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vrijwilligers werkdag 2 juni
Het is alweer een maand geleden dat de 2 e vrijwilligerswerkdag van dit jaar werd gehouden. Met
mooi weer en een beetje wind konden aan het einde van de dag veel klussen van het ‘to do-lijstje’
worden geschrapt. Er zijn vlonders gemaakt, de duiventil en het kippenhok zijn gebeitst, mos van de
krimpmuren verwijderd, de binnenzijde van de voorschuur is deels gewit, er is maaisel bij elkaar
geharkt en de brug van de geitenwei naar het bokken-eiland heeft een ‘nieuwe’ stevige beplanking
gekregen. Het was een geslaagde dag
voor iedereen en
wij kijken alweer uit naar de
volgende werkdag, zaterdag 8 september.

in memoriam; Azolla 2001 - 2012
Op 31 mei is geit Azolla in het Zegerbos van
ouderdom gestorven. Als eerstgeborene bij de
Twiskemolen is Azolla jarenlang de leider van de
groep geweest. Ze maakte gebruik van haar
leiderschap door altijd haantje de voorste te zijn,
zeker met eten. Door haar grote eetlust en de omvang
die ze daardoor kreeg, werd ze ook wel Bol

genoemd. Azolla, een rasechte Nederlandse landgeit, had een hoog knuffelgehalte. Ze was rustig, nieuwsgierig en
aanhankelijk. Ze heeft de afgelopen 11
jaar voor veel nageslacht gezorgd. 1
februari j.l. wierp Azolla haar laatste

De

2 geitjes. Wij (Marijke en Marcel) zijn in
november 2011 op de molen komen wonen.
Omdat Azolla altijd een flinke buikomvang
had, hadden de vorige beheerders (en wij als
opvolgers) niet in de gaten dat hoogbejaarde Azolla drachtig was. Het was voor ons dan ook een
bijzondere en aangename verrassing, dat tijdens de zeer koude winterperiode ineens 2 kleine geitjes
rondliepen in de geitenstal. Geitjes Luna-Arie van het Luijendijkje en Lot-Titus van het Luijendijkje
staan nu ingeschreven in het Nederlands register van zeldzame huisdierrassen met als
moeder………………. Azolla van het Luijendijkje.

id&t vrijwilligersdag 16 juni j.l.

Zaterdag 28 juli vindt weer het jaarlijkse
muziekfestival Welcome To The Future
plaats in Het Twiske.
Promotie-filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=1AAl6XhPIH4&feature=youtu.be

De organisatie van het festival pretendeert in
Nederland het ‘groenste’ festival te zijn. Dit uit
zich o.a. in het organiseren van een
vrijwilligersdag voor festivalgangers in Het
Twiske. Dit jaar, afgelopen 16 juni, deden zo’n
180 jongeren mee aan deze dag. Zij plantten
bomen in Het Twiske, maakten insectenkasten
en deden klussen op Zorgboerderij Balder en
bij Dierenasiel Oostzaan. Dit alles onder leiding
van medewerkers van Het Twiske en
Landschap Noord Holland. Ook kwamen drie
groepen jongeren werkzaamheden verrichten
bij de molen. Met begeleidende hulp van onze
zoon Gido zijn vele meters waterdoorgang
opengetrokken die dichtgegroeid waren met
riet. Met speciale slootharken (beschikbaar
gesteld door Landschap NH) werd er flink
getrokken en gezwoegd om rietpollen uit het
water te verwijderen.
Een andere klus die geklaard kon worden was
het vervangen van het dak van het
geitenschuilhok op het Vosse-eiland. Het oude
dak werd verwijderd en de door ons nieuw
aangeschafte grenen schaaldelen zijn op maat
gezaagd, in de bruinoleum gezet en opnieuw in
gepotdekselde vorm als fraai nieuw dak
aangebracht. Met dank aan de gemotiveerde
en hardwerkende jongeren. Het was een zeer
geslaagde dag.

onderhoud aan de vijzelkom

vijzelkom (achterloop)

tijdelijk ingebracht schot

3 juli is er onderhoud gepleegd aan de vijzelkom. Medewerkers
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben in
één dag:
-deel van het plankier verwijderd,
-m.b.v. een duiker de bodem schoongespoten,
-een tijdelijk schot geplaatst,
-de vijzelkom leeggepompt,
-inspectie uitgevoerd en onderdelen vervangen,
-keerschot verwijderd en plankier teruggeplaatst.
Aan het einde van de dag verlieten de medewerkers van het
hoogheemraadschap Het Twiske, een weer bedrijfsklare vijzel
achterlatend.

educatief schoolprogramma

Op 13 juni en 9 juli hebben wij de eerste
schoolklassen ontvangen rond en in de molen.

13 Juni werd de schoolklas opgesplitst in 3 groepen van 10. Een groep liep een ronde langs de
grenzen van de molenbiotoop en moest onderweg een aantal door ons opgestelde vragen trachten te
beantwoorden. De 2e groep probeerde in de molenschuur de molenconstructie in lego na te bouwen en
de 3e groep kreeg uitleg in de molen. De groepjes wisselden elkaar af.
De schoolklas van 9 juli werd in drieën gesplitst.
Vanaf zorgboerderij De Balder (ook gelegen in Het
Twiske) kwam beurtelings een groepje naar de molen
gefietst om daar een rondleiding te krijgen. IVNmedewerker Arnold Goede had deze ochtend
georganiseerd en eerder in de klas over de
geschiedenis van Het Twiske verteld.
Uitgelegd werd:
A de functie van de geiten binnen de molenbiotoop
B en C de werking van een vijzel
D de molenconstructie
E het kruien (op de wind zetten van de wieken) en het
vangen (het remmen) van de molen
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veel jong gefladder rond de molen

drie jonge torenvalkjes

Een dag nadat het dak van het schuilhok was
vervangen (16 juni j.l.) zijn 3 jonge torenvalkjes uitgevlogen. Gebruikmakend
van het dak van het geiteschuilhok,
voeren pa en ma torenvalk zeer
regelmatig vette prooien
aan voor de jongen.
Met veel gekrijs vragen
de jongen de aandacht
van het ouderpaar. De
laatste week zien we
de jongen ook regelmatig rond de molen
vliegoefeningen
doen. Ze gebruiken het
wiekenkruis als tussentijdse landingsplaats.
De geiten vertoeven
deze periode op een
ander stuk grond,
waardoor bij slecht
weer de torenvalkjes
ma torenvalk in
ook in het schuilhok
de dode boom met
een prooi in
kunnen verblijven.
haar poot
lijsterbes, waar de jongen vertoeven bij onraad

dode boom waar pa en ma torenvalk beurtelings de omgeving in de gaten houden

nestkast op paal

Vosse-eiland
op het dak van het geitenschuilhok krijgen de jongen de prooien aangereikt

De jonge zwaluwen in de
geitenstal en die in de
waterloop zijn uitgevlogen.
Hieronder 4 van de 5 jongen
in het veel te klein geworden
nest in de geitenstal.

Ook meer algemene vogels als de kraai, ekster en houtduif
vertoeven geregeld op het molenerf om hun jonge kroost van
voedsel te voorzien. Moeilijker te observeren zijn de diverse
rietzangertjes, die hun nesten maken in de rietkragen. Vliegend en
zingend in de lucht en hangend aan de punten van rietstengels,
verraden zij hun aanwezigheid; maar nesten trachten te ontdekken
is lastig en zou ook teveel verstoren.

werkzaamheden op het molenerf en binnen de molenbiotoop
Het broedseizoen begint af te lopen. In augustus kan een begin worden gemaakt met diverse
maaiwerkzaamheden op de eilanden. De afgelopen 2 maanden (juni en juli) was het genieten van
alles dat groeide en bloeide. Én er was veel werk te verrichten; het gras rondom de molen, in de
boomgaard, bij de moestuin en schuur en rondom de geitenstal is elke 2 weken gemaaid. Heggen
zijn geknipt, maar het streven om dit afgerond te krijgen voor de langste dag is niet gehaald. Het
natte weer speelde hierbij een belangrijke rol.

het knippen van de dijkheg
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De eerstvolgende vrijwilligerswerkdag is op zaterdag 8
september. Deze dag zal vooral in het teken staan van
het verschralen van stukken gras- en rietland op de
eilanden. Omringd door de groep landgeiten zullen we
gezamenlijk maaien en maaisel verzamelen (o.a. voor
het maken van broeihopen voor ringslangen).
Reserveer 8 september vast in je agenda en meld je
aan via twiskemolen@hotmail.com .
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