van      
        vereniging De Hollandse Molen, een landelijke dag (of weekend)
 georganiseerd rond onze eeuwenoude wind- en watermolens. Er zijn nog zo’n  
1200 molens in Nederland (in hoogtijdagen waren dat er ruim 10.000 !). Ruim 1000 molens 
zullen in dit speciale molenweekend hun deuren openen voor publiek.  
Sommige molens zijn door het jaar heen bijna dagelijks te bezichtigen, anderen, waaronder 
de Twiskemolen,  zijn  door  bewoning  nooit  open  voor  publiek,  behalve…….   
op de Open Twiske Dag én 11 mei a.s. 
Tussen 11.00 en 16.00 uur is het molenerf geopend en kan men op de begane grond van de 
molen de grote eiken wielen zien draaien die, door middel van de vijzel, het water uit de 
polder doen verplaatsen. 
Op de Open Twiske Dag (14 april j.l.) hebben velen, ook oude bekenden van ons, de 
mogelijkheid aangegrepen te komen kijken. We hopen op 11 mei weer velen onze woon- en 
werkplek te mogen laten zien. 

                 Vorig jaar is door ons in de molen houtaantasting 
geconstateerd veroorzaakt door houtworm. Recreatieschap Het 
Twiske, eigenaar van de molen, heeft onderzoek laten doen naar 
deze aantasting en heeft naar aanleiding van de resultaten 
besloten de houtworm te bestrijden d.m.v. vergassing. 
Vergassing blijkt de enige mogelijkheid om de ingewikkelde 
bouw- en tandwielconstructies voor altijd te ontdoen van 
houtworm. Door deze bestrijdingsactie is behoud van de 440 
jaar oude monumentale molen voor de komende generaties 
gegarandeerd. 
In de volgende nieuwsbrief zullen we meer informatie geven, 
maar ga er vanuit dat tussen 15 en 19 juli de Twiskemolen er uit 
zal zien als hiernaast op de foto.  

       De tweede vrijwilligersdag van dit jaar wordt op zaterdag 25 mei 
gehouden.  Zin in een dagje werken in de natuur? Meld je aan via   
          Twiskemolen@hotmail.com   of bel: 06-22141353 
Om 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 goed weer tijdens de werkuren. Er zijn handschoenen en 
laarzen beschikbaar. Prettige werkkleding en goed-gemutst-zijn  mag je zelf meenemen. 

                      Op Koningsdag 30 april 
zal de Twiskemolen de gehele dag 
feestelijk versierd zijn met 
vlaggenlijnen tussen de wieken 
(pavoisering genaamd). Deze door het 
Recreatieschap Het Twiske 
beschikbaar gestelde versiering wordt 
traditioneel door honderden molens in 
Nederland gevoerd, vaak nog 
uitgebreid met kunstig gevouwen 
zeilen en/of andere versieringen.  


