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                                                       voorjaar  

Door het relatief droge en warme 
weer van de afgelopen tijd is het 
voorjaar op het molenerf heerlijk 
vroeg van start gegaan.  
‘Ons’ zwanenkoppel voert geregeld 
een balletshow op en is druk 

doende een van zijn twee nesten te vervolmaken.  
Boerenzwaluwen zijn sinds 11 april weer  
onderdeel van het leven rond de molen. Na hun 
lange reis vanuit warm Afrika zijn ze direct  
begonnen hun oude nesten in de  
geitenstal en waterloop te herstellen.  
Mezen, kwikstaarten, heggemussen en merels 
zingen geregeld uit volle borst en zijn ook druk met 
het opmaken van hun nesten. 
 
De fruitbomen bloeien volop, zo ook de muurbloem 
en het driekleurig viooltje in de moestuin. 
Langzaam vult de moestuin zich met jonge 
groenten als raapsteel, rucola, sla, paksoi, chinese 
kool, koolrabi, broccoli, bloemkool, tuinkers, prei, 
andijvie, plantuien, vroege aardappelen en jonge 
planten van doperwten, peulen en rozijnerwten. 
 



Het is even goed kijken; op de foto rechts zie je een kneu met haar bek vol 
geitenharen. Bijzonder is dat het vogeltje, struinend door de geitenwei, alleen 
de witte haren lijkt te verzamelen voor haar nest op het Prinse-eiland.  

Witte vrouwen (witte wieven) vinden hun oorspong in de Germaanse tijd. Omdat de witte vrouwen de gave van waarzegging 
en toekomstvoorspelling bezaten, genoten deze groot respect bij de stammen. Ze werden ook wel heksen genoemd. Het 
"witte" heeft eigenlijk geen betrekking op de kleur, maar op wijs (van weten). Uit hun midden werden priesteressen 
gekozen. Na het overlijden van de vrouwen bleef men deze eren bij de grafheuvels. Daar meende men ook de witte juffers 
als uit de doden opgestane spoken bij hun graf te zien rondwaren (de mistflarden). 
Vooral gedurende de kerstening en de tijd erna werd de bevolking bang gemaakt voor duivels, spoken, heksen, ketters en 
andere verschijnselen. De witte vrouwen ondergingen een metamorfose. In plaats van wijs werden het kwaadaardige 
spoken, die je maar beter kon ontwijken. En dat kunnen we de Middeleeuwers ook moeilijk kwalijk nemen. Stel je zich maar 
eens voor: een donker bos bij helder maanlicht en het lichte ruisen van bladeren of de wind door het gras. De roep van een 
uil en het verre huilen van een wolf. Daartussen nevelflarden die steeds weer andere vormen aannemen en dreigend hun 
uitlopers verspreiden. Tussen de bomen en boven velden leken deze mistflarden al gauw op de witte vrouwen die met hun 
onzichtbare zeisen het gras maaiden (feitelijk het ruisen van de wind), of achter hun spinnenwiel zaten……..  

vele vroege ochtenden in april 
waren wonderschoon door de 
witte wieven….. 

bij het uitkomen van deze nieuwsbrief zijn de zwanen nog steeds 
druk met het vervolmaken van hun nest. Er zijn nog geen eieren 



Op 16 april j.l. had Landschap Noord Holland (LNH) een kennisdag 
georganiseerd met als thema ‘verzelfstandiging vrijwilligersgroepen’.  
Er bestaat steeds grotere behoefte bij de terrein beherende organisaties 
(TBO) aan meer zelfstandige vrijwilligersgroepen die actief zijn in het 
fysiek beheer van de eigen terreinen van TBO‘s.  
LNH heeft veel ervaring bij de opzet en begeleiding van zelfsturende 
groepen en nodigde TBO’s uit om over dit thema ervaringen uit te 
wisselen en wensen uit te spreken. Voor deze dag waren 2 locaties 
gevraagd gastheer/-vrouw te zijn, als middaglocatie de Kalverpolder,  
voor de ochtend de Twiskemolen met zijn biotoop. Vertegenwoordigers 
van organisaties als PWN, Goois Natuurreservaat, Amsterdamse Bos, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en diverse recreatieschappen 
luisterden in de warme Twiske-ochtendzon naar de openingswoorden van 
Jan Hylkema (directeur van Recreatie Noord-Holland). Bij de door ons 
verzorgde koffie, thee en appeltaart (van het Appeltaartimperium in 
Haarlem) werd onder leiding van Tetje en Annika van LNH gebrainstormd. 
Na een korte rondleiding over molenerf en-biotoop vertrok de groep voor 
het middagprogramma naar de Kalverpolder. 
 

                                                       vrijwilligerswerkdag 3 mei  

Door alle externe drukte van de afgelopen tijd lopen we wat 
achter met diverse werkzaamheden. Zo is de geitenstal nog niet 
uitgemest en ligt er nog een grote berg snoeihout achterop het 
Bokkenland.  De door de geiten geschilde takken gaan we 
gezamenlijk op de dijk leggen, vanwaar ze door het beheer van 
het Twiske versnipperd zullen worden. 
Ook houthakken staat op het programma om de stookvoorraad 
voor komende winter weer aan te vullen. 
Laat even weten of je komt a.s. zaterdag 3 mei door te bellen of 
te mailen: 06-22141353 of  twiskemolen@hotmail.com. 

Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur inclusief de alom geliefde 
Twiskemolenlunch.  
Zorg voor passende werkkleding. Werkhandschoenen en een 
aantal paar laarzen zijn beschikbaar. 

                                                       Nationale Molendag 10 mei 

Nationale Molendag wordt in 2014 op zaterdag 10 en/of zondag 11 
mei gehouden. In dit weekend draaien bijna alle molens van 
Nederland en zijn ruim 950 molens open voor bezoek.  
 
Het thema voor dit jaar is 'Ontdek je molen' waarbij activiteiten voor 
kinderen centraal staan. Molens kunnen heel veel zoals meel malen, 
water pompen, olie persen of hout zagen. Nationale Molendag is een 
mooie gelegenheid om te ontdekken hoe dit in zijn werk gaat.  
 
De Twiskemolen houdt open erf op zaterdag 10 mei van 11.00 tot 
16.00 uur.  
Omdat het erf en de molen door het jaar heen niet toegankelijk zijn 
voor publiek, is de Nationale Molendag een van de weinige unieke 
momenten om molen en erf te betreden. 
 
We geven uitleg over de werking van de molen, het molenerf met 
zijn boomgaard, moestuin en opstallen. In verband met het 
broedseizoen is de biotoop rond de molen niet te betreden, maar er 
is wel veel over te vertellen. 
 
Bij voldoende wind is op de begane grond in de molen de 
tandwieloverbrenging te bewonderen die zorgt dat de grote vijzel 
(die het teveel aan polderwater over de dijk heen verplaatst) door 
windkracht gaat draaien. 
 
Wij zien je graag  
langskomen 
op 10 mei ! 

                                                       kennisdag Landschap Noord-Holland 



kort en laatste nieuws  

                           Op 9 september 2013 haalden wij de 2 jarige wilde kat Thyson op bij 
            dierenasiel Oostzaan (www.stichting-dierenleed.nl). Nu, 7 maanden later, kunnen we het 
woord ‘wild’ voorgoed achter ons laten . 
 
Het molenerf en de molenbiotoop zijn geheel Thyson’s domein, zijn paradijs geworden! Hij vangt 
muizen en mollen, plukt razendsnel vliegen uit de lucht en verorbert spinnen.  
Ook is Thyson niet meer bang voor de draaiende wieken.  

 De Twiskemolen heeft 2 toegangsdeuren. In 
tegenstelling tot wat je in eerste instantie zou denken, zijn de 2 deuren 
niet bedoeld als voor- en achterdeur. Eigenlijk zijn beide deuren 
voordeur, de windrichting bepaald welke de toegangsdeur is….. 
 
Als de wind uit zuidelijke richting waait, kan de zuiddeur natuurlijk niet 
gebruikt worden omdat de wieken voor de deur langs draaien. De 
noorddeur is dan onze toegangsdeur. Bij noordelijke winden gebruiken 
we vanzelfsprekend de zuiddeur als toegangsdeur. 
De zuiddeur heeft veel te lijden door regen en zon.  Rondom de deur 
                 begon het steeds meer te 
                 tochten door houtrot. De 
                 monumentale 2-delige deur 
                 was duidelijk aan vervanging 
                 toe en werd begin april uit 
                 zijn scharnieren gelicht en 
                 door een timmerfabriek exact 
                 nagemaakt.  

Maar de belangrijkste ontwikkeling is zijn vertrouwen 
in ons; sinds de paasdagen is hij aaibaar, komt graag 
naar ons toe en draait en spint om onze benen heen.  

     Het artikel over onze woon- en werkperiode in Gouda, in korenmolen  
De Roode Leeuw, houdt u van ons tegoed.  


