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

TWISKEMOLEN  NIEUWSBRIEF

Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief ligt de heugelijke dag 
waarop wij een provinciale prijs mochten ontvangen enkele dagen 

achter ons. Wij brengen je graag op de hoogte van deze prijs, 
omdat deze waardering voor ons een bevestiging is dat wij op de 

goede weg zijn met de --begin dit jaar-- opgerichte stichting.

Rond deze tijd zijn er meer bijzondere data die wij graag met jullie 
willen delen in deze nieuwsbrief. Maar eerst de aanmoedigingsprijs:

Op zaterdag 16 oktober jongstleden werden 
wij (Marijke en Marcel) in de Grote Kerk van 
Alkmaar op de molencontactdag van de 
Noord-Hollandse Molenfederatie verrast met 
een oorkonde en een cheque, uitgereikt door 
gedeputeerde Zita Pels.

Met het thema ‘schatbewaarders van de 
molen’ werden op deze zaterdag niet alleen 
wij, maar ook de medeprijswinnaars van 
Krijtmolen d’Admiraal (Amsterdam) en de 
Etersheimer braakmolen (Oosthuizen) in het 
zonnetje gezet.

De jury van de Noord-Hollandse 
Molenfederatie beschreef onze inzet voor de 
Twiskemolen als volgt op de oorkonde :

Stichting de Noord-Hollandse 
Molenfederatie reikt hierbij deze 

oorkonde als aanmoedigingsprijs uit aan:

Marijke en Marcel Koop
Als blijk van waardering voor deze 

schatbewaarders van de molen.
Naast hun inzet voor de Twiskemolen zelf 
besteden Marijke en Marcel veel aandacht 

aan de inrichting van het erf rond de 
molen.

16 oktober jl.

uit handen van gedeputeerde 
Zita Pels ontvingen Marijke en 
Marcel de oorkonde en een 
cheque van 250,- euro



18 oktober 2016 15.34 uur

Wij zijn natuurlijk erg blij met deze waardering 
en zien deze prijs dan ook als bevestiging voor 
onze inzet tot behoud van het molenerf en de 
biotoop in zijn huidige vorm, waarbij de 
oprichting van de stichting vrienden van de 
Twiskemolen, erf en biotoop ondersteunend 
functioneert.

Voor bezoek van schoolklassen aan de molen 
hebben zij een heel programma ontwikkeld.
Daarnaast geven ze periodiek een bijzonder 

fraaie nieuwsbrief uit.
In 2016 blies een windhoos het wiekenkruis 
van de molen, maar met hun tomeloze inzet 
en liefde voor de molen pakten zij direct de 

draad weer op.

Gedeputeerde Zita Pels noemde tevens in haar 
speech dat het erf er schitterend bij ligt en dat de 
periodieke nieuwsbrief didactisch goed in elkaar 
zit.

18 oktober jl. was het 5 jaar geleden dat een windhoos de Twiskemolen te grazen nam. Menigeen zal 
het zich herinneren, in luttele seconden verwerd de monumentale poldermolen tot een verfomfaaid 

uitziende achtkantige pinakel.

Marcel zat aan tafel in de huiskamer. De molen 
stond stil in verband met een opkomende pittige 
buienlijn. Om precies 15.34 uur klapten de 
oren van Marcel dicht (door de 
ontstane onderdruk van 
weggezogen lucht) en ontstond er 
een enorme herrie in en rond de 
molen. Voor Marcel iets kon 
beseffen, had het wiekenkruis zich 
in de grond geboord en lagen de 
enorme brokstukken van de kap tot 
honderden meters ver verspreid in het 
land. Het onbeschrijflijk harde geluid 
hield net zo plotseling op als dat 
het opkwam; 
er was stilte, geen wind, geen 
beweging, alleen nog wat naar 
beneden dwarrelende 
rietstengeltjes……..

voor de ruim 100 aanwezigen had de 
Noord-Hollandse Molenfederatie een 
interessant programma georganiseerd



Foto links: in de nacht na de windhoos kwam het 
regenwater met bakken uit de hemel. Ondanks de 
provisorisch aangebrachte dekzeilen op de 
verwoeste kap, lekte het flink in de molen. Met 
dekzeilen, emmers en bakjes trachten wij die nacht 
het binnenkomende water op te vangen.
De molen als monumentaal object bleek goed 
verzekerd. Een inzamelingsactie van 
atletiekvereniging AC Waterland hielp ons 
persoonlijk in de weken na de windhoos als 
geestelijke en financiële ondersteuning.

Foto links: de dag 
na de windhoos 
liet de omvang van 
de catastrofe nog 
eens goed zien: 
het wiekenkruis 
had zich vlak naast 
de geitenstal 
krachtig in de 
grond geboord en 
grote en kleine 
brokstukken 
hadden zich over 
de verre omgeving 
verspreid. 

Foto boven: een stuk 
hekwerk (=een stuk 
wiek) van ruim 6 meter 
lag zo’n 250 meter 
verderop in de biotoop.

Foto onder: zelfs op 
ruim 500 meter afstand 
werden onderdelen van 
de poldermolen 
teruggevonden.

Foto onder: nadat de schade-experts de catastrofe volledig in hun 
rapportage hadden opgenomen, kon 11 dagen na de windhoos de 
ontmanteling van de kap en het bergen van het gevlucht worden 
aangevangen middels een grote telescoopkraan. De molenromp kreeg 
een tijdelijk plat dakje. Molenmaker Poland uit Oterleek nam de 
restauratie op zich en op 18 mei 2018 draaide het nieuwe gevlucht van 
de gerestaureerde Twiskemolen weer voorzichtig zijn eerste 
proefrondjes.
Nu, 5 jaar na de verwoestende windhoos, zijn wij velen nog steeds 
dankbaar voor hun steun en samenwerking tijdens de 
restauratieperiode.



6 november 
Op 6 november a.s. wordt de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. Voor Noord-Holland organiseert 
Landschap Noord-Holland deze werkdag voor iedereen die graag een keer de handen uit de mouwen 
wil steken om een bijdrage te leveren aan het onderhouden van landschappen en het verbeteren van 
de biodiversiteit.

Kom je ons een dagje helpen? Dat zou echt fijn zijn. Het is gezellig en…. vele 
handen maken licht werk! Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd en goed 
gereedschap wordt aangeleverd door Landschap Noord-Holland.
Schrijf je in op de website van natuurwerkdag.nl of bel even naar Marcel: 06-22141353

Onder het toeziend oog van de landgeiten gaan we met z’n allen maaisel verzamelen en op een grote 
berg plaatsen. Er zijn diverse paren laarzen aanwezig, maar eigen laarzen meenemen is natuurlijk het 
prettigst. Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur



6 november 
Komende 6 november is niet alleen de landelijke natuurwerkdag, het is ook dé dag waarop wij 10 jaar 
geleden onze intrek namen in de Twiskemolen. 
Na vele jaren te hebben gewoond en gewerkt in hoge stenen korenmolens in een stadse omgeving, 
ging wij in 2011 een nieuw avontuur tegemoet, werkend met en wonend in een rietbedekte
poldermolen met veel water en groen om ons heen.
Veel van onze belevenissen met diverse dieptepunten, maar vooral hoogtepunten hebben jullie kunnen 
lezen in de 86 nieuwsbrieven van de afgelopen 10 jaar.

2011 2021

Wij, Marijke en Marcel, hebben 
nagedacht welke activiteit wij de 
afgelopen 10 jaar geregeld hebben 
uitgevoerd waarmee wij ons 10-jarige 
aanwezigheid in en rond de 
Twiskemolen in beeld kunnen 
brengen:
Door mollen en ander graafwerk 
komen zo nu en dan scherven boven 
de grond op het erf en in de biotoop. 
Glas-, hardplastic- en steenscherven 
kunnen de hoeven van de geiten 
verwonden en mede daarom pakken

wij die van de grond op. Mooie en/of 
bijzondere scherven hebben wij de 
afgelopen 10 jaar bewaard 
met deze collage tot 
gevolg.

aluminium 
melkflesdop

diverse 
kapotte 

pijpenkopjes

oor van een 
stenen kruik

een scherf 
met de tekst 

‘bloem’

nader 
bekeken

divers echt 
en namaak 
Delfts blauw 



Deze scherf bevat de tekst
A. HOMEIJER
AMSTERDAM 

Zoekend in archieven kwamen wij 
deze advertentie tegen uit 1887 
waarin de firma J.A. Homeijer
adverteert met de tekst:

Magazijn van Porselein, Glas, 
Kristal- en Aardewerk.
Spécialiteit in Goedkoope
Tafelserviezen en 
Waschtoestellen.

In 2041 bestaat de Twiskemolen 500 jaar.  
Marijke en Marcel hopen dit bijzondere 100ste

lustrum mee te mogen maken als onze 
gezondheid dat toelaat.
Tot die tijd blijven wij scherven rapen op het 
erf en in de biotoop.

Vooralsnog streven we ernaar over 10 jaar 
weer een kleurrijke en bijzondere collage  
van de vondsten aan jullie te mogen 
tonen.

Nu proosten wij op 10 jaar wonen in én  
werken met de monumentale 
poldermolen met een molenerf en een 
molenbiotoop waar niet alleen wij, 
maar velen     om ons heen met veel 
plezier 
van 
genieten !



kort en laatste nieuws

steun jij ons ook ?

Sinds de oprichting van onze stichting begin dit jaar hebben wij bijna 50  
vrienden en donateurs mogen verwelkomen, dat is natuurlijk geweldig en daar zijn 

wij dankbaar voor. Maar we streven naar de 100 voor een stabiele ontwikkeling van de 
stichting. Dus… zegt het voort, zegt het voort: omarm met ons de Twiskemolen, zijn 
cultuurhistorisch erf en biodiverse molenbiotoop. Steun ons in het 
onderhoud, behoud en ontwikkeling. 

Ga naar https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/

Of maak je bijdrage over naar bankrek.nr.: NL53 TRIO 0320 1046 13 ten 
name van Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop.
Vermeld graag of je een eenmalig bedrag doneert, of een jaarlijks 
terugkerend bedrag.

Heb je vragen, bel gerust even: 06-22141353.

Deze foto is 
gemaakt op 
19 oktober jl. 
Marijke plukt 
nog steeds 
bloemen uit de 
moestuin waar 
de 
wintergroenten 
als wortel, prei, 
pastinaak en 
diverse 
koolsoorten 
langzaamaan de 
boventoon gaan 
voeren.

Wat een 
heerlijkheid toch

Na lange tijd terughoudend te zijn 
geweest met bezoek aan de molen i.v.m. de 
coronamaatregelen, heeft onlangs een groep weer 
mogen genieten van een rondleiding.
Schoolklassen zijn weer welkom, als ook volwassen 
groepen. 
Natuurlijk gaan wij vanaf volgend jaar ook weer 
open dagen houden. 

Op 6 november ontvangen wij de groep vrijwilligers 
die zich via de natuurwerkdag hebben aangemeld. 
Ook dan is er vast nog even de mogelijkheid om 
uitleg te geven over de eeuwenoude poldermolen.

Interesse in een rondleiding? Laat het ons even 
weten via email, app of telefoon.

https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/

