
De roezitbank is klaar om in 
gebruik genomen te worden; 
op 28 april a.s. gaan we het 
herinneringselement, 
hopelijk in uw aanwezig, 
feestelijk in gebruik nemen.  

In het Noord-Hollands Dagblad van 28 oktober 2016 
presenteerde Marcel voor het eerst zijn idee voor een 
herinneringselement door gebruik te maken van een 
zeer versoberde (geheel gestripte) verwrongen roe.  

     in deze nieuwsbrief 
-- 28 april a.s. 
-- voorjaar 
-- kort en laatste nieuws 

het ambacht van molenaar staat in de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco 

Dit idee werd door veel mensen enthousiast ontvangen waarna  
wij (Marcel en Marijke) de verschillende vergunningsprocedures  in gang hebben gezet.  
Het waterschap (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) werkte  mee door het afgeven van een 
vergunning en daarmee toe te staan dat er op de dijk funderingsplaten konden worden geplaatst. 

De omgevingsvergunning werd door ons aangevraagd bij de gemeente Oostzaan. (De molen staat dan 
wel op gemeentegrond van Landsmeer, de roezitbank staat iets naast de molen en daarmee in de 
gemeente  Oostzaan). Marcel werd gevraagd uitleg te geven over zijn plan en sprak op het gemeentehuis 
van Zaandam met de welstandscommissie. Dit gesprek leidde tot een kwaliteitsverbetering van het op te 
stellen object omdat commissieleider ing. Bart Duvekot de mening was toegedaan de gekromde roe niet 
te strippen, maar juist in zijn verwoeste  
vorm met de diverse uitsteeksels er nog  
aan op te stellen op de dijk.  
En zo geschiedde…… 

foto: 19 september 2017, Marcel in gesprek met 

Bart Duvekot (geheel rechts) van de 
welstandscommissie en Sjaak Schavemaker, 
ambtenaar van OVER-gemeenten in het 
gemeentehuis van Zaandam 

Met de in gebruikneming van 
deze bijzondere zitbank sluiten 
wij samen met jullie een 
bizarre, maar óók een 
dankbare tijd af. 
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In dezelfde periode als waarin de diverse vergunningen in behandeling werden genomen, is Marcel met zijn idee 
anderen gaan enthousiasmeren met als doel het project ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen, want het 
opstellen van zo’n herinneringselement kost nu eenmaal mankracht en materialen en daar is budget voor nodig.  
 

Nadat het element zijn vaste plek had gekregen werd er 
direct gebruik van gemaakt.   
Op een koude februaridag  werd, in combinatie met een 
winterzonnetje, de 7 meter lange zitbank zelfs als rustplek 
gebruikt………. 

De wethouders van de gemeentes 
Landsmeer en Oostzaan, resp. Richard 

Quakernaat en Rob Monen,  
(beide met de portefeuille cultuur)  

zullen om 11.00 uur het informatiebord 
bij het herinneringselement onthullen.   

Alle aanwezigen krijgen een kleine, maar zeer bijzondere herinnering mee  
naar huis. 

 
Met het uitreiken van deze herinnering sluiten wij definitief een bizarre, maar 

zeker ook een dankbare tijd af.  
Het boek over de catastrofale windhoos van 18 oktober 2016 met al zijn 

gevolgen beschouwen wij als afgesloten.  
 
 

Met enthousiasme starten wij nieuwe initiatieven waaronder een wandelroute 
in de zuidoosthoek van Het Twiske. U heeft na de ingebruikneming van de 

roezitbank de mogelijkheid mee te gaan voor een korte wandeling  
      met het thema ‘van Sluis tot Kamelenbrug’.  

Deze route toont het belang van water in al haar aspecten. 
 
 

reserveer de datum, we zien je graag  
zondag 28 april a.s. om 11.00 uur 

 
Marijke en Marcel 

 



                                                           voorjaar 

Niet alleen toont de Twiskemolen het voorjaar naar zijn omgeving 
door het gevlucht vanaf 22 maart te laten draaien met 2 bruine en    
2 witte zeilen, ook op het molenerf springveren een kleine 20 
landgeitlammeren in het rond die ons een enorm lentegevoel geven. 
 
Het was dit voorjaar niet de bedoeling dat wij lammeren zouden 
krijgen. De nieuwe gesteriliseerde bok die oktober vorig jaar bij de 
geitengroep is gezet bleek echter niet goed gesteriliseerd met als 
gevolg dat ALLE geiten drachtig werden; van de jonge 1-jarige geiten 
tot de oudjes van 11 en 13 jaar. 
 
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief lopen 17 kleine springverende 
lammetjes rond. (3 geiten moeten hun lammeren nog werpen).  
 
De op en neer rennende doerakken zijn natuurlijk te bewonderen op 
de feestelijke dag van 28 april. 

De enorme uitbreiding van onze geitengroep zorgt er voor dat wij op zoek zijn naar mensen die een geitje (of 
meerdere) willen overnemen, al dan niet met de moeder erbij. Dus: zegt het voort, zegt het voort………… 

de energieke lammeren rennen en klimmen graag 

Het is enorm genieten als de lammeren in een grote groep door de weide rennen, overal op klimmen en in 
een lang lint de bruggetjes oversteken.  
Maar er zijn natuurlijk ook wat zorgen; we hebben al een lam uit het water gered die door baldadigheid van 
een bruggetje afkukelde. Ook al doen de oudere geiten het goed als moeder, het is best zwaar voor ze. De 
lammeren rennen de hele biotoop door, de oudjes kunnen het nauwelijks meer bijbenen. We geven de drie 
oudere moeders extra rust door ze met hun lammeren ‘s avonds een afgeschermd plekje te geven in de 
stal, zodat ze de kleine(n) steeds in de buurt hebben en daardoor zelf rustig kunnen liggen. We merken dat 
de oudjes dat fijn vinden, want rond 16.30 uur komen ze al vanzelf naar de stal gelopen met hun lammeren. 

22 maart 2019 



De landgeit heeft in principe geen hulp nodig bij het werpen van 
haar lammeren. We houden de geboorte wel in de gaten want je 
weet maar nooit, we staan klaar met een handdoek en een flesje 
jodium. 
 
 
 
 
Als het lam is geboren controleren wij het bekje even op vocht en  
verwijderen zo nodig restant geboortevlies eruit. We leggen de 
kleine vervolgens voor de moeder neer zodat de moeder de kleine 
kan schoonlikken en moeder in dezelfde houding haar tweede (en 
soms derde) jong kan werpen. We gieten ook wat jodium op de 
navelstreng en we kijken direct even of het een geitje of bokje is. 
 
De plek waar onze landgeiten hun lammeren ter wereld brengen, is 
per dier verschillend. 
De ene geit zoekt een rustig en vertrouwd plekje op in de stal, zoals 
hier rechts op de foto te zien is bij een 11-jarige moeder met          
2 boklammeren. 

de geboorte van landgeitlammeren 

Sommige  geiten vinden de reuring om zich heen geen probleem en gaan 
liggen daar waar de weeën beginnen. Een geit die zijn lammeren aan het 
werpen is, wordt altijd door de andere geiten met rust gelaten. Hier op de foto 
een 1-jarige landgeit die haar jong (een bokje) in de geitenwei geboren laat 
worden.  (Bij 1-jarigen wordt vaak maar 1 lam geworpen) 

moedergeit maakt na de 
geboorte van het lam direct 
zachte mekkergeluidjes die de 
kleine zal blijven herkennen 
als van haar of zijn moeder. 
Als een groep lammeren als 
geheel de geitenwei ‘onveilig 
maakt’ met hun capriolen en er 
komt een moeder aan die het 
(bijna binnensmondse) 
mekkertje laat horen, zal 
alleen haar lam (of lammeren) 
er op reageren 

bij ons op het erf worden de lammeren altijd overdag geboren, 
soms ‘s morgens, maar meestal aan het eind van de middag 

In de weken dat de lammeren geboren kunnen worden lopen 
we ook geregeld door de rietgraslanden omdat we weten dat 
enkele aanstaande moeders ook graag hun lammeren werpen  
  ver weg van alle reuring. Wel zoeken ze heel bewust de wat  
     hogere (en dus drogere) gedeeltes in het rietgrasland op. 

Deze         
6-jarige 
landgeit 

heeft een 
geitje en 

een bokje 
geworpen. 



kort en laatste nieuws 

In een volgende nieuwsbrief komen we terug op de 
huiszwaluw en vergelijken haar/hem met de boerenzwaluw. 

                       Terwijl wij eind maart nog 
genieten van heerlijke winterpostelein en 
spruitjes uit de ‘wintermoestuin’, zijn we 
andere delen van de moestuin alweer aan 
het bewerken voor het nieuwe seizoen 

niets is lekkerder dan verse 
spruitjes…….  

de eerste actie in de moestuin 
voor het nieuwe seizoen 2019: 
de grond gewoeld, klimrekken 
geplaatst en langs de rekken op 
elke 3 cm een kapucijnererwt, 
peulerwt of doperwt 

diverse fruitbomen botten al uit en in de kas komt 
de eerste raapsteel, spinazie, rucola, sla, andijvie 
en tuinkers op. En de voorgezaaide tuinbonen, 
chinese kool en paksoi staan al een aantal 
centimeters boven de aarde. 

                          Hebben wij al vele jaren op diverse plekken op het  
         molenerf nesten van boerenzwaluwen, sinds 23 maart  
zijn aan de molenschuur 2 huiszwaluwnesten opgehangen, 
Beschikbaar gesteld door  Vogelwacht Zaanstreek. 

Vanuit tropisch Afrika komt de huiszwaluw in grote groepen 
via Frankrijk en Italië rond 6 april (net wat eerder dan de 
boerenzwaluw) terug naar Nederland om hier in nieuwe of 
oude nesten jongen groot te brengen.  

Arjan en Ben van vogelwacht Zaanstreek hebben 
de 2 nestkasten opgehangen.  
Kijk eens op hun website: 
www.vogelwachtzaanstreek.nl 

de kunstnesten zijn 
van beton gemaakt. 
Als er genesteld gaat 
worden, is de kans 
groot, dat naast deze 
kunstnesten nieuwe 
nesten gebouwd 
worden door deze 
ijverige vogeltjes 



Wij vinden dat de sluiting goed is voor heel Nederland, maar 
persoonlijk zijn wij erg content omdat de rook uit de kolencentrale 
veel fijnstof bevat en met de vele zuidwesten winden zeer 
geregeld onze kant op waait en (vooral door regen) op ons 
paradijs neerslaat.  

                      Vlakbij de molen  
  kun je gaan geocachen. Geregeld 
zien wij passanten stoppen en op 
zoek gaan naar……….. Ja, naar wat 
eigenlijk? Wat is geocaching? 
 
Geocaching is een buiten-
sport en -spel waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een gps-
ontvanger of telefoon met deze 
functie om ergens ter wereld een 
zogenaamde cache (verstopplaats) 
te vinden.  

We zijn er erg blij mee; de regering heeft 
besloten om eind 2019 de Hemwegcentrale te 
sluiten.  

Wanneer de "schat" gevonden is, is het niet de bedoeling de exacte ligplaats van de schat te vertellen. 
Deze locatie moeten de andere geocachers zelf vinden. Vaak staat er wel een hint op de site van de 
cache. Het is juist de sport dat men een beetje moeite moet doen met het zoeken. 
Als de "schat" gevonden is moet men de schat, na het loggen en ruilen, weer op precies dezelfde plek 
en/of manier terugleggen“. Bij het pakken en terugleggen van de “schat” is het de bedoeling dat 
andere mensen niet zien wat men aan het doen is en waar de schat ligt.  

De organisatie achter geocaching is Groundspeak, gevestigd in Seattle, Amerika. 

En als zo vaak heeft het grote voordeel van sluiting ook een 
nadeel……. wij gaan onze windwijzer wel een beetje missen. 

tot 28 april 

2 april 2019: bloeiende 
pruim ‘Dubbele Boerenwitte’ 

de kolencentrale vanuit ons molenraam gezien 


