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van lente naar zomer
Op 21 juni heeft de molen weer zijn zomerzeilvoering gekregen; de 2 bruine zeilen zijn vervangen
door 2 witte, waardoor de molen nu met zijn 4 witte zomerzeilen draait. Draaien doet de molen
zeker, maar wel voor ons eigen plezier en die van de recreanten en toeristen. De vijzel heeft deze
maand niet in actie hoeven komen omdat het zeer weinig heeft geregend in onze regio.
Het peil van de Twiskepolder zakte de afgelopen weken zelfs een aantal
centimeters doordat de zon water deed verdampen, geholpen door de
constante droge noordelijke winden. Daarnaast neemt de vegetatie in de
polder in deze tijd van het jaar ook veel vocht op.
in de maand mei is in onze regio
zo’n 92 mm regen gevallen.

in de maand juni is in onze regio
slechts 25 mm regen gevallen.

De molen heeft deze maand:
-- 54 uur met de wind de polder bemalen

De molen heeft deze maand:
-- 12 uur met de wind de polder bemalen

-- 9 uur met de motor de polder bemalen

-- 0 uur met de motor de polder bemalen

-- 49 uur voor de Prins gedraaid
(= de wieken draaien zonder de
vijzel aan te drijven)

-- 121 uur voor de Prins gedraaid
-- 51400 omwentelingen gemaakt

-- 52000 omwentelingen gemaakt

Het fraaie voorjaar zorgt voor uitbundige groei van de flora op
het molenerf. We oogsten al flink uit de moestuin en ook het
fruit aan de bomen groeit goed. Dit jaar hebben we voor het
eerst kersen in onze 4 meter hoge kersenboom, maar we
krijgen geen kans ze te eten, de vogels zijn ons namelijk voor.
De allerlaatste, bijna rijpe kers hebben wij veilig kunnen
stellen door deze met een sinaasappelnetje af te schermen .

Natuurlijk is het voor de geiten ook een
prima voorjaar. Het droge voorjaar plus de
droge start van de zomer hebben tot gevolg
dat de veengrond waarop zij grazen
minder drassig is, wat de hoeven van de
geiten ten goede komt.
De voor de geiten voedzame vegetatie heeft
niet te leiden onder de droogte, omdat de
veengrond nog steeds veel grondwater kan
opnemen.

Het binnenhalen van hooibalen voelt elk jaar weer als een prettige zomerse activiteit. De hooiberg van
boerderij de Marsen en onze hooiberg zijn weer gevuld.
Met 120 balen hopen wij komende winter onze
geiten voldoende te kunnen bijvoeren.

15 juni 2014: voor de verwachte regen hebben wij
de nieuwe voorraad hooibalen veilig kunnen stellen

het persen van de zo’n 18 kg wegende
hooibalen gebeurt steeds minder. Boeren
en loonbedrijven gaan meer en meer over
op de grote ronde, in plastic gewikkelde
balen die honderden kilo’s wegen

de moestuin
levert al weken
lang goede
oogsten op.
links: mand met
tuinbonen
rechts; Thyson
slaapt tegen de
komkommerbak.
Zijn buik en
pootjes liggen
heerlijk tegen het
opgewarmde glas

groei en bloei op het molenerf

groei en bloei in de molenbiotoop

op kleine delen van het rietland binnen de molenbiotoop zorgt verschraling
voor variatie van de flora met o.a. gele rolklaver, koekoeksbloem en
watermunt.
Links in de inzet de kleine vos, rechts de sint-jansvlinder

nieuwe werkplaats windmolenmakerij Saendijck

Windmolenmakerij Saendijck (de’ huismolenmaker’ van
de Twiskemolen) heeft op vrijdag 20 juni j.l. een nieuwe
werkplaats in gebruik genomen in de gerestaureerde
molenschuur van oliemolen De Ooievaar in Zaandam.
vereniging ‘De Zaansche Molen’ heeft de
molen in 1955 in eigendom gekregen.
De molenschuur kreeg de vereniging
eind 2009 pas in bezit, omdat derden de
schuur nog in gebruik/eigendom hadden

de in 1622 gebouwde en in 1670 naar zijn huidige locatie
verplaatste oliemolen De Ooievaar. De molenschuur stamt uit 1740

in de hoogtijdagen van de olie-industrie
stonden in de Zaanstreek meer dan 200
oliemolens….

In 1980 is Ron Blonk als 17-jarige begonnen bij molenmakerij Saendijck. In 2012 heeft
Ron het bedrijf overgenomen. Zijn vaste steun en toeverlaat is medewerker Fred Havik.
Vorig jaar deed de mogelijkheid zich voor om op een historische plek (de schuur van
oliemolen De Ooievaar) een werkplaats van ruim 120 m² in te richten. Er moest voor de
ingebruikname eerst veel restauratiewerk verricht worden.
Windmolenmakerij Saendijck heeft zijn werkterrein vooral binnen de Zaanstreek, maar
strekt zich verder uit van Oostblokker tot Weesp.
Ron Blonk

voor meer informatie: www.saendijck.com

onder; nadat André Drost (van Vereniging De Zaansche Molen) een algemeen
woord richtte tot de aanwezigen en Ron Blonk dankte voor zijn inzet om de
molenschuur op historisch verantwoorde wijze te restaureren en in te richten,
nam Ron zelf het woord. Met trots vertelde hij dat (om de werkplaats goed in
te kunnen richten met authentieke gereedschappen, maar ook met moderne
hedendaagse machines als vlak- en vandiktebank, cirkelzaag en afzuiging) de
ruim 70 poeren van de fundering opnieuw moesten worden opgemetseld, het
gehele dakhout moest worden vernieuwd en de oliekelders gerestaureerd

boven: onder het toeziend oog van
vele tientallen genodigden verrichtte
Fred Havik de openingshandeling:
het doorhakken van een touw dat
voor de toegangsdeur van de
werkplaats hing

Vrijwilligersdag WTTF
26 juli a.s. staat recreatiegebied Het Twiske weer in het teken van het
jaarlijkse muziekspektakel Welcome To The Future. De organisatie ambieert tot
de groenste festivals ter wereld te behoren. Het festival is in 2013 door deze
inspanningen beloond met de 'Greener Festival Award of Excellence‘.
Ook dit jaar zet de organisatie weer vele groene puntjes op de i door al het
voedsel op het festival van biologische kwaliteit aan te bieden, gerecyclede
materialen te gebruiken voor de podia en het uitdelen van gratis kraanwater in
herbruikbare flessen.
Ook een vrijwilligersdag in en rond Het Twiske behoort jaarlijks tot de ‘groene
ambities’; zaterdag 14 juni j.l. kwamen weer vele jongeren naar het
recreatiegebied om zich een dag in te zetten. Onder deskundige leiding van
Landschap Noord-Holland en het beheer van recreatieschap Het Twiske werden
bosschages gesnoeid en bomen geplant. In een verzorgingshuis werd sociaal
werk verricht en van de ruim 60 jongeren mochten 9 jongeren werkzaamheden
uitvoeren rond de molen.

geheel onder:
er is door de
gemotiveerde
groep
vrijwilligers
een tegelpad
opgehoogd
(het pad is
belangrijk
voor het
slijten van de
geitenhoeven)
links:ook werden diverse
zware pallets uit elkaar
gehaald en ontspijkerd

links: de, door de
organisatie van WTTF
verzorgde lunch vond
gretige aftrek. Het harde
werken maakte hongerig;
men had dan ook
nauwelijks oog voor de
camera…..
geheel links: na de lunch
werd ook nog een
geitenschuilhok in de
bruinoleum gezet
aan het eind van de
middag waren alle
werkzaamheden
afgerond en
verplaatsten wij ons
naar de
verzamelplek bij
boerderij De
Marssen, waar alle
vrijwilligers als
dank voor hun inzet
een toegangskaart
voor WTTF2014 in
handen kregen
links: achteraan
met pet Paul Bink,
die samen met
Marcel de groep
begeleid heeft op
deze geslaagde dag

zoektocht naar eieren

legnesten

Wij hebben kippen op het erf lopen omdat we
dit leuk vinden én van verse eieren houden.
Het kippenhok bevat een aantal legnesten
waar stenen nepeieren in liggen. De kippen
leggen hun eieren graag bij andere eieren
(dus bij de nepeieren) en daardoor kunnen
wij dagelijks uit de legnesten eieren rapen.
Toch is er wel eens een kip die eigenwijs haar
eieren elders wil leggen, zoals in een hooiruif,
in de geitenstal of in een
beschut plekje in de boomgaard. Onze zoektocht naar ‘geheime’ legplekken is altijd een leuke uitdaging. Soms
zien we zo’n legplek over het hoofd met als gevolg…... een verrassende stoet kuikens die met moederkloek uit de
onontdekte broedplaats tevoorschijn komt. Natuurlijk is dit een geweldig
leuke verrassing en fantastisch om te zien, maar het is toch
niet helemaal de bedoeling. Zo krijgen wij iets te veel kippen (en hanen).
rechts: op 9 juni, tijdens het warme Pinksterweekend, kwam uit het hoge gras
tussen molen en molenschuur een kloek met 11 kuikens tevoorschijn

onder: het is even doorduwen, maar moederkloek kan als het nodig is (bij rusten gevaarmomenten) haar 11 kuikens makkelijk onder haar vleugels opnemen

Onze zoektocht naar eieren beperkt zich niet alleen tot de grond
van het molenerf en hoekjes in de geitenstal en schuilhokken,
ook op grote hoogte
vinden wij soms
eieren;
de hooiberg was nog
maar een paar dagen
gevuld met verse
hooibalen, of een kip
vond het ideaal daar
haar eieren te leggen.
Met behulp van een
ladder gingen wij op
zoek en jawel, op de
een na bovenste laag
hooibalen, in een wat
naar buiten stekende
baal, vlak langs de
rand, zagen wij een
fraai gevormd kuiltje
waarin de kip haar
eieren had gelegd…..

in memoriam: buurman Willem Buijs
Op 9 juni j.l. is onze buurman Willem Buijs op 85-jarige leeftijd
overleden. ‘Oude Buijs’ zoals we hem respectvol noemden,
woonde net als wij in het buitengebied van Landsmeer.
Toen wij in oktober 2011 onze intrek namen in de Twiskemolen,
maakten we al snel kennis met onze buurman en sluiswachter
Wim; hij maakte graag dagelijks een wandelingetje over de dijk
richting molen. Geregeld was er een ‘praatje over de heg’.
Wim kende bijna iedereen in de buurt; ons praatje op de dijk werd
dan ook vaak onderbroken doordat hij een voorbijganger
toezwaaide
of deze een
korte
uitspraak
meegaf.
een ‘praatje over de
heg’ op een koude,
winderige
decemberdag.
Op de achtergrond
de karakteristieke
sluiswachterswoning

Willem Buijs
Wim heeft decennialang in het sluiswachtershuis van de Luijendijksluis
gewoond, samen met zijn vrouw Gré Onrust. Gré was officieel de sluiswachter,
zoals voorheen haar ouders en grootouders. Gré en haar moeder zijn geboren in het huis naast de sluis. Jarenlang
hebben Gré en Wim samen de Luijendijksluis bediend. Wim had ook elders een baan en meerdere malen vertelde
hij ons met trots hoe hij vroeger met een roeiboot naar zijn werk voer, omdat er nog geen wegverbinding was
tussen sluis en bebouwde kom. Sinds een aantal jaren is de sluis geautomatiseerd en woont zoon Marco met zijn
vrouw en hun twee kinderen ook op het erf.
op deze foto zijn de Luijendijksluis en sluiswachterswoning goed te zien

Door de verhalen van Wim zijn wij veel te weten
gekomen over ‘ons’ grensgebied tussen
de Twiskemolen stond twee dagen in de
Landsmeer en Oostzaan;
rouwstand
hoe bijvoorbeeld woningbouw steeds meer
richting sluis kroop, snelwegen werden aangelegd
en recreatiegebied Het Twiske zich ontwikkelde.
Wij zullen Wim en zijn levensverhalen missen.

links: buurman Wim Buijs
verlaat op maandag 16 juni voor
de laatste keer zijn vertrouwde
omgeving

kort en laatste nieuws

I.v.
Er is een
nieuw Zaans molenboek
op de markt gekomen
waarin ook de
Twiskemolen is
opgenomen. De doelgroep
van dit Engelstalige boek
is vooral de in molens
geïnteresseerde
buitenlandse toerist. De
fraaie foto’s met beknopte
feitelijke informatie
maken het boek een leuk
naslagwerk.

Begin juni werden wij verrast door een enorme groep
aalscholvers die korte tijd neerstreek in de
Zuidwestplas om vis te scoren. De ruim 150 vogels
doken zeer geregeld onder en kwamen met kleine en
grote vissen terug naar het wateroppervlak om de
vangst vervolgens in een hap door te slikken. Het
spektakel duurde niet langer dan een half uur, waarna
de aalscholvers opvlogen en verder trokken.

Wij hebben dit jaar veel
stippelmot (ook wel spinselmot
genoemd) in de fruitbomen. In mei
hebben de vele rupsjes zich
ontwikkeld en vreten alle bladeren
weg die zij op hun pad tegenkomen.
Met als resultaat kaal wordende
bomen met veel spinsel. De bomen
lijden er niet onder, maar het is beslist
geen fraai gezicht. Als de mot volgend
jaar weer in grote getale de
fruitbomen kaal eet, gaan we proberen
met een stevige waterstraal ze uit de
bomen te spuiten want we willen geen
bestrijdingsmiddelen gebruiken.
In juni zijn we een keer onverwacht
geholpen met de bestrijding van de stippelmotrups
door een kolonie staartmezen. De groep van 30 à 40
vogels vloog ons erf op, vanuit het westen, wipte van
boom tot boom en verslond vele rupsen. Net als bij de
groep aalscholvers duurde het bezoek van de
staartmezen zo’n half uur waarna zij onze boomgaard
aan de oostkant weer verlieten en verder trokken.
De foto’s van de staartmezen zijn niet helemaal
scherp. De vogels zijn zo ongelooflijk beweeglijk dat
we ze moeilijk op foto kregen vastgelegd….

