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Je hebt al jaren iets op je wensenlijstje staan……..
Je wordt 60 jaar en wat krijg je?
Juist, dat ‘iets’ !

September jl. kreeg Marcel van zijn
naasten een weerstation cadeau, een
David Vantage Pro2. Een weerstation dat gekoppeld kan
worden aan je laptop waardoor je verzamelde gegevens
kunt archiveren, én waarmee je de weergegevens kunt
delen met andere belangstellenden in het land.

Het buitenstation, gemonteerd aan de geitenstal, verzamelt
gegevens over o.a. regenval, temperatuur, luchtvochtigheid en het belangrijkste: windrichting en windkracht.
wat heb je aan zo’n weerstation?
Het semi-professionele weerstation is een toegevoegde waarde
voor de actieve poldermolenaar die veel te maken heeft met de
weersomstandigheden. En hoe meer weerstations er in Nederland
worden opgesteld, hoe betrouwbaarder de algemene weergegevens
in het land worden

Marcel houdt vooral de weersvooruitzichten in de gaten;
kunnen alle vier de wieken met zeilen bespannen worden
of zou het gevlucht te hard ronddraaien en kun je volstaan
met 2 zeilen?
Zal Marcel alvast de polder bemalen (voormalen) omdat er
nu een goede maalwind is en er morgen erg veel regen
verwacht wordt?
Deze vragen, die beantwoordt zouden kunnen worden door
voorspellingen, zijn natuurlijk niet af te lezen op het
display van het weerstation, maar het weerstation kan wel
registreren wat er in de nacht (of bij afwezigheid) gebeurt
met bijvoorbeeld zware buien of windstoten.
de windhoos van 18 oktober 2016, had dit weerstation de
catastrofe kunnen voorkomen?
Het weerstation had de windhoos 2016 natuurlijk niet kunnen
voorkomen, maar het was wel erg interessant geweest als er een
weerstation was geweest
dat de extreme gegevens
had kunnen registreren

de display van het weerstation, opgehangen in de
woonkamer van de molen

het station is zo’n 80
cm boven het dak van
de geitenstal
gemonteerd. Dit
betekent dat het
station de meeste
gegevens meet op 1
meter boven N.A.P. en
de windmeting op 4,2
meter boven N.A.P.

De gegevens van weerstation ‘Twiskemolen’ zijn voor iedereen te volgen bij Weather Underground
via de link:
https://www.wunderground.com/weather/nl/landsmeer/ILANDSME9

Twiskemolenloop
Zondag 7 oktober jl. vond de eerste Twiskemolenloop van dit seizoen plaats, de 215e editie, georganiseerd
door atletiekvereniging AC Waterland. Het was ruim 10 hardloop-edities eerder dat de Twiskemolen werd
getroffen door een windhoos. En nu, oktober 2018, laat de wind de wieken van de Twiskemolen weer met
trots zijn rondjes draaien, versierd met betekenisvolle afbeeldingen.
De 215e editie van de Twiskemolenloop vond afgelopen zondag plaats. Een zonnige herfstochtend, tussen de
13 en 16 graden en een straf windje waaide langs de molen. Voor de 598 lopers prima weer om mee te
doen aan de eerste Twiskemolenloop van het seizoen. Om te vieren dat de Twiskemolen weer wieken heeft,
had molenaar Marcel Koop de wieken laten versieren met mooie doeken.
Twee jaar geleden vond er een catastrofe plaats. De kap van de Twiskemolen werd opgetild door een hevige
windhoos en kwam in brokken neer. Voor bewoners in de omgeving is de molen een ijkpunt. Zonder wieken
was het maar een treurig gezicht. Toenmalig AC Waterland voorzitter Paul Spiertz ondernam snel actie en
startte een inzameling voor de molenaar. Marcel Koop blikt terug. “Met een hoop ellende in de molen was
dat een heel fijne ondersteuning. Nu de wieken er weer op zitten, wilden we de mensen van Waterland
bedanken voor hun steun. Deze doeken met opdruk van de Twiskemolenloop vonden we een mooi initiatief”.
De doeken zijn ontworpen door Wim Overmars van het Herencollectief
Landsmeer.
overgenomen van de website twiskemolenloop.nl

De bedrukte zeildoeken zijn ruim 4 meter hoog en 1,4 meter breed.
De dankbaarheid van ons (Marijke en Marcel) is groot richting de
atletiekvereniging en daarom hebben wij deze zeilen laten bedrukken.
er worden per seizoen 5 Twiskemolenlopen georganiseerd door AC Waterland
met door de Atletiekunie gecertificeerde afstanden van 5 km, 10 km, 16,1
km en 21,1 km. Je kunt ook kiezen voor een afstand van 3 km en voor
kinderen van 1,5 km. Kijk eens op www.twiskemolenloop.nl

Deze bijzondere zeilvoering zal de Twiskemolen de komende jaren
gaan voeren wanneer er een Twiskemolenloop is. Wel is het zo dat
deze zeilvoering alleen mogelijk is als de windsterkte niet boven de
windkracht 5 uitkomt.

kort en laatste nieuws

In een vorige nieuwsbrief
schreven we al dat de moestuin- en
boomgaardoogst dit jaar uitzonderlijk goed is.
Uiteraard speelt hierbij het fraaie voorjaar en
de langdurige zomer de hoofdrol.

kweeappel

Het meeste fruit (zoals gieser
wildeman, goudrenet en cox) is in
september geoogst. Oktober is de
oogstmaand van de kweeappel en
dankzij het rustige weer hingen de
vruchten begin van deze maand er
nog mooi bij.

kistjes met kweeappel vonden op de dijk gretig aftrek van passanten

Veel fruit ligt in kistjes op de
tweede zolder van de molen
te wachten om gegeten of
verder verwerkt te worden.
Ook geven wij aan liefhebbers
porties fruit weg.

op 6 oktober oogstte
Marijke de eerste
kweeappels

In de kas was er dit jaar een overdaad aan trostomaat,
paprika, diverse meloenen en de oost-indische kers met
zijn eetbare bloemen.
De 4 druivensoorten oogsten wij nog steeds bij het
uitkomen van deze nieuwsbrief.

De molen functioneert
weer als vanouds, het
gevlucht draait
geregeld zijn rondjes,
de polder is alweer
veelvuldig op
windkracht bemalen.
Wat opvalt is het
toenemend toerisme.
Via de diverse sociale
media gaat het nieuws
over een stoer
draaiende
Twiskemolen zo snel
door de ether, dat dit
zich ook uit in meer
belangstelling als de
molenwieken draaien.
een groep toeristen bij het informatiebord

Toeristen, die vaak voor het eerst een fiets berijden en vanuit Amsterdam een soort Holland
experience ervaren richting het noorden, verwonderen zich steeds weer opnieuw over de
ouderdom van de molen en de krachten die het gevlucht op hen doen uitstralen. Dat is leuk voor
ons om te zien, maar wij zien ook dat, door toenemend brommerverkeer op de dijk (wat niet is
toegestaan) er zich meer risicovolle situaties voordoen bij de molen en er meer ergernis
plaatsvindt tussen de alle tijd hebbende vakantieganger en de gehaaste brommerrijder.

Het opstellen van de roezitbank, c.q. herinneringselement op de dijk bij de molen heeft door
omstandigheden vertraging opgelopen. In deze maand (oktober) worden de werkzaamheden weer
opgepakt. We houden u op de hoogte van de voortgang.
Voor velen uit de regio zal de gekreukelde roe als zitbank een blijvende herinnering zijn aan
de windhoos. Maar hoe leg je aan nieuwe passanten (recreanten, toeristen) goed uit wat er
schuil gaat achter het vervormde stalen element zonder veel tekst te gebruiken in diverse
talen? Wel nu, tekenaar Arend van Dam is bereid gevonden hier een bijdrage aan te leveren.

In het vakblad Molens, uitgegeven door vereniging de Hollandsche Molen, werden vlak na de
windhoos onderstaande tekeningen afgedrukt, gemaakt door Arend van Dam.

Arend van Dam heeft voor de roezitbank een paar treffende tekeningen gemaakt die in een frame
worden toegevoegd aan de zitbank. Tekeningen die voor iedereen, waar ook ter wereld, de
voorgeschiedenis en functie uitbeelden van het gekromde stuk staal.
De tekeningen houden we nog even als verrassing achter totdat de roezitbank wordt onthuld.

