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

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij jullie steun voor
onderhoud en ontwikkeling van het erf en de biotoop rondom
de Twiskemolen. Wij zijn aangenaam verrast door de vele
reacties waarvan het overgrote deel Vriend is geworden van
onze stichting. Onze dank is groot voor het vertrouwen dat
jullie in ons gepassioneerde vrijwilligerswerk hebben.

DANKJEWEL

Deze geweldige start doet ons goed en wij hopen natuurlijk dat
nog meer mensen die geregeld genieten van de draaiende
molen, genieten van het uitzicht op het cultuurhistorische erf
én van de grazende landgeiten met hun doldwaze capriolen,
ons financieel willen ondersteunen met een kleine (jaarlijkse)
financiële bijdrage.
Aan het einde van het jaar brengen wij je op de hoogte met een jaarbalans

steun jij ons ook?
Laat de Twiskemolen de komende jaren zijn glimlach behouden,
omarm met ons de Twiskemolen en steun ons in het onderhoud, behoud en ontwikkeling van
het erf en de biotoop. 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.

Nationale Molendag 8 en 9 mei
Hoe graag wij ook iedereen welkom zouden willen heten op het
molenerf tijdens de Nationale Molendag op 8 en 9 mei, de
huidige situatie rondom corona vraagt ons om (nog steeds)
terughoudend te zijn.
Het toegangshek blijft dus nog even gesloten, maar wij zullen
de voorbijganger verblijden met een vrolijk aanzicht door
kleurrijke vlaggenlijnen tussen de wieken te spannen en op de
dijk meerdere informatiebordjes te plaatsen met diverse kleine
en bijzondere weetjes over de Twiskemolen, zijn erf en biotoop.
De Hollandsche Molen, dé molenvereniging van Nederland,
roept iedereen op om op 8 en 9 mei mooie, leuke en/of
sfeervolle foto’s en filmpjes te maken van (draaiende) molens
en deze te plaatsen op sociale media onder vermelding van
@m0lens (let op: het is een nul) of via #molens en #molendag.

Ode aan het landschap
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft
2021 uitgeroepen tot het themajaar Ode aan het Landschap.
De provincie Noord-Holland wil graag aandacht en waardering
genereren voor het bijzondere landschap in Noord-Holland. Samen met
andere organisaties zullen er kunstprojecten, tentoonstellingen en
excursies in de provincie worden gerealiseerd, maar ook fiets- en
wandelroutes.
het geheim genootschap van 21 fluisterende molens
Een van de topprojecten van Ode aan het Landschap in Noord-Holland is
'het geheim genootschap van 21 fluisterende molens’, dat op 8 mei van
start gaat. Al eeuwenlang zijn de Noord-Hollandse molens iconen van
trots in onze cultuurhistorie. Daarom is er nu een molenroute
ontwikkeld voor op uw telefoon. Tijdens die route kunt u een podcast
beluisteren met verhalen uit het heden en verleden en krijgt u
vergezichten over de toekomst van de provincie. U hoeft niet alleen te
reizen: in de podcast reist Roos Schlikker (presentator, columnist en
schrijver) met u mee. Daarnaast kunt u ook zelf aan de slag. Als u de molens bezoekt kunt u een game
spelen over de molen in het landschap. Hoe meer molens u bezoekt hoe hoger uw score is.
De Twiskemolen maakt deel uit van 'het geheim genootschap van 21 fluisterende molens’. Wij als
molenaarsechtpaar (Marijke&Marcel) hebben Roos Schlikker op het erf en in de molen mogen
ontvangen. Er zijn audio-opnames gemaakt voor de podcast en er is gefilmd in de molen, op het erf en
in de biotoop. Specifiek aan het landschap rondom de
Twiskemolen, zijn de vele (veen)eilanden. Hoe bijzonder
is het dan ook dat een van de laatste vaarboeren in deze
regio, Martin Koeman, onderdeel mocht zijn van de
opnames rondom de molen.
vaarboer Martin met zijn Koeman-Express

Dit jaar gaan dus 21 molens – verspreid door het landschap –
samen een ander verhaal vertellen. Een verhaal over het Noord-Hollands landschap en de Noord-Hollanders. Over
verleden, heden en toekomst.
Iedereen kent ze. De molens in het Noord-Hollands landschap. Naast de klompen en de tulpen zijn het iconen van
Holland. Vereeuwigd in schilderijen, gedichten en verhalen. De molens zijn onlosmakelijk verbonden met het
uiterlijk van ons landschap en onze welvaart. De molens gaven de Nederlanders immers door de eeuwen heen
energie om voedsel te bewerken, land te creëren, schepen te bouwen…
Ze stonden aan de basis van de industrialisatie en de democratie. Allemaal door een combinatie van wind en
techniek. Net als de windturbinemolens vandaag de dag doen. Zo zijn de molens de stille getuigen van ons
verleden, heden en toekomst. Stille getuigen? Helemaal stil zijn de molens natuurlijk niet. De stand van de wieken
spreekt in bijzondere omstandigheden een eigen taal. En iedereen kent ook het majestueuze geluid van de molens
als de wieken gaan draaien. Maar in 2021 gaat er iets bijzonders gebeuren. De molens gaan ons verhalen vertellen
en gaan met ons in gesprek.
Op 8 mei is de aftrap, kijk alvast op de website:
https://www.odeaanhetlandschap-nh.nl/evenementen/fluisterende-molens/

voorjaar rondom de poldermolen
Op zomaar een dag, op 30 april jl. hebben wij als bewoners
van de molen zo’n kleine 3 uur om ons heen gekeken naar
alle gezellige drukte. Nee, even niet de drukte van de vele
wandelaars en fietsers op de dijk, maar naar alle drukte van
de gevleugelden om ons heen.
Het komt natuurlijk niet elke dag voor dat wij zoveel soorten
tegelijk mochten zien en horen, maar op deze 30 ste april was
het met 23 soorten een topmoment.
Wij zagen binnen deze 3 uur:
de boerenzwaluw,
huiszwaluw,
koolmees,
pimpelmees,
heggemus,
witte kwikstaart,
nijlgans,
meerkoet,
waterhoen,
wilde eend,
krakeend,
fuut,
kneu,
putter,
tapuit,
rietzanger,
rietgors,
kraai,
stadsduif,
houtduif,
ekster,
kuifeend en de
grote bonte specht.

man kneu op de uitkijk
terwijl vrouw kneu
geitenhaar verzamelt

bloesem van de goudreinet

witte kwikstaart op het
puntje van de jol

grote bonte specht

tapuit

Het opvoeden van jonge watervogels
in de biotoop van de Twiskemolen is
een verhaal apart;
voor de ene soort is het opvoeden
van pullen schijnbaar zeer
comfortabel, voor de ander stressvol
en zelfs rampzalig.
3 wilde eend-moeders zwommen
daags na elkaar rond de Twiskemolen
met elk gemiddeld 10 pullen.
wilde
eend
Constant opgejaagd door woerden
met 11
(=mannelijke wilde eend) moesten
pullen
de moeders meerdere malen per dag
hun jongen achterlaten. Predatoren
als de kraai, de meeuw en de snoek
zagen vervolgens hun kans schoon. De een na de
andere pul verdween en na ruim een week zijn
2 moeders al hun kleintjes kwijt en zwemt er nu
nog 1 moedereend met 2 pullen in de biotoop.
De meerkoet en fuut doen het beter; zes kleine
roodkop-pullen mochten direct het nest verlaten en
onder het zeer waakzame oog van moeder én
vader (één van de 2 ouders is altijd dichtbij de
pullen) zien wij ze wekelijks groter worden.
De fuut beschermt haar jongen (3 of 4) door ze op
de rug mee te nemen, de andere ouder brengt het
voedsel.

fuut met (zichtbaar)
2 pullen op haar rug

het meerkoetgezin verblijft graag onder de
beschermende takken van overhangende els of wilg

Maar de nijlgans spant de kroon; de ouders beschermen de kleintjes met verve, niets mag in hun
buurt vliegen of zwemmen. Vooral pa nijlgans imponeert de hele dag door middel van gegak en
breed uitstaande vleugels.

Naast al het ontluikend groen, de kleurrijke bloesems van pruim, peer en appel, het geregelde
gezang van diverse vogels om ons heen, genieten wij (en vele voorbijgangers) vooral ook van de
springverende landgeitlammeren die tussen 11 en 13 april
bij ons zijn geboren.
Op zondag 11 april wierp een geit één lam.
Op maandag 12 april wierp de volgende geit een tweeling.
Op dinsdag 13 april wierp de laatste drachtige landgeit
een……..
drieling.

kort en laatste nieuws

De Twiskemolen bemaalt de gehele Twiskepolder.
Dit betekent natuurlijk dat de poldermolen met zijn
gemaal op het laagste punt van de polder is
gesitueerd waardoor al het overtollige regenwater
(mede ook door een stuw en diverse dammetjes)
uiteindelijk altijd bij de poldermolen uitkomt.
Een bijkomstigheid is tevens dat veel recreatieafval
ook onze kant op drijft. Een krooshek voor de vijzel
houdt veel vuil tegen dat wij uit het water kunnen
‘harken’. Maar veel vuil
Marijke vist met een knijper afval uit
drijft ook tegen de
De Kleine Braak.
Linksonder de Oostzaanse jol zie je nog
rietkanten van het
de hals van een fles drijven
molenerf aan.

Marijke houdt zich alweer weken bezig met
de moestuin. In de kas worden diverse groenten
voorgetrokken, maar peulvruchten als doperwt, peul en
rozijnerwt worden direct in de volle grond gelegd.
Wel is de opkomende spruit van de erwten een lekkernij
voor ‘onze’ huisduiven (lees: houtduiven).
Met oude treinruiten (van de voormalige hondekoptrein)
schermen wij het opkomende groen tijdelijk af.
Het houtduiven echtpaar heeft in de Spaanse aak-heg
(rond de moestuin en kas) op slechts 1 meter hoogte hun
nest gemaakt. De duiven zijn ons zo gewend, dat wij op
een kleine 50 cm afstand hun gebroed mogen gadeslaan.

De laatste paar jaar horen wij meerdere malen per week gezoem om ons heen. Nee,
niet het aangename gezoem van insecten als bijen en muggen, maar het mechanische
gezoem van drones. Meerdere malen per week worden wij op het erf en in de biotoop
gestoord door drones, bediend door enthousiaste hobbyisten. Was het een paar jaar geleden
nog zo, dat je de dronebestuurder op afstand zag staan en hem kon aanspreken over het
verbod van drones in een Natura 2000 gebied (nog naast het feit dat het voor ons telkens
weer vervelend is om dit soort gezoem om je heen te horen, de onrust te zien bij de
landgeiten en ‘onze’ erf- en biotoopvogels) tegenwoordig zie je de bestuurder van de drone
vaak niet meer; blijkbaar wordt de draadloze verbinding met de drone steeds sterker
waardoor men
op grote afstand, uit het zicht het speeltje kan besturen.
Maar het gezoem van
insecten als bijen en
zwermen muggen doet
ons juist weer heel goed.
Het voorjaar is
begonnen, de eerste
insecten zoemen om ons
heen, soms nagejaagd
door zwaluwen, mezen of
heggemus.

blauwe muntgoudhaantje
op een Bramley’s Seedling
appelbloesem

dagpauwoog op de Opal
pruimenbloesem

