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vrijwilligerswerkdag zaterdag 6 oktober
De vorige werkdag zaterdag 8 september was zeer geslaagd, mede door het fantastische weer. Er is
veel gemaaid en vervolgens het maaisel verplaatst. In deze nieuwsbrief hiervan een fotoverslag. De
komende werkdag staan ongeveer dezelfde werkzaamheden op het programma. We gaan door met
maaien en het verplaatsen van het maaisel. Een aantal van jullie gaan we vragen de nestkasten in de
molenbiotoop schoon te maken, een avontuur op zich…….

bokkenland

molenerf

Moeras/
m
drasland

Hieronder de plattegrond van het Bokkenland met de 3 te verschralen
stukken. B en c zijn op 8 september gemaaid. Het maaisel is o.a. gebruikt
om de ringslangbroeihoop te maken. Gebied a is voor ongeveer 1/3
gemaaid en daar gaan we op 6 oktober mee verder. Het maaisel spreiden
we uit over het pad dat dwars door het Bokkenland slingert.
Zaterdag 6 oktober staan om 10.00 uur de koffie en
thee weer klaar. En om 13.00 uur de Twiskemolenlunch . Om 16.00 uur beëindigen we de
werkzaamheden.

Moeras

fotoverslag van de vrijwilligerswerkdag op 8 sept. j.l.
Het was een zonnige dag met een heerlijke temperatuur van zo’n 22 graden. Met de eenasser is het
riet gemaaid.

Met hooiharken werd het maaisel verzameld en d.m.v. een groot
zeil verplaatst naar o.a. de te maken ringslangbroeihoop. De
landgeiten, van nature erg nieuwsgierig en altijd in om te
klimmen, verbleven lange tijd bij het opbouwwerk.

Eind van de middag was de broeihoop klaar. Na
een eerste laag rietmaaisel, een berg
wilgentakken en 2 kruiwagens geitenmest
werd er opnieuw veel, heel veel maaisel
opgebracht.
Stan, die samen met Floor en Gido met de de
de motorboot de benodigde
wilgentakken snoeide op het Prinseeiland, scoorde daar een verdwaald
gevarenbord en een halve surfplank
waarmee hij later heerlijk te water ging.

De motorboot ligt in de achterwaterloop van de molen. Het
gebruik van de boot stagneerde even doordat de sleutel van het
slot in het water viel…. Maar gelukkig zijn er magneten.

Theo maaide met de bosmaaier al
het groen rondom de honderden
meters afrastering.

Van Robert van t Geloof hebben wij 2 (nagenoeg
nieuwe) bruine zeilen gekregen. De zeilen zijn
afkomstig van molen De Havik in Grootschermer. Deze
molen is niet meer in bedrijf. Bewoner en eigenaar is
de bekende musicus Hans Dulfer. De 2 zeilen zijn op 8
september o.l.v. Marcel door Pedro en Robert
voorgehangen ter vervanging van 2 van de 4 witte
zomerzeilen. De huidige wit/bruine zeilcombinatie zal
in de herfstperiode de molen opsieren. In november
zullen de laatste 2 witte zeilen vervangen worden door
nog 2 bruine zeilen. Deze zijn zwaarder uitgevoerd en
daarom geschikt voor de winterperiode.

vogelvluchtfoto’s van de molen

Begin augustus zijn er opnames gemaakt
van de molen m.b.v. een video-copter; een
klein, op afstand bestuurbaar helicoptertje
dat met een camera foto’s en filmpjes
maakte van de draaiende molen. Eigenaar
van dit fantantische ‘speelgoed’ is Sagi
Groner. Met een spectaculaire actie vloog de
video-copter zelfs een keer door de
draaiende wieken heen.
Kijk eens op zijn website: www.sagigroner.com

Sagi Groner

laatste nieuws
oostzaanse jollen en tijd om hierover te schrijven
In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat we nu in bezit zijn van een tweede Oostzaanse jol. Het
verhaal over de twee jollen houden jullie nog tegoed. Het ontbreekt ons op dit moment aan tijd om
meer achtergrondinformatie te verzamelen over deze bijzondere roeiboten.
Omdat een van ons twee, Marcel, zijn baan (als hoofd Algemeen Beheer bij museum Het Dolhuys in
Haarlem) per 1 november a.s. vaarwel gaat zeggen, hebben we meer tijd om de vele leuke plannen
met de molen en de biotoop eromheen verder uit te werken en te verwezenlijken. Later dit jaar
meer info over onze plannen.

herfst
Door het herfstweer zoeken de geiten meer de schuilhokken op. Maar ook andere dieren zoeken een schuilplek.
Bij het openen van de schuurdeur op een ochtend, bleek een grote sprinkhaan op de binnenkant van de deur te zitten en had
een groene kikker een plekje gevonden op een dichtgebonden vuilniszak.

appel- en perenoogst
Afgelopen weekend hebben we geoogst
in de boomgaard; Gieser Wilderman, Cox
d’Orange Pippin, Goudreinet,
Dijkmanszoet, kweepeer en de
Notarisappel wachten nu in kisten op de
tweede zolder van de molen op
verwerking deze winter.

De kuikens, beschreven in de
vorige nieuwsbrief, zie je hier
ook op de foto. Ze zijn flink
gegroeid en scharrelen met
moederkloek nu vrij rond in
de boomgaard.

wezel
Een dag na de vrijwilligers werkdag op 8 september zijn
Guus en Marcel nog wat maaisel aan het verzamelen
geweest. Tijdens deze werkzaamheden werden wij verblijd
met een voorbij trippelende wezel. Er was natuurlijk geen
tijd om het schichtige beestje op de foto te zetten,
daarom hier een plaatje van het internet.
tot zaterdag 6 oktober ,

Marijke en Marcel

