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Met het uitkomen van deze 50ste nieuwsbrief is een kleine mijlpaal bereikt in de ruim 4 jaar dat wij de Twiskemolen
bewonen, er mee werken en samen met vele enthousiastelingen het molenerf en de molenbiotoop onderhouden.
Met een fotorapportage blikken wij in deze nieuwsbrief terug op de afgelopen jaren, maar eerst even de actualiteit:
-- zaterdag 16 april is de eerste vrijwilligersdag van dit jaar. Verschillende mensen hebben zich al aangemeld.
Laat het ons even weten als je onderdeel wilt zijn van deze buitenwerkdag van 10.00 tot 16.00 uur. Voor de lunch
wordt gezorgd.
-- zondag 17 april is de jaarlijkse OpenTwiskeDag met veel activiteiten in Het
Twiske.
Wat is er op het molenerf te doen:
--We houden open erf van 11.00 tot 17.00 uur en de molen draait met vrolijke
vlaggenlijnen.
--Op het erf mogen kinderen gratis een vlieger maken van wit Tyvek doek. De
kinderen kunnen de vlieger betekenen en/of beschilderen, of een voorgedrukte
tekening inkleuren.
--Er worden door Marcel 2 rondleidingen gegeven in de molen, tot in de kap.
De rondleidingen starten om 11.00 en 14.00 uur en belangrijk is: maximaal 10
personen per rondleiding en je moet je van te voren opgeven, bij onze buren
Zorgboerderij De Marsen.
--Bijna elk half uur wordt in de molenbiotoop, op een eiland tussen de
Landgeiten, in het kort de geschiedenis van Het Twiske uitgelegd aan
de hand van een 2 meter diepe grondboring.
--Er vaart elk half uur een watertaxi tussen de Zorgboerderij, het
Ratteneiland (= een stukje natuur beheerd door IVN-Twiske) en
de Twiskemolen.
Kijk op www.opentwiskedag.nl voor alle activiteiten
in Het Twiske.

een aantal vliegertekeningen waaruit kinderen mogen kiezen. Uiteraard hebben de tekeningen een directe link met Het Twiske
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Met deze advertentie is voor ons een nieuw
avontuur, een nieuwe uitdaging begonnen.
Tussen het lezen van de advertentie en de verhuisdag
zaten slechts 7 weken……

2011

2016

Nu, 50 nieuwsbrieven later, zijn we nog steeds zeer blij met de
genomen stap. Met dank aan het Recreatieschap dat ons in
2011 het vertrouwen gaf deze uitdaging aan te mogen gaan.
Onze nieuwe ontmoetingen startten vanzelfsprekend met de medewerkers van het
beheer van Het Twiske. En natuurlijk hebben wij nog steeds geregeld contact met het
beheer. Per slot van rekening is de monumentale Twiskemolen eigendom van het
Recreatieschap en betalen wij aan Het Twiske de maandelijkse huur. Maar ook het
molenerf met schuur, boomgaard en moestuin vragen geregeld om overleg.
Voor de 4 ha grote molenbiotoop hebben wij een aparte overeenkomst gesloten met
het Recreatieschap en in samenwerking met Landschap Noord-Holland is voor de
biotoop een beheersplan opgesteld. Dankzij LNH kunnen wij jaarlijks op professionele
wijze vrijwilligersdagen organiseren; zij stellen degelijk gereedschap aan ons
beschikbaar, en ondersteunen ons in verzekeringen en de Risico Inventarisatie.

Het is 25 oktober 2011, Marcel wordt gebeld; de locatiebeheerder van Het Twiske brengt het heuglijke nieuws dat
wij, Marijke en Marcel, de uitverkorenen zijn om de Twiskemolen te mogen bewonen.
Het is 6 november 2011, we nemen onze intrek in de Twiskemolen en afscheid van de bewoners die ruim 11 jaar
het cultureel erfgoed met passie hebben beheerd.

Mirjam Vos en Robert-Jan Prins woonden tussen
1999 en 2011 in de molen, samen met kat Arie

op 6 november 2011 verhuisden wij, Marijke Koop-Brouwer en
Marcel Koop vanuit Haarlem naar de Twiskemolen in Landsmeer

Toen wij naar de Twiskemolen verhuisden, namen wij veel ervaring mee op tuingebied. We wisten al wat het zou
inhouden om vele tientallen meters heg te knippen, fruitbomen te snoeien, grote oppervlaktes gras te maaien en
kippen te houden. Maar wat voor ons nieuw was, was het verzorgen van een groep landgeiten.
De verantwoordelijke zorg voor de landgeiten kreeg direct extra gewicht door het invallen van een van de fraaiste
én strengste winters in tientallen jaren.

De geiten leren kennen was één,
maar het plotseling verzorgen van
totaal onverwachts geboren
lammeren tijdens dezelfde strenge
winter was een tweede…..
Gelukkig stond de vorige molenaar
Robert-Jan ons bij.

Voorjaar 2012, een drone boven de molen. Geweldig leuk, spannend en
spectaculair! We raken in gesprek met de eigenaar van de drone, Sagi Croner.
Hij stuurt ons een aantal fraaie luchtfoto’s toe waar we erg blij mee waren.
Wat we toen niet voorzagen was, dat het gebruik van de foto-/filmdrone de
jaren erna een enorme vlucht zou nemen, met toenemende geluidshinder
rondom de molen, boven het erf en bij de
landgeiten tot gevolg. Ook de sterk
inzoomende lenzen geven ons
onrust. Gelukkig heeft het
Recreatieschap
Twiske/Waterland een
vliegverbod voor op afstand
bestuurbare vliegende objecten.
Hoe graag wij ook iedereen zijn
hobby gunnen, ongevraagd een
drone boven ons laten zweven,
ervaren wij als erg onplezierig.

Al snel maakten wij kennis met
windmolenmakerij Saendijck. Ron Blonk
en Fred Havik leiden het bedrijf met
passie. De afgelopen jaren zijn ze
geregeld langs geweest om specialistisch
molenmakerswerk te verrichten; roeden
doorsteken (zoals hier op de foto), een
kam verwisselen van een tandwiel, de
fokken herstellen, een achterbalk van
ruim 200 kg in de kap vervangen, of
bijvoorbeeld een vangstok vervangen.
sinds 20 juni 2014 is de werkplaats van
Saendijck gevestigd in de
gerestaureerde molenschuur van
oliemolen De Ooievaar in Zaandam.
Kijk eens op hun website om een indruk
te krijgen van hun werk en de
bijzondere werkplaats.
http://saendijck.com

links op de foto Fred
Havik, rechts Ron Blonk

In de eerste maanden van ons verblijf in de
molen maakten wij ook kennis met Bob Wals
(gebiedsbeheerder) en Jan van der Lingen
(specialist beheer) van Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het
hoogheemraadschap is namelijk
verantwoordelijk voor het waterbeheer in
heel Noord-Holland, dus ook van Het Twiske
en omliggende wateren. Het elektrisch
gemaal met watergang onder de
monumentale Twiskemolen is eigendom van
HHNK en de afgelopen jaren hebben
medewerkers ons geregeld bezocht voor
kleine en grote onderhoudswerkzaamheden.

foto: Arno Welink (links) en Adriaan Dekker van HHNK voor de
succesvol geplaatste wachtklep, juli 2013

Een aantal van de werkzaamheden van de afgelopen 4 jaar: het
herstellen van voegwerk van de waterloopmuren, een pittige
onderhoudsbeurt van de vijzel, het plaatsen van een nieuwe
besturingskast in de kelder en, zoals de foto hierboven
de oude eiken wachtdeuren staan nu naast de molen
laat zien, het vervangen van de wachtdeuren (in de
opgesteld als educatief object voor schoolklassen. Ook oude
watergang onder de molen) door een wachtklep.
peilschalen zijn met hetzelfde doel zichtbaar opgehangen

Ook al wonen onze directe buren minimaal een paar honderd meter bij de molen vandaan, een ontmoeting met
hen was natuurlijk vanzelfsprekend.
Hidde Abels was de boer van Zorgboerderij Balder tot
1 juli 2013. Hidde is met zijn gezin een nieuw avontuur
aangegaan in Epe.

De gepensioneerde Willem Buijs heeft het
grootste deel van zijn leven in de sluiswoning
gewoond. Zijn vrouw Gré Onrust was officieel de
sluiswachter van de Luijendijksluis. Meerdere
malen per week maakten wij een praatje met
Wim, die omwille van zijn noodzakelijke
dagelijkse beweging een wandeling met zijn
rollator maakte van zijn huis naar de molen.

Sint Maarten, 11 nov. 2012
Jerre met vader Hidde in de
molendeur
doordat wij buiten de bebouwde kom wonen, krijgen wij
nooit collectes e.d. aan de deur. Ook het feest Sint Maarten
leek aan onze molendeur voorbij te gaan. Maar gelukkig
wisten (en weten) onze buren ons te vinden 

Benno Graef met zijn gezin en Wouter Joop hebben de
zorgboerderij overgenomen, nu genaamd De Marsen.
Met een gepassioneerde visie ontwikkelen zij de
zorgboerderij verder, waarbij meer samenwerking met
de molen een gemeenschappelijke wens is.

Wim Buijs, over de heg een praatje makend met
links Gido en rechts Marcel

Op 9 juni 2014 is Wim Buijs overleden. Zijn zoon
Marco woont nu in de sluiswachterswoning.
De sluis wordt al jaren niet meer handmatig
bediend. Een geautomatiseerd systeem zorgt er
nu voor dat vaartuigen zonder sluiswachter de
Luijendijksluis kunnen passeren.

Wij woonden nog maar een paar maanden in de molen toen de eerste schoolklas op bezoek kwam. Het verhaal
van hybridegemaal de Twiskemolen vonden wij zo belangrijk (met het leven en werken onder de zeespiegel en de
natuurlijke biotoop rondom de molen), dat wij dit wilden gaan
delen met de buitenwereld, op z’n minst met de directe regio.
Met een uitgewerkt programma (samengesteld door Floor
Willemze en Hetty Brouwer) hebben wij de afgelopen jaren al
veel schoolklassen op speelse wijze wetenswaardigheden kunnen
meegeven over bemalingstechnieken en Hollands leven en
werken onder de zeespiegel.
Door regelgeving binnen het Recreatieschap vindt de educatie
nog op kleine schaal plaats, maar wij hebben de motivatie om de
educatie breder in te zetten, gesteund door mensen die het
belang zien van de waarde van dit stuk cultureel erfgoed in de
regio Amsterdam.
Naast deze maandelijkse nieuwsbrief dragen wij ons verhaal ook
uit via facebook (Twiskemolen) en twitter (@molenaar_marcel).
Een andere belangrijke
informatiebron voor de
recreant en toerist in Het
Twiske is het informatiebord dat op 19 mei 2014
werd onthuld door de
toenmalige
burgemeester van
Oostzaan Paul Möhlmann
en de burgemeester van
Landsmeer Astrid
Nienhuis. (zie foto rechts)
Het ruim 2 meter brede informatiebord geeft de belangstellende voorbijganger actuele informatie over het
functioneren van de Twiskemolen door middel van een kleurschijf: bemaalt de molen de polder? draait de vijzel
door een elektramotor? of draaien de wieken voor ieders plezier hun rondjes zonder de vijzel aan te drijven?
Verder geeft het bord informatie over de manier waarop het Twiskepolderwater uiteindelijk in zee terechtkomt,
hoe het is om te wonen in een werktuig, de betekenis van de wiekstanden en, hoe de molenbiotoop op natuurlijke
wijze wordt beheerd. Een folder met Spaanse, Engelse en Nederlandse uitleg is gratis voor de toerist beschikbaar.

wij spreken geregeld passerende recreanten en toeristen. En daarom weten wij dat zij
met ontzag het 440 jaar oude, steeds werkende bemalingswerktuig aanschouwen

Eind 2012 heeft Marcel ontslag genomen als hoofd beheer van Museum Het Dolhuys in Haarlem om zich geheel te
wijden aan het project Twiskemolen. Wij wonen op vrijwillige basis in de molen, worden niet betaald voor onze
passie om het cultureel erfgoed te beheren en op verantwoorde wijze na te laten voor de generaties na ons, we
betalen gewoon huur en krijgen een kleine vergoeding voor het beheer van de 4 ha grote molenbiotoop. Marijke is
kostwinner. Vanuit Haarlem volgen veel mensen ons werk. De een komt zo nu en dan op bezoek, de ander leest
met plezier de nieuwsbrief, maar er zijn er ook die ons zo nu en dan of structureel fysiek bijstaan met
werkzaamheden. Een paar mensen willen wij noemen, zonder anderen te kort te willen doen.
Links (in de wiek)
Paul Bink. Paul
was al aan Het
Dolhuys
verbonden toen hij
besloot om ons
structureel een
dag per week bij te
staan. Tot op de
dag van vandaag
zijn Marcel en Paul
wekelijks bezig als
Buurman&Buurman.
Op de foto rechts
staat 2e van links
Arno Schouten.
Ook Arno was verbonden aan Het Dolhuys, hij heeft voor ons de website ontwikkeld, houdt deze continu én met
grote motivatie actueel en zorgt dat de digitale verwerking van de nieuwsbrief altijd soepel verloopt. Mede dankzij
hem zijn wij in maart 2015 door het Molengiftenfonds beloond met een oorkonde en een geldprijs. Rechts op de
foto onze zoon Gido die ons, ondanks zijn drukke leven, zeer geregeld bijstaat.
Op deze foto staat een valkenier met een
oehoe in de geitenwei naast de molen.
Zittend in het midden is Jeanne Bremmers.
Zij is nog steeds verbonden aan Het
Dolhuys als vrijwillig ‘conservator in
buitengewone dienst’. Jeanne is een van
de mensen die zo betrokken is bij ons wel
en wee, dat zij op elke Twiskemolen
nieuwsbrief een (papieren!) reactie schrijft.
We kijken altijd uit naar haar post. Voor
haar 85ste verjaardag in de nazomer van
2014 wilden haar kinderen en kleinkinderen
Jeanne verrassen met een show van een
valkenier, Jeanne is namelijk gek op uilen.
Wij werkten graag mee aan de wens van de
.
familie en zo beleefde Jeanne (en wij) een
leuke verjaardag.
In 2014 is een 32 meter lange
geitenloopbrug gebouwd.
Hierdoor kunnen de geiten zich
vrij bewegen op het oostelijk deel
van de molenbiotoop. Met
vereende krachten is de brug uit
2e hands materiaal opgebouwd.
Linker foto: de beginfase van de
bouw met links zoon Gido, in het
midden Eric Roozenkrans, een
oude schoolvriend van Marcel, al
25 jaar woonachtig in de VS. Op
de rechter foto (de brug is bijna
klaar) geheel rechts Robert-Jan,
onze voorganger van de
Twiskemolen. Op beide foto’s
staat ook Guus Huls, een zeer
trouwe vrijwilliger, al betrokken
in de periode dat Robert-Jan en
Mirjam de molen bewoonden.

Het maken van de lange geitenloopbrug was slechts een van de vele activiteiten in de
periode van 50 verschenen nieuwsbrieven.
Hieronder een kleine selectie van foto’s van ontmoetingen, al dan niet tijdens
werkzaamheden. Of het nu gaat om het plaatsen van een informatiebord, het lol hebben
met lammeren, het verbeteren van een tegelpad, het maken van een promofilm, het
sjouwen van hooibalen, of…………… het gezamenlijk opeten van een heerlijke appeltaart !

Van alle ontmoetingen met dieren rond het erf en in de molenbiotoop kunnen wij ook diverse nieuwsbrieven vol
schrijven. We zullen echter volstaan met een kleine selectie van wat ons oog heeft mogen strelen (en wat wij
tegelijk hebben kunnen vastleggen op de gevoelige plaat). Onlangs hebben wij langs de kade van het molenerf
een ijsvogeltje voorbij zien vliegen, maar (natuurlijk) niet op foto kunnen vastleggen. Dit geldt ook voor de
roerdomp, die wij in de afgelopen 4 jaar slechts 3x mochten zien. De bijzondere velduil hebben wij toevalligerwijs
wel op beeld kunnen vastleggen. Kun je flora ontmoeten? Lijkt ons wel, maar vooralsnog laten we die maar in het
archief.

Wij hadden de
afgelopen jaren
niet alleen
ontmoetingen met
mensen, flora en
fauna; ook weersomstandigheden
verrasten ons
geregeld.
Uit de vele
bijzondere
weerfoto’s,
gemaakt bij de
molen, hebben we
deze twee
gekozen. Verdere
uitleg is niet nodig.

Wij, Marijke en Marcel, zijn niet alleen op het molenerf te vinden……… wij wandelen
en fietsen graag in Het Twiske, de omgeving en via LAW-routes in het land. Marcel
kun je zo nu en
dan
hardlopend in
Het Twiske
aantreffen,
maar ook een
enkele keer
als bijrijder
van Nico de
Ridder die
met zijn
paard Dior
zeer geregeld
Het Twiske
doorkruist.

Fotoreportages, filmopnames, persberichten, de molen als boek- of kunstonderwerp zorgen natuurlijk ook voor
bijzondere ontmoetingen. Zo is nog heel recent op 2 e Paasdag een Franse filmploeg langs geweest voor opnames
over de metropool Amsterdam, die als wereldeconomie al eeuwen lang meters onder de zeespiegel functioneert.

De meest recente ontmoetingen zijn nog niet beschreven in eerdere nieuwsbrieven. Onderstaande is dan ook geen
terugblik, maar toont nieuwe ontmoetingen met gezamenlijke passionele uitdagingen.

het getekende
achtkant van
de Twiskemolen
in Lego

Op de foto Henk Schoonderbeek, die deze
maanden bezig is de Twiskemolen
volledig uit te tekenen in Lego in MLcad.
De gebruikte schaal voor het model is
1:15. En natuurlijk zal alles kunnen
draaien/bewegen. Zelfs de 40 kW motor
in de kelder wordt op schaal nagebouwd.
de krimp en kelders
volledig in MLcad
uitgetekend

In een van de volgende nieuwsbrieven
veel meer over dit nieuwe project, waar
Henk en wij zeer enthousiast over zijn.

Via de vrijwilligerscentrale Amsterdam zijn wij in contact
gekomen met Frits, een gepensioneerde timmerman. Frits
zou graag als vakman mee willen helpen om het 3 meter
hoge molenmodel (dat staat te wachten om ingezet te
worden als onderdeel van schoolklasrondleidingen) te
restaureren en bestendig te maken tegen het
Hollandse klimaat.
Binnenkort, als het
voorjaarsweer het
werken wat
aangenamer maakt,
zal Frits starten met
de dankbare klus. Hij
zal worden
bijgestaan door
Buurman&Buurman
(= Paul Bink en
Marcel) en door Wim,
een vriend van Frits.
in komende nieuwsbrieven
meer over het opknappen
van het molenmodel

op de foto rechts Frits. Links van hem Wim, die Frits zal
bijstaan in het opknappen van molenmodel De Grenadier

Dit is een nieuwsbrief met 4 jaar nieuwe én hernieuwde ontmoetingen. Alle in het teken van het behoud van de
paradijselijke woonomgeving waar wij ons in bevinden. Wij willen nog zoveel mensen noemen die in de afgelopen
53 maanden voor ons en/of voor de Twiskemolen van betekenis zijn geweest, mensen die niet op de foto staan in
deze nieuwsbrief of niet genoemd zijn, zoals het gezin v.d. Horst, Robert&Pedro, ID&T, Arnold Goede, IJsbrand
Wals, Jan v. Steijn, medewerkers van Het Twiske, fam. Put, Remco, rietdekkersbedrijf Dikkens Colijn,
Miriam&Stan&Noor, firma Lust, Lenneke&Wim, Elly, Rinske, vrienden van Gido, schoorsteenveger Vitali,
Sigritt&Puck, IVN Twiske, Hielke, én natuurlijk onze eigen familie.
Met z’n allen, en hopelijk met nog meer nieuwe enthousiastelingen in de toekomst, op naar de 100 ste nieuwsbrief!

