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vrijwilligers werkdag zaterdag 8 september
Volgende week zaterdag is het weer zover, de werkdag voor een ieder die zin heeft om buiten, met
wind, water en beesten lekker actief te zijn. Er staan diverse activiteiten op het lijstje, waaronder
kammen wassen, riet maaien + verplaatsen, schilderen en timmeren.
Onder kammen wassen wordt verstaan: de houten tanden van het raderwerk in de molen insmeren
met verwarmde bijenwas.
Het riet maaien gebeurt vooral om de bodem op een van de beheersgebieden zodanig te verschralen,
dat in de loop der jaren daar andere (en hopelijk bijzondere) vegetatie ontstaat. Met een deel van het
gemaaide riet maken we een broedplaats voor ringslangen, waarvoor ook wilgentakken nodig zijn. Een
aantal van jullie mag dan ook met de motorboot naar het Prinse-eiland om daar wilgentakken te
snoeien en deze naar het bokkenland te vervoeren waar de broedplaats wordt gecreëerd.
= te maken broedplaats
= maaiwerk

bokkenland

Prinse-eiland
molenerf

We beginnen zaterdag 8 september om 10.00 uur met koffie, thee en wat lekkers.
Om 13.00 uur staat de Twiskemolen lunch klaar en om 16.00 uur proberen we
alles afgerond te hebben, inclusief schoonmaak
van het gereedschap. Van sommigen weten we
dat zij komen, anderen graag nog even
doorgeven via twiskemolen@hotmail.com, sms of
telefoon. Zo weten wij op hoeveel mensen we
kunnen rekenen voor de lunch. Meenemen van
werkkleding en stevige schoenen of laarzen is
geen overbodige luxe. (We hebben ook een aantal
paar laarzen staan).
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Vanaf het vroege voorjaar werd al voor
dagelijks gebruik geoogst in de moestuin,
maar de maanden augustus en
september zijn toch echt de
mooiste oogstmaanden.

terugblik: festival Welcome to the Future op 28 juli j.l. in Het Twiske
Op 28 juli vond het jaarlijkse muziekfestival Welcome to the Future plaats in Het Twiske, in het gebied
tussen molen en zorgboerderij. Een week voorafgaand aan het festival reden vele tientallen
vrachtwagens voor de molen langs om de opbouw in de vaart der volkeren te voorzien van
gereedschappen, grote muziektenten, zendmasten, kantoren, eet- en
drinkgelegenheden en veel, heel veel kleurige
e ie i ge

de fietsenstalling voor de ingang van het festival vroeg in de ochtend op 28 juli

einde ochtend loopt een onophoudelijke stroom festivalgangers richting het festivalterrein

de fietsenstalling in de middag
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festival
was een
groot,
kleurig
muzikaal
feest

Met een bezoekersaantal van
14.000 was het
festival uitverkocht.
De opbouwweek, de festivaldag
zelf en de afbouw waren voor
ons een bijzonder spektakel om
mee te maken. Een schril
contrast met de meeste andere
dagen van het jaar.
Op de festivaldag draaiden de
molenwieken al vroeg hun
rondjes en met een
noordwesten wind had het
toestromende publiek een fraai
entree in Het Twiske. De
terugreis van
de bezoekers werd nog eens
opgesierd door een verlichte
Twiskemolen ...
Leuk om dit eens per jaar mee
te maken.

De day-after: het
laatste afval werd
verzameld en verkeersborden verwijderd. Al
snel was het recreatiegebied weer terug in
zijn easy-recreation-mode, alsof er niets
gebe d a
..

laatste nieuws

Sinds een paar dagen
hebben wij een tweede
Oostzaanse jol in de Kleine
Braak liggen. Het bijzondere
bootje is een schenking
waar we er erg blij mee
zijn.
De blankgelakte jol is
gemaakt door de befaamde
Oostzaanse botenbouwer
Siem Hottentot, de (al
aanwezige) groen geverfde
jol door de niet minder
befaamde bouwers de Boer
& zoon, ook uit Oostzaan.
In de volgende nieuwsbrief
een uitgebreid verslag van
deze twee, op het oog
gelijke jollen.

In de vorige nieuwsbrief deden wij verslag van het
opgroeien van de 3 jonge torenvalkjes. Op een van die
f
a e ie h e ee
de
e ee
ii
ij
in een dode boom wacht op het goed moment om zijn
jongen te voeren. De prooi blijkt een Noordse woelmuis te
zijn.
De Noordse woelmuis komt voor in graslanden en
moerassige streken in Noord-Europa, Noord-Azië en het
noorden van Noord-Amerika.
Een geïsoleerde restpopulatie leeft in West-Nederland. Hier
heeft hij zich tot een aparte ondersoort ontwikkeld, Microtus
oeconomus arenicola. Deze ondersoort is het enige
endemische zoogdier van Nederland. Doordat deze
ondersoort achteruitgaat, staat het dier als kwetsbaar op de
Nede a d e R de Lij
..

Endemisch zoogdier is een dier dat
van nature uitsluitend voorkomt in één
beperkt gebied, zoals eilanden in de
oceaan, geïsoleerde bergen, meren en
riviersystemen.

Deze kuikens zijn relatief
laat in het seizoen uit het ei
gekomen.
We hebben al eerder
kuikens gehad dit jaar,
maar deze hebben het niet
overleeft door predatoren
(meeuwen?, eksters?,
ratten?).

Samen met de moederkloek
houden wij ze nu langer
vast in het hok. Over een
paar weken zijn ze hopelijk
groot genoeg om buiten
lekker te kunnen
cha e e
tot zaterdag 8 september,

Marijke en Marcel

