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1e Twiskemolen-vrijwilligers-werkdag 2012
Hallo allemaal,
Zoals beloofd nog even een herinnering voor de
eerste Twiskemolen-vrijwilligers-werkdag in 2012. Ook voor ons de eerste,
dus we vinden het best wel een beetje spannend. Wat erg fijn voor ons is, is
dat een aantal van jullie deze vrijwilligersdagen al goed kennen.
Vanaf 10.00 uur zijn jullie welkom. De koffie en thee staan klaar.
10.30 starten we met de werkzaamheden.
13.00 uur staat er een Twiskemolenlunch klaar.
16.00 beëindigen we de werkzaamheden, maken we de gereedschappen
schoon en kletsen we nog even na.

De werkzaamheden van zaterdag 14 april
in en rond het bokkenhok hooi weghalen
De geiten hebben een koude winter achter de rug.
Ook hebben ze moeten wennen aan hun nieuwe
e
ge (en de e
ge aan hen
). Nu het
voorjaar is, groeien de houtige gewassen op de
begrazings-gebieden weer en daar smullen de
geiten van. Het laatste hooibaaltje (van het totaal
van 90 deze winter) is afgelopen weekend in de
hooiruif verdeeld. De in februari geboren geitjes zijn
nog klein, maar hebben al fantastische volwassen
geitenstreken. Ze springen/klimmen ook graag op
de schouders van ons, homo sapiens.
In de laatste dagen van maart hebben we de stal
afgesloten. De laatste hooibaaltjes hebben we dan
ook niet meer gegeven in de stal, maar in en
rondom het bokkenhok.
Rond het bokkenhok ligt nu een dikke laag gemorst
hooi. Dit moet verwijderd worden om de grond
rondom het bokkenhok niet te hoog te laten
worden. Het deels verteerde hooi gaan we
gebruiken om de looppaden op het bokkenland op te hogen. De plankiers van de looppaden zijn
weggezakt in de grond. Deze halen we omhoog, vullen de grond op met hooi/stro en leggen de
plankiers terug.

geitenstal uitmesten en hier en daar wat bijbeitsen
Afgelopen winter verbleven de geiten
veel in de stal. Voor ons was dat ook
een geweldig leuke belevenis; omdat
de geiten van klimmen houden
stonden ze geregeld op de speciaal
daarvoor gemaakte planken en
daarmee op dezelfde ooghoogte als
wij. En dat is leuk contact maken.
Nu de geiten weer van het verse groen
buiten kunnen genieten, mag de stal
uitgemest worden. Deze grondlaag
mag naar het Vosse-eiland gebracht
worden, waar het gaat dienen als ophogingslaag voor het pad van bruggetje naar schuilhok.
Omdat de geiten afgelopen winter ook zo nu en dan geknabbeld hebben aan de buitenkant van
de stal, mag de stal ook hier en daar bijgebeitst worden.

takkenhaag creëren
Op het molenerf en het beheersgebied liggen in totaal 4
grote hopen takken. De grootste hoop bestaat uit
schietwilgetakken die in november vorig jaar vanaf het
Prinse-eiland zijn overgevaren om als wintervoer te
dienen voor de geiten. De geiten houden namelijk erg
van de bast. Binnen de kortste tijd wordt een stevige tak
door hen geschild. Bij de oostelijke molenerf-afscheiding
hebben we ruimte gemaakt om een takkenhaag te
creëren. Veel takken hebben grillige vormen. Met
zaagjes en snoeischaren zorgen we ervoor dat de
grilligheid teniet gedaan wordt, zodat de takken mooi te
stapelen zijn tot haag.

tegelrij leggen langs de moestuin
Om de scheiding tussen moestuin en gras onder de fruitbomen
op een goede manier beheersbaar te houden willen we graag
een rij stoeptegels leggen. Vele handen maken licht
werk en
we denken
dan ook
dat de rij
van ruim
70 tegels
redelijk
vlot gelegd
kan
worden.

Houtsnippers verdelen
Recreatieschap Het Twiske heeft een paar
kuub houtsnippers beschikbaar gesteld om
een aantal doorgangen en paden te
bedekken op het molenerf. Een aantal kuub
is al door ons verdeeld rond de kas. De
huidige berg snippers zijn vooral bedoeld als
bodembedekking langs de lange heg tussen
moestuin en Kleine Braak. Aan beide zijden
van de heg mag een ruim 10 cm dikke laag
snippers uitgestrooid worden.
Om de snippers niet onderdeel te laten
worden van de moestuin wordt eerst een
rand aangebracht van houten balken, die
half wordt ingegraven.
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zaterdag 7 april hebben we
de eerste zwaluwen rond
het molenerf zien vliegen.
Nu is het wachten op het
moment dat ze de
geitenstal en de grote
schuur gaan bevolken

een broedende meerkoet tussen het
molenerf en het bokkenland

Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier gaat groot onderhoud
plegen aan de krimp. De krimp is de
waterdoorgang van noord naar zuid
onder de molen door.
In de krimp bevinden zich twee
zogenaamde wachtdeuren, die ervoor
zorgen dat het water niet terugloopt
richting de polder. Deze deuren
worden vervangen en daarvoor zal een
tijdelijke dam geplaatst worden om de
watergang te kunnen leegpompen.
Tegelijk met deze werkzaamheden zal
de kom waarin de grote vijzel ligt, ook
geïnspecteerd worden. Deze
omvangrijke onderhoudsklus zal op 3
juli aanvangen

mezen bevolken een paar
nestkastjes rondom het
molenerf
zaterdag 7 april hebben
wij, Marijke en Marcel, de
geiten voor het eerst
verweid
(van het
Bokkenland naar het
Vosse-eiland)

op het noordpuntje
van het Vosse-eiland
hebben we 2 fraaie
nesten van de grauwe
gans ontdekt

de molenmaker zal deze zomer, in
opdracht van Recreatieschap Het
Twiske, de roeden doorhalen. Dit
betekent dat de roeden worden
doorgeschoven uit het kruis waarin ze
zitten vastgewigd. Om vervolgens te
worden schoongemaakt en opnieuw
geverfd. Startdatum van deze pittige
klus is nog niet bekend. Tevens zal
onderhoud worden gepleegd aan de
rietbedekking

8 volwassenen en 6 kinderen hebben zich tot nu aangemeld voor komende zaterdag.
Geweldig vinden we dat ! Maar extra hulp van nog eens 4 tot 6 personen zou heel fijn
zijn. Heb je je nog niet opgegeven en wil je onderdeel zijn van deze natuurwerkdag?
Meld je aan via twiskemolen@hotmail.com of bel even: 06-22141353 .
We hebben laarzen, handschoenen en divers gereedschap klaarliggen, maar je eigen laarzen zullen
toch het lekkerst zitten, dus neem ze mee.
Er wordt voor koffie, soep en broodjes gezorgd. Appeltaarten en dergelijke blijven natuurlijk zeer
welkom . Tot zaterdag.

Marijke en Marcel
PS

de volgende werkdagen zijn op 2 juni, 8 september, 6 oktober en 3 november.

