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storm
Op 25 januari 1990 woedde een zware storm over Nederland.
Ondanks het feit dat wij al jaren in de molen woonden, de
7 verdiepingen tellende korenmolen De Roode Leeuw in
Gouda, en wij deze goed dachten te kennen, vonden wij het
toentertijd erg spannend hoe de molen zich zou houden in
de storm.
Op 28 oktober j.l. kregen wij een déjà vu…. zou de Twiskemolen de verwachte zware storm goed doorstaan? We
wonen namelijk ‘pas’ 2 jaar in deze molen en de
afgelopen decennia had de Twiskemolen niet eerder een
storm van dit kaliber over zich heen gekregen.
De voorspellingen bleken waarheid te worden; door de zware
windstoten (tot windkracht 11) kraakte, piepte en schudde de
molen op zijn grondvesten…… de storm van 28 oktober heeft
die van 1990 in kracht zelfs nipt verslagen.
Op wat verwaaide rietplukken van de molenkap na, heeft de molen de storm goed doorstaan. Uiteraard hadden wij de
nodige voorzorgmaatregelen genomen, waaronder het verzwaren van de vangbalk (= onderdeel van het remsysteem) en
het extra vastbinden van het wiekenkruis met een extra ketting.

Uiteraard zorgde de storm op de diverse social media voor…… een storm aan berichten.
De voor ons betekenisvolle, hebben wij hieronder in dagboekvorm verzameld.

zondag 27 oktober werd duidelijk dat de voorspelling van een
zware storm uit zou komen. We hebben deze zondag dan ook
grotendeels besteed aan het veiligstellen van diverse roerende
zaken op het erf (als bloempotten, afzetkettingen van de molen,
kruiwagens, vuilnisbakken, etc.). Onroerende zaken (als de kap
van de hooiberg en een jonge aangeplante boom) werden met
touwen gezekerd.
Ook de lage kas in de moestuin (foto boven) hebben we met touw
en stenen verstevigd. Onder de ramen (oude treinruiten) groeit
momenteel veldsla en winterpostelein, groente voor de komende
winter

tweede leven voor de lijsterbes
een dag na de storm mochten de geiten zich te goed doen aan de gesneuvelde lijsterbes

na het schillen van
de bast door
geitentanden, blijft
een fraai reliëf op
takken en stam
achter
de een zijn dood is de
ander zijn brood…

een paar dagen later was de in twee
delen gezaagde boom nagenoeg
geheel gestript door de geiten

het bovenste deel van de gestripte lijsterbes dient nu
als decoratieve kapstok, cq droogrek in de voorschuur.
(Voor de liefhebber hebben wij nog een paar kleinere
takken beschikbaar.)

Nationaal Archief
In het Nationaal Archief in Den
Haag is sinds half oktober de
tentoonstelling Het
Geheugenpaleis te bezichtigen.
Een zeer interessante,
interactieve tentoonstelling neemt
je mee langs elf grote en kleine
verhalen uit meer dan duizend
jaar Nederlandse geschiedenis.
Onderdeel van de tentoonstelling
is een oude kaart van het gebied
waar nu Het Twiske ligt. Als
medewerker van het Nationaal
Archief is Marijke gevraagd haar
favoriete archiefstuk met de
wereld te delen via een interactief
scherm binnen de tentoonstelling
HetGeheugenpaleis.

Deze kaart
uit 1862
toont de
loop van
het
Luijendijkje
in die tijd.

op onderstaande foto een detail uit de digitale 3D bewerking
van de grote Zijpe-kaart van Jan van Scorel die de
kunstenaars van Los Digitalos maakten voor de
tentoonstelling. De kaart van Texel, Wieringen en de
bedijking van de Zijpe uit 1552-1553 behoort tot de parels
van de kaartencollectie van het Nationaal Archief.
Jan van Scorel is een beroemd schilder uit de 16e eeuw, die
naast schilder ook monnik, uitvinder, musicus en
ondernemer, maar vooral ook ingenieur is. Hij neemt het
initiatief tot de bedijking van het
kweldergebied
de Zijpe in Noord-Holland.

De tentoonstelling
Het Geheugenpaleis - met je
hoofd in de archieven
is dagelijks, behalve op
maandag, te bezoeken bij het
Nationaal Archief in Den Haag
(1 minuut lopen van NS-station
Den Haag Centraal).
Voor meer informatie:
www.gahetna.nl

terugblik natuurwerkdag,

zaterdag

2 november

Zaterdagochtend 2 november rond 10.30 uur dreef vanuit de donkere krochten onder de molen een boot vol
vrijwilligers de Zuidwestplas op. Ondanks dat de dag ervoor de buitenboordmotor nog was gebruikt, wilde deze nu
niet starten…… Met peddels heeft men het Prinse-eiland toch soepel weten te bereiken. Nadat iedereen op het
eiland aan het werk was geslagen, kreeg Gido de motor weer aan de praat en konden bootladingen snoeihout naar
het vaste land worden gevaren.
Het Prinse-eiland is ontdaan van jonge boomopslag. Vooral veel schietwilg en vlier is door de enthousiaste groep
met takkenscharen en boomzaagjes verwijderd. De boomopslag op het meest westelijke deel van het Prinse-eiland
hebben we laten staan, de molen zal daar de eerst komende jaren geen windbelemmering van ondervinden.
Al het snoeisel is op een grote berg gegooid in een hoek van het Bokkenland. Met vereende krachten is om deze
berg een gazen hek geplaatst om de geiten ervan te weerhouden al dit lekkers binnen de kortste tijd te verslinden.
Het was de bedoeling dat de komende winter steeds kleine partijen van deze berg takken aan de geiten gevoerd
zouden gaan worden, maar…………..
Zondagochtend was de ruim 100 kg zware bok Glunt al door de afrastering gebroken en snel volgden zijn geiten.
Er was geen houden meer aan, de geiten hadden geproefd van het lekkers en niets zou ze meer tegenhouden. We
hebben maar besloten de afrastering (of wat er van over was) weg te halen. Ze genieten nu dagelijks van de berg.
De komende tijd, als het kouder wordt, zullen we een deel van de berg omgooien, zodat onze geiten weer een
‘verse’ onderlaag takken tot hun beschikking hebben.

smulfeest op het Bokkenland! De groep landgeiten heeft in een dag al veel,
heel veel Prinse-eiland-snoeihout van blad, dunne takjes en bast ontdaan

In het Zegerbos zijn door een ander deel van de
vrijwilligersgroep de laatste restanten gemaaid riet
bij elkaar geharkt en vervolgens op plekken
gelegd, waar de bodem zo laag is, dat bij de
geringste hoeveelheid regen zich al een plas
vormde.
Met totaal 22 man/vrouw was deze natuurwerkdag
druk bezet en konden we met passen en meten
(maar daardoor extra knus) in de molenschuur
van de lunch genieten. Wij kijken met een
tevreden gevoel terug op deze dag.
ook in het Zegerbos deden de geiten zich tegoed aan een
grote tak, afgescheurd door de 28-okt-storm

10 m³ houtsnippers
Het molenerf beschouwen wij als cultureel erfgoed. De inrichting van het erf, met zijn molenschuur, moestuin,
boomgaard, heggen en bestratingen vraagt natuurlijk onderhoud. Het is dan ook fijn dat het recreatieschap
jaarlijks een berg houtsnippers beschikbaar stelt als onderdeel van het onderhoud.
10 m³ houtsnippers, waar komt dat vandaan?
Binnen Het Twiske is tot ver in november hard gewerkt
om bomen, die door de 28-oktober-storm zijn omgewaaid,
te ruimen en/of te versnipperen. Tractoren met
aanhangers reden af en aan om gezaagde stammen te
verzamelen en grote hoeveelheden houtsnippers af te
voeren. Een ‘kleine’ lading houtsnippers, zo’n 10 kuub,
werd bij het toegangshek van het molenerf gestort.
10 m³ houtsnippers, waar gaat dat heen?
De berg snippers wordt verdeeld als een ruim 10 cm dikke
laag op de paden rond moestuin, kas, houtopslag, e.d.
op facebook (waar we sinds kort actief op zijn) werd m.b.v.
deze foto een ‘prijsvraag’ voorgelegd;
hoeveel kruiwagens moeten M&M vullen om deze berg
houtsnippers van het Luijendijkje naar het molenerf te
verplaatsen?
Prijswinnaar krijgt: wildwater kanotocht onder de molen door
met uitdagende hindernissen als krooshek, draaiende vijzel en
wachtklep......... of een half uur gratis met de wieken
meedraaien bij windkracht 6.

het antwoord is: 126 kruiwagens

Er zijn 30 reacties binnengekomen op facebook. Niemand
had het juiste antwoord, maar Daniëlle de Jong zat er heel
dichtbij met 125. Voor even…… want zij veranderde haar
antwoord al snel in 155. Jammer, jammer, maar wel
een troostprijs waard; rondleiding in en rond de molen met
4 vrienden/familie! Gefeliciteerd
De kruiwagen: we hebben 3 maten kruiwagens op het erf. Met de kleine 8 liter-kruiwagen zouden we 1340x op en neer
gereden moeten zijn, met de grote groene 180 liter-kruiwagen 60x. Maar we hebben de klus geklaard met
de 85 liter-kruiwagen, want hiermee kan goed gemanoeuvreerd worden op de soms smalle, bochtige paden.

180 liter kruiwagen

houtsnippers rond de moestuin
85 liter kruiwagen

8 liter kruiwagen
houtsnippers
bij de
houtopslag

houtsnippers
rond de kas en
bessenstruiken

kort en laatste nieuws

Onze jonge landgeit ‘Mevrouw’ hebben we na 3
weken weer ontdaan van haar dwarsligger. En
gelukkig bleek ze geen behoefte meer te hebben
om grensoverschrijdend gras te nuttigen….

.

rechts, 20 oktober:
Mevrouw met haar
dwarsligger

Links, 26 november:
Mevrouw weer ontdaan
van de dwarsligger

Weet u nog; 4 juli j.l. kwamen 10 kuikens uit het ei in
het hoge gras van de schuine molenbelt.
Het bleken 6 hennetjes en 4 haantjes te zijn.
Hanen worden groot en gaan met elkaar de strijd aan
om het gewin van de hennen. Deze strijd zorgde voor
toenemende onrust binnen de gehele groep. Het
weghalen van het teveel aan hanen is de enige
oplossing. Elders plaatsen van de hanen (bijvoorbeeld
bij een kinderboerderij) is geen optie, dus hebben wij
begin november 3 hanen geslacht. Ze liggen nu ten
ruste in de vriezer, wachtend op een heerlijke
keukenbereiding.
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Toen de 10 kuikens uit het ei kropen, was het kippenhok al
bevolkt met 1 haan en 6 kippen. Het hok is niet groot genoeg
voor verdubbeling van het aantal bewoners, dus hebben we
maar besloten de leegstaande duiventil om te bouwen tot 2 e
kippenhok. Met het aanbrengen van een zitstok en een paar
legnesten voelt het tweede koppel hennen + haan zich
helemaal thuis in de geitenwei……

Vanaf 8 november j.l. loopt Thyson op het molenerf rond, hij heeft het reuze naar zijn zin.

De kippen laat Thyson met rust,
maar onbereikbare eenden vindt
hij des te interessanter……

Sinds Thyson alle vrijheid heeft, wil hij niet
graag meer geaaid worden. Wel zijn we nog
steeds goede vrienden. Elke ochtend zoeken
we elkaar op, miauwt hij, praten we en geven
hem wat lekkers. De schuur is zijn thuisbasis,
op zolder staat zijn mandje. Omdat de schuur
niet goed verwarmd is, heeft Thyson in zijn
slaapmand een…… jawel, elektrisch dekentje.
Wij denken dat dit 3-watt-dekentje hem bij
koude winterdagen voldoende warmte geeft.
Natuurlijk is Thyson ook welkom in de molen,
het kattenluikje staat voor hem open. Maar met
zijn ‘wilde’ achtergrond verwachten wij niet dat
dit snel zal gebeuren.

Waar kippen zijn, is voer. Waar voer is,
zijn muizen. Waar muizen zijn, is……
Thyson. Na ruim een week durfde Thyson
zijn territorium te vergroten tot aan de
andere kant van de molen. Dat is een hele
stap, want daarvoor moet hij de waterloop
oversteken.
Op deze foto zit hij in het donker geduldig
te wachten bij het kippenhok totdat een
muis zo dom is om……

www.twiskemolen.nl

voor dagelijkse weetjes: twitter: @molenaar-marcel

