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‘t is herfst 

na een lange warme 
zomer hebben we nu frisse 
dagen, vooral de nachten. 
De landgeiten komen 
‘s morgens vroeg de stal 
uit om zich lekker op te 
warmen in het 
ochtendzonnetje. Hier 
hebben drie oudere geiten 
zich keurig in rij opgesteld 

vanaf 21 september draait 
de molen weer met 2 
bruine en 2 witte zeilen, 
de zogenaamde 
herfstzeilvoering. 
In de eerste weken van 
september heeft de 
poldermolen ook weer de 
polder mogen bemalen na 
4 maanden droogte en 
stilstand van de vijzel

grote groepen wespen 
deden zich in augustus en 
september tegoed aan 
divers hangend fruit op 
het molenerf, in dit geval 
aan een flinke goudrenet

de familie egel op het 
molenerf lijkt zich ook 
voor te bereiden op de 
komende winter; het 
totaal niet schuwe gezin 
met 4 kleintjes rommelt 
na zonsondergang met 
bergen bladeren schuin 
onder de kachelhout-
opslag. Zouden ze bezig 
zijn met hun onderkomen 
voor de winterslaap?

in de tweede week van september 
vertrok de grootste groep 
boerenzwaluwen richting het 
zuiden. Het gekwebbel is over, het 
is stil zonder ‘onze’ luchtacrobaten. 
Één gezin (met 3 jongen uit een 
derde legsel) vertrok pas rond 20 
september. Ze hadden het blijkbaar 
nog naar hun zin in de 
molenschuur, waar ze zichzelf 
graag zagen voor een spiegel

de herfst is 
ook de tijd 
voor tijdelijke 
gasten op het 
molenerf, in 
dit geval een 
paar dagen de 
gekraagde  
roodstaart



een enkele    
bezoeker  
kreeg de   
kans om 

met Marcel 
de molen-

trappen te 
beklimmen om de 
eeuwenoude 
techniek in de 
molenkap uitgelegd 
te krijgen

Open monumentendag 10 september jl.

Ondanks dat de gemeenten Landsmeer en Oostzaan niet 
deelnamen aan de landelijke Open Monumentendagen, 
openden wij op 10 september toch ons toegangshek tot 
het erf en de molendeur van het 481 jaar oude monument 
voor geïnteresseerden. Met een zonnetje, een vriendelijk 
windje en zo’n 100 bezoekers was het een zeer geslaagde 
dag. 

dat het een geslaagde dag was bleek zeker ook uit de vele 
reacties van de bezoekers. Veel mensen zien de molen 
geregeld draaien, maar beseffen pas na een bezoek op het erf, 
in de molen én onze verhalen aanhorend, dat de molen veel 
meer is dan alleen een leuk opvallend bewegend baken in de 
regio

Marijke, Marcel, zoon Gido en hulpboer 
Tobias (van zorgboerderij De Marsen) 
trachtten elke bezoeker van informatie te 
voorzien, maar uit ervaring is wel 
gebleken dat dit goed aangevuld kan 
worden met informatiebordjes op het erf. 
Twaalf borden gaven met foto’s, 
tekeningen en korte teksten weer hoe 
het molenaarsgezin woont in en werkt 
met de poldermolen, het erf en de 
molenbiotoop.

de dag voor de Open
Monumentendag stonden alle 
informatiebordjes klaar om op 
diverse plaatsen op het molenerf 
in het gras gestoken te worden

tiny house

Om een bloemrijke molenwerf (op dit 
woord komen we in een volgende 
nieuwsbrief terug) te krijgen, wordt de 
helling door het jaar heen nauwelijks 
gemaaid. Toch is zo nu en dan maaien 
nodig om dominante flora als 
brandnetel, kleefkruid en verschillende 
distels niet de overhand te laten 
krijgen. Het maaien van de 
pittig schuine hellingen is 
elke keer weer een uitdaging.  

Foto links; eerst maaien we 
het grove groen met een 
bosmaaier (met mes). 
Deze berg maaisel voeren 
we af (op de foto met 
vrijwilliger Rob), waarna 
wij de helling mooi 
gelijkmatig kort maaien 
met de zogenaamde Flymo, 
een gazonmaaier die zweeft als een hovercraft.

Foto onder: dit fantastische 
gevlochten bolletje, zo groot als 
een tennisbal vonden wij tot 3x 
toe tijdens het maaien van de 
molenwerf. Het is het huisje 
(tiny house) van de dwergmuis. 
Applaus voor zijn/haar 
indrukwekkende vlechtwerk.



Op 17 september hadden wij een samenzijn van de donateurs 
van onze Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop.  
De voorspellingen gaven een herfstachtige dag aan, dus 
verlengden wij de molenschuur met een, van Landschap Noord-
Holland geleende, partytent. Een fijne tent die alle aanwezigen 
beschermde tegen wind en buien.

aan het eind van de middag kreeg iedereen een pot gieser-wildeman-op-sap of een pot appelmoes mee, producten 
van eigen erf. In het midden de 4 prijsjes, verdeeld na een geanimeerde quiz

samenkomst vrienden/donateurs van de stichting

Het programma begon om 14.30 uur 
met een welkom van Marcel. 
Vervolgens werd, onder het genot 
van koffie/thee en taart stilgestaan 
bij ontwikkelingen van de afgelopen

foto boven:
tijdens het welkomswoord
werd iedereen verblijdt met 
heerlijke taartkeuzes van 
zorgboerderij De Marsen 

anderhalf jaar, de tijd dat de stichting nu bestaat. Een rondwandeling over 
het erf en de biotoop gaf vervolgens informatie over het gebruik van 
diverse onontbeerlijke (maai)machines. Ook het bezoek aan de 
geitengroep in de molenbiotoop werd op prijs gesteld. Met hartige snacks 
en drankjes werd ten slotte begonnen aan een geweldig leuke, én 
informatieve 
de-stichting-draait-door-
quiz.

foto rechts: voor het 
onderhouden van erf en 
biotoop zijn diverse machines 
onontbeerlijk. Marcel legt de 
functies van de machines uit 
en vertelt over al vervangen 
en in de nabije toekomst te 
vervangen oude 
benzinemotoren door 
elektrisch aangedreven 
machines

De quiz werd geleid door Martijn Wijnberg die de aanwezigen in 
groepjes van vier verdeelde. De groepjes kregen quizvragen voorgelegd die geregeld tot nadenken stemden. Veel 
vragen hadden natuurlijk een relatie met de Twiskemolen, zoals: 

--Waarom loopt de gemeentegrens tussen Landsmeer en Oostzaan met een bochtje om de molen heen? 
--Welke relatie is er tussen een te verzenden brief (2 A4-velletjes in een envelop met een ‘1’ postzegel) en een 
boerenzwaluw?

--We hebben een bosmaaier, een heggenschaar, grasmaaimachines, een ruwterreinmaaier en een vingermaaier. Wat 
is een vingermaaier?

Sommige vragen hadden een meerkeuze-antwoord, bij andere vragen werd enige rekenvaardigheid gevraagd, maar 
de basis was een gezellig samenzijn met leuke discussies.

de-stichting-draait-door-quiz



kort en laatste nieuws

voor de komende tijd hebben wij drie vrijwilligersdagen gepland:

De landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 5 november van 10.00 tot 16.00 incl. lunch.
Opgeven kan via www.natuurwerkdag.nl

Zaterdag 28 januari 2023. Opgeven bij Marijke en Marcel via e-mail of tel.nr.:06-22141353
Zaterdag 25 februari 2023. Ook opgeven bij Marijke en Marcel

Wat

Doe je mee op een of meerdere dagen? Extra handen maken licht werk!

wat doe je als  
familie zwaan vanuit de polder 

naar de ringvaart wil lopen via ons 
‘afgesloten’ molenerf met een zeer 
wakende vader zwaan voorop?

Word vriend en/of donateur van Stichting 
vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop,

wij hebben je hulp hard nodig !

Omarm met ons het cultuurhistorische erf en de biodiverse
molenbiotoop rondom de eeuwenoude poldermolen. Steun ons in het 
onderhoud, behoud én de ontwikkeling van dit pareltje in de regio.

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 naar Marcel: 06-22141353. steun jij ons ook ?

Bent u nog geen vriend of donateur? Wij vragen uw steun om ons vrijwilligerswerk op 
verantwoorde wijze voort te kunnen zetten met deugdelijke machines, goed gereedschap en 
duurzaam educatie materiaal.

de polonaise aan zwanen was 
moeilijk door ons te begeleiden 
door intimidaties van vader, maar 
het is ons toch gelukt om het hek 
(gele pijl) te openen en de familie 
naar de opening te begeleiden

de oranje zwem- en looproute van familie zwaan

op de foto rechtsonder is te zien dat de groep de dijk 
oversteekt, ze hebben bijna de ringvaart bereikt. Het wakend 
oog van pa zwaan zie je nog net boven de dijk uitsteken

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

