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                                                       kleine bokjes worden groot   

Weet u nog, in maart 2013 
werden bij ons 8 lammeren 
geboren; 4 geitjes en 4 
bokjes. Zie nieuwsbrief 
nr.15).  
Al na 3 maanden zijn 
bokjes geslachtsrijp en 
daarom zijn de bokjes toen 
verhuisd naar Lucas van 
Diepen, een bokkenhouder 
in Zuidoostbeemster. Daar 
kunnen zij verder 
volgroeien en zullen de 
best ontwikkelde bokken 
later ingezet worden om 
landgeiten elders in het 
land te dekken.  
 
Halverwege juli hebben wij 
Lucas opgezocht en zijn 
bokken bewonderd. De 
bokken zijn enorm 
gegroeid en je zou ze niet 
meer herkennen als je 
geen beeld meer had van 
hun kleurtekening. 
We waren blij verrast door 
de aanblik van de gezonde 
bokken en de enorme 
groeispurt die zij gemaakt 
hebben. 

juli 2014,  
Malle van het Luijendijkje 

juli 2014, 
Melle van het Luijendijkje 

mei 2013, 
de 5 weken oude 

broertjes  
Malle (links)  

en Melle 

links:  
 het 4 weken oude 

boklam Meneer, op de 
rug van moeder Janke, 

mei 2013 
 

rechts: 
Meneer 14 maanden 

later.  
Nog steeds een jonge 
bok, maar al flink en 

krachtig 



                       woondroom in Landsmeer  

Wij hebben de afgelopen 2½ 
jaar mogen ervaren dat het 
wonen in en werken met de 
Twiskemolen ongelooflijk 
genieten is, maar dat dit 
paradijselijke oord ook wordt 
gebruikt om toekomstige 
bewoners van Landsmeer een 
woondroom voor te houden, is 
natuurlijk uniek.  
 
Het wonen in de molen 
ervaren wij inderdaad als een 
droom, maar heeft ook zijn 
keerzijden die echter door 
deze reclame-uiting nog 
moeilijk zijn uit te leggen  .  

Ook de 4 geitjes (van de 8 lammeren 
van maart 2013) groeien bij ons naar 
behoren. Bokken zijn flink groter dan 
geiten, de laatsten zijn daarom een 
stuk kleiner dan hun broertjes/neefjes.  
 
Rechts op de foto 3 van de 4 
(lichtgekleurde) jonge geiten, die in 
dezelfde tijd zijn geboren als de, 
hierboven beschreven bokken.  
Terwijl de zware bastonen van het 
jaarlijkse dancefestival Welcome To 
The Future de spijsvertering van de 
geiten een extra handje helpt, spelen 
ze vrolijk door op het dak van  
                          hun schuilhok. 

links; 
zittend op de voorgrond 

het 2 weken oude boklam 
Merlin de Tweede.  

Achter moeder Julia staat 
het zusje van Merlin,  

Myrthe genaamd.  
 

rechts: 
Merlin de Tweede   
14 maanden later. 

 
 de opa van  

Merlin de Tweede is de, 
uit het wild gevangen 

Engelse bok Merlin 

Op een groot billboard van 1½ x 5 meter aan 
een toegangsweg van Landsmeer wordt 
reclame gemaakt door een projectontwikkelaar 
voor een woondroom in Landsmeer. Deze 
woondroom wordt gevisualiseerd met een 
reusachtige foto van  
de Twiskemolen. 



sommige jongeren hadden hun eigen ‘decadente’ taxivervoer geregeld…… 
Op de achtergrond de lange, speciaal voor het muziekfestival neergelegde pontonbrug. Over deze brug liepen alle 
bezoekers die door de gelede stadsbussen vanaf station Sloterdijk werden vervoerd, naar het festival 

muziekfestival WTTF 2014  

1 dag per jaar wordt in ‘onze achtertuin’ het muziekspektakel Welcome To The Future gehouden. Met een 
opbouwtijd van ruim 1½ week en eenzelfde afbouwperiode heerst er om ons heen een enorme bedrijvigheid welke 
in groot contrast staat met alle andere weken van het jaar. Ook de logistieke aanpassingen zijn enorm; de 22.000 
bezoekers moeten binnen een paar uur worden ontvangen en na afloop om 24.00 uur allemaal tegelijk weer 
richting huis begeleid worden. Een onophoudelijke stoet gelede bussen rijdt van station Amsterdam Sloterdijk naar 
Het Twiske, vele honderden jongeren fietsen het recreatiegebied binnen, ontelbare auto’s parkeren op de 
grasvelden waar normaliter gerecreëerd en gespeeld wordt en taxibusjes en touringcars rijden af en aan. 



het groen in het zuidelijk deel van Het Twiske werd tijdelijk afgedekt door blik en staal 

Het aantal decibel dat jaarlijks tot ons komt vanaf het dancefestival, varieert naar gelang de windrichting. Dit jaar 
kwam begin van de middag de wind nog uit het noordoosten, precies de richting waar het festivalterrein was 
gesitueerd. Einde van de middag draaide de wind naar noord waardoor de decibels verminderden. De dance- en 
technomuziek is niet bepaald onze smaak, maar, omdat wij er toch niet omheen kunnen (waar de wind ook 
vandaan komt), kun je er ook maar beter onderdeel van zijn en de sfeer proeven. Op uitnodiging van de 
organisatie zijn wij op de gastenlijst gezet en zo mengden wij ons in dance-sferen……….. 

Aan het begin van de middag zijn een paar flinke buien 
gevallen, maar ‘s avonds waren de weersomstandigheden 
perfect. Ook wij hebben even geproefd van de 
ontspannen sfeer en de indrukwekkende opzet van het 
dance-festijn.  
Na een uur waren wij al volledig verzadigd van zware 
bastonen en trokken ons weer terug op het molenerf…… 

de dijk was deels 
ingericht als ‘dijkmarkt’ 
waar heerlijk gegeten, 
gedronken  en gechilld 
kon worden 



kort en laatste nieuws  

I.v.                          Het is een mooie zomer tot nu toe. Zo nu  
               en dan valt er een flinke plens water uit de lucht, maar 
de warme zon overheerst. Er wordt veel gevaren met kano’s, 
motorbootjes en een enkele zeilboot. Fietsers, skeeleraars, 
wandelaars, hardlopers, paardrijders en wielrenners zien wij in 
grote getale over de dijk voorbij komen. 
 
Vanachter de heg horen wij ouders, opa’s en oma’s geregeld in 
het voorbijgaan molenliedjes zingen voor hun (klein)kinderen, 
zoals “……zo gaat de molen, de molen, de molen…….”  
En kinderen die in hun enthousiasme de meest ontwapende 
opmerkingen maken als: “Mam, de molen staat aan”,  “pap, de 
grote molen is een huis, ik heb de kachel gezien”  en  “er zitten 
gaatjes in, hoe kan die nou draaien”…….   

Het oogsten uit de moestuin, kas en 
boomgaard gaat onverminderd voort. 
We hebben al Kruideniersperen 
geoogst. Deze vroegrijpe peer is 
bepaald geen bewaarpeer, na een 
paar dagen van de peer te hebben 
genoten als handpeer, zijn de overige 
kilo’s door ons verwerkt tot 
perensap. 

Aan de noordzijde van de molen, daar 
waar de waterinloop van de molen is 
gesitueerd, is het water tussen Pikpotbrug 
en molen verboden zwem-, vaar- en 
viswater. Reden voor dit verbod is de 
krachtige waterstroom die ontstaat als de 
molen met 60.000 liter per minuut water 
uit de polder trekt. 
 
Sommige vissers zien het verbodsbord 
niet staan (of willen het niet zien) en 
gooien vanaf de brug hun hengeltje uit. 
Wij maken daar geen punt van. 
 
Dat doen wij dan óók niet bij het visdiefje 
dat op de foto hiernaast bovenop het 
verbodsbordje uitrust van zijn 
spectaculaire vismethoden in de Kleine 
Braak.  

wekelijks snijden we bloemen uit de tuin, in dit 
geval leeuwebek, cosmea, zwartpurperen 
scabiosa, jacobsladder en bergamotkruid 



Vrijwillig molenaars (al dan niet in opleiding) hebben de 
afgelopen maand weer bijgedragen aan het onderhoud 
van de molen en andere relevante werkzaamheden. 

Van de onderbonkelaar 
en het vijzelwiel zijn de 
houten (groenhart) 
kammen deze maand 
‘gewassen’. Dit houdt in 
dat met warmte 
bijenwas op de 
kammen wordt 
gesmeerd. Deze klus 
dient ervoor om zoveel 
mogelijk slijtage van de 
kammen tegen te gaan 
bij het in elkaar grijpen 
van de tandwielen 
tijdens het draaien. 

met de brandblusser in de buurt 
wordt door Ton en Paul met een föhn 
(=verfbrander) een kam opgewarmd 
(foto linksonder). De poriën van het 
hout gaan open staan en met een 
brok bijenwas wordt de was op het 
nog warme hout gewreven (foto 
linksboven) 

de jonge zwaluwen uit de waterloop 
zijn uitgevlogen. Op de foto worden 
ze op de Oostzaanse jol al vliegend 

gevoerd door een van de ouders 

onder; molenaar in de dop 
Pedro en vrijwillig molenaar 
Joyce  zijn bezig met het 
smeren van de spin op de 
molenschuur. Ook de spin op 
de geitenstal kreeg van hen 
een smeerbeurt 



We hebben een 
sterke, gezonde 
groep landgeiten 
lopen, maar zo nu en 
dan is er toch wat 
aan de hand met een 
geit.  
Zo kreeg de 
anderhalf jarige geit 
Maartje 6 weken 
geleden een enorme 
doorn in haar hoef. 
Wij hebben de doorn 
eruit kunnen krijgen 
en met middelen 
ontsmet, maar de 
hoef bleek toch van 
binnen te gaan 
ontsteken. 

boven: de dierenarts heeft Maartje volledig verdoofd 
om de hoef van haar rechter voorpoot rond de 
ontsteking uit te snijden  

                    Tijdens het afronden van deze nieuwsbrief kregen wij te maken met een ongekende 
hoeveelheid regen binnen korte tijd. Televisiebeelden brachten de wateroverlast van 28 juli in grote 
delen in Nederland goed in beeld. Er werd zelfs melding van gemaakt dat in Zaanstad in korte tijd 150 
mm regen was gevallen, een extreem grote hoeveelheid, en zo vlakbij Het Twiske. Hier viel binnen korte  
tijd in ieder geval ruim 11 cm water, wat goed te zien is  
op de foto rechts, gemaakt om 14.45 uur van de mobiele 
neerslag-app, nadat de ergste regenval achter de rug was. 

na een antibioticumkuur van een paar dagen en sodabadjes voor haar poot loopt Maartje momenteel alweer 
voorzichtig op haar rechter voorpoot. We verwachten dat ze over een paar weken weer kan rennen en springen 

rechts: na het aanbrengen van jodium en een stevig verband ontwaakte Maartje al weer snel uit haar slaap en 
begon meteen aan een, voor haar klaargelegde wilgentak te eten 

Precies 2 maanden geleden op 28 mei heeft de vijzel voor de 
laatste keer met de motor de polder bemalen, daarna kregen 
we een relatief lange periode van droogte. Het polderpeil 
zakte in die tijd langzaam van 2.90 naar 2.96 - NAP (door 
verdamping en opname van vocht door de vegetatie). 
 
Bezoekers op de molen vertelden wij dat het nog weken zou 
kunnen duren eer het polderpeil weer op hoogte  zou komen 
door regenval. Dit hadden we niet moeten zeggen……… de 
stortregens van 28 juli hebben het polderpeil binnen een 
paar uur zo ver doen stijgen dat wij onmiddellijk de vijzel in 
werking moesten zetten. Met de wind de polder bemalen was 
geen optie, daarvoor was de onweersdreiging te groot, dus 
ging de motor aan. 

tijdens de stortregens werd het erg vochtig in de kas, wat 
dit fraaie beeld opleverde; systematisch hadden zich 
druppels gevormd langs de randen van meloenblad 



De eerst volgende vrijwilligersdagen zijn gepland op 6 september, 4 oktober en  
1 november. Noteer ze alvast in je agenda. 

een fijne voortzetting van de zomer gewenst 


