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in deze nieuwsbrief 
--onthulling informatiebord 
--kort en laatste nieuws 

                                                       vrijwilligerswerkdag  

Vanwege familieomstandigheden  zijn wij niet in staat om de komende vrijwilligersdag op zaterdag 5 april te 
organiseren. Deze dag komt dus te vervallen. De eerstvolgende vrijwilligersdag zal op zaterdag 3 mei zijn. 
Om dezelfde reden ontvangt u dit keer een kortere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent.   

                                                       het nieuwe informatiebord  

19 maart jongstleden was het dan zover; in de ochtend werd met een familie- en vriendengroep hard gewerkt om 
‘s middags alle gasten te kunnen ontvangen. Met alle genodigden en belangstellenden zouden we het nieuwe 
informatiebord onthullen d.m.v. het hijsen van een doek met foto van de opbouw van de Twiskemolen in 1974. 
1974? Dat is toch 40 jaar geleden en daarmee een jubileumjaar? Het antwoord is ja en nee…… Ja, 40 jaar geleden 
is gestart met de herbouw van de molen. Maar in 1975 is de Twiskemolen officieel in gebruik genomen, na een 
jaar van opbouw, woning- en erfinrichting. Moraal van dit verhaal: volgend jaar in maart een 40 jarig 
jubileumfeest rondom de molen  ! 
  

blijde gezichten in een straffe zuidwesten wind, vlak na de geslaagde onthulling van het Twiskemolen informatiebord. 
V.l.n.r. burgemeester Paul Möhlmann van Oostzaan, Marijke, Marcel en burgemeester Astrid Nienhuis van Landsmeer 



Na de onthulling stond voor iedereen een hapje en drankje klaar. De 2 gemeentes 
en Het Twiske waren symbolisch in de hapjes verwerkt. De witlofschuitjes met  
2 soorten vulling verwezen naar de Oostzaanse jollen van het merk Hottentot en de 
Boer & Zn.  De mooi opgemaakte eieren verwezen naar de vele voormalige 
Landsmeerse kippen- en eendenfokkerijen. Het waterrijke Twiske op de grens van 
beide gemeentes werd in de hapjes vertegenwoordigd door twee heerlijke 
visschotels. Een fraai eikenhouten vaatje met Jopen gerstebier was voor de 
gelegenheid beschikbaar gesteld door brouwerij Jopen uit Haarlem. 
 

19 maart 2014, 15.00 uur 



De informatiepanelen zijn door onszelf samengesteld. Ook de lay-out hebben wij in eigen hand gehad, maar veel  
belangrijker om te vermelden zijn de (financiële) bijdragen van diverse organisaties, bedrijven en particulieren, die 
de totstandkoming van het informatiebord hebben mogelijk gemaakt. De sponsornamen staan dan ook allen 
vermeld op het bord. Grote dank aan hen! 
Speciaal willen wij recreatieschap Het Twiske bedanken; zij hebben ons niet alleen gesteund bij de ontwikkeling 
van het idee en met een financiële bijdrage, maar ook bij diverse logistieke en zijdelingse praktische zaken. 

als dank kregen alle 
sponsoren en de 
vrijwilligers die hadden 
bijgedragen aan de 
succesvol verlopen dag, 
een bijzondere fles likeur 
mee naar huis. 
De likeur, gemaakt op  
De Zaanse Schans, heeft 
de passende naam  
Droge Voeten gekregen 



kort en laatste nieuws  

Vanwege het overlijden van een dierbare zus van Marcel op 29 maart j.l.  
staat de Twiskemolen tot de eerste dagen van april in de rouwstand. 

                           Op 26 maart mochten wij getuigen zijn van een bijzonder weerfenomeen.  
       De contrasten waren groot in de lucht. Bijna onwerkelijk grote bolvormige wolken hingen 
boven het IJ bij Amsterdam. Het schouwspel openbaarde zich rond 12.00 uur en duurde hooguit 
een kwartier. Heel bijzonder, in Nederland kom dit niet vaak voor. 
 
Mammatus-wolken zijn genoemd naar het Latijnse woord mamma, dat borst of uier betekent. 
Als je deze wolken ziet, dan weet je dat er vaak noodweer in de buurt is: felle buien met meest 
ook onweer. De foto is gemaakt vanuit de Twiskemolen, maar wij hebben het noodweer niet 
boven Het Twiske gehad. 


