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-- de maand juni

in deze nieuwsbrief -- ‘water, water’

-- kort en laatste nieuws

De maand juni kwam als zomermaand
-- ?hoe?werkt?dat?eigenlijk?
maar langzaam op gang. Vanaf 18 juni
draaide de Twiskemolen met 4 witte zomerzeilen, maar ook deze maakten nog geen
zomer. Juni is als 4e maand op rij een zeer
droge maand, alleen in de derde week van
juni bracht de wind wat uitregenende wolkenpartijen naar ons toe.
De molen draaide alleen maar voor de prins,
de polder hoefde niet te worden bemalen.
Het polderpeil daalde zelfs behoorlijk door
droge noordelijke winden en door
vochtopname van het vele uit de grond
schietende groen.
We hebben een paar keer onze
moestuin moeten besproeien (met
Twiskepolderwater).
in nieuwsbrief 38 beschreven wij hoe de diverse erwten
in de moestuin werden gelegd. Deze maand hebben we
al heerlijk mogen genieten van de eerste peultjes

kapucijnerbloemen

7 maart : erwten werden gelegd langs klimrekken

7 juni : doperwten, kapucijners en peultjes in bloei aan de klimrekken

peultjes

de moestuin. De foto is vanuit de kap van de molen genomen half juni 2015
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snijbiet, rucola, andijvie

c

broccoli, witte/rode/groene kool, spruiten
komkommer, mais en pompoen

c

aardbeien, slasoorten
aardappelen

g

witlof, knolselderij, pastinaak, prei

g

aardbeien, aardpeer
uien, wortelen, sjalotten, bieten, knolvenkel

g

kapucijners, peultjes, doperwten
(snij)bloemen
kruiden en
(snij)bloemen

bonen

g = goudrenet
c = cox’s orange pippin
k = kweepeer
jg = jonagold
kas = kweekkas
bf = bes en framboos
w = walnoot
gi = gieser wildeman
ke = kers
de haag halfom de
moestuin is een
spaanse aak

De moestuin ligt ten oosten van de molen. Aan de westkant van de molen
hebben wij (naast de geitenstal en hooiberg) een boomgaard met 4 appelen 2 perensoorten.
net als vorig jaar leek ook dit voorjaar de stippelmot zich in grote getale
in de fruitbomen te willen vestigen. Doordat wij consequent met de hand
de spintbundeltjes met rupsjes uit de bomen hebben gehaald, lijken wij
een catastrofe als vorig jaar (zie nieuwsbrief nr.29) te hebben voorkomen

spint en rupsjes van de stippelmot

vogels rondom de molen
Door het jaar heen hebben wij
geregeld vaste gasten op het molenerf
als de ekster, merel, pimpelmees,
koolmees, fazant, zwarte kraai,
heggenmus, winterkoning,
roodborst, koekoek, putter en
witte kwikstaart.
Binnen de biotoop vliegt
geregeld de buizerd over, als
ook de zilverreiger, blauwe
reiger, het visdief en
uiteraard vele eenden- en
ganzensoorten.
De hier afgebeelde, minder vaak
geziene gasten mochten wij de
afgelopen maand aanschouwen.
een enkele aalscholver zien wij geregeld rondom de molen, maar een grote groep van meer dan honderd aalscholvers
zien wij hooguit 2 tot 3x per jaar. Ze duiken in groepsverband onder om een school vissen op te jagen en te verorberen.
Op de foto hierboven zie je een aalscholver recht uit het water omhoog komen, nog bezig een enorme vis door te slikken;
zijn hals is dik van de vis en de staart van de vis steekt nog uit zijn bek
ook de grote bonte specht (foto links) zien wij een enkele keer op het molenerf. De
fraaie opvallende vogel is een lust voor het oog, zeker als hij/zij van hekpaal naar
hekpaal hopt om insecten te scoren uit scheuren en gaatjes
de bruine kiekendief
(rechts op de foto)
hebben wij in juni voor
het eerst mogen zien
sinds wij in 2011 in de
molen zijn gaan wonen.
De roofvogel met een
spanwijdte van meer
dan een meter vliegt in
tegenstelling tot de
buizerd laag over de
biotoop heen en volgt
op fraaie wijze de
glooiingen van het
landschap

eksters en meeuwen zijn grote
bedreigingen voor nesten met eieren
en/of jonge vogels binnen en rond het
molenerf. Helaas (vinden wij) is onze kat
Thyson ook een niet te onderschatten
bedreiging voor de kleinere vogels als de
merel, koolmees, heggenmus, kneu
en…… zelfs de bonte specht.
We zijn blij dat Thyson muizen, ratten
en mollen vangt, maar we kunnen toch
echt niet enthousiast reageren als hij vol
trots met een vogeltje in zijn bek komt
aanzetten, laat staan met een grote
bonte specht zoals vorig jaar

kneu

merel

kat Thyson in zijn jachtmodus

“Water, water“
Van 14 mei tot 21 juni presenteerden diverse fotografen en kunstenaars zich
in vesting Naarden tijdens het FotoFestival Naarden met dit jaar als thema ‘Water, water’.
Het zal niemand verbazen dat een thema over water onze aandacht trekt….

Vrouw met wasgoed aan het
IJsselmeer
Een bekend beeld van fotograaf
Henk Jonker (1912-2002)
De wind kan voor ons allen
enorm bedreigend zijn.
Stormwinden kunnen water tot
grote hoogte opstuwen met
soms overstromingen tot
gevolg. Deze foto geeft duidelijk
aan dat dezelfde wind ook zijn
nut kan bewijzen, en er met
plezier gebruik van gemaakt
wordt, zelfs op een kwetsbare
scheidingslijn tussen land en
water.
Een prachtfoto.
Foto rechts;
Urk heeft de grootste vissersvloot
en visverwerkende industrie van
Nederland. Urkers zijn trots op hun
afkomst en vormen een hechte
gemeenschap. Een Urker traditie is
dat mannen één of meer gouden
oorbellen dragen. Deze sieraden
dienden vroeger als
uitvaartverzekering. Sinds de jaren
zeventig van de vorige eeuw is het
dragen van oorbellen op Urk
opnieuw populair, ook onder nietvissers.
Veel vissers laten daarnaast hun
naam en geboorteplaats op hun
lichaam tatoeëren. Als ze na een
schipbreuk aanspoelen, kunnen ze
zo in hun eigen dorp begraven
worden.
José Tholen

mannen van Urk

Het thema water kan
natuurlijk in al zijn facetten
gebruikt worden tijdens
een fototentoonstelling,
clichés liggen snel op de
loer.
Maar het is de kunst van
de fotograaf om zelfs die
clichés op unieke wijze op
de plaat vast te leggen.
Wij hebben erg genoten
van de diversiteit aan
presentaties, waarbij de
entourage (de vesting) een
belangrijke rol speelde.
Natuurlijk werd er
tentoongesteld in de
krochten van de vesting,
maar er waren ook
prachtige beelden te zien
in de straten, langs de
kades en in diverse
gebouwen binnen Vesting
Naarden. Zelfs een
rondvaart in historische
vletten was mogelijk
waarbij de uitleg niet
alleen over de
tentoonstelling ging, maar
ook over de historie van de
vesting.
De fototentoonstelling is
afgesloten, maar
terugblikken kan nog via:
http://fotofestivalnaarden.
nl/fotografen/

kort en laatste nieuws

Afgelopen week
heeft een schildersbedrijf verfwerk
verricht aan de molen.
Het grootste deel van de kap is
aangepakt, inclusief de kozijnen en
raampjes van de verdiepingen.
In 2012 is het gepotdekselde houtwerk
van de schuur zwart geschilderd. Deze
verf bleek na een jaar sterk vergrijsd.
Er werd besloten een nieuw type
zwarte verf te gebruiken. Beide lagen
hechtten goed aan elkaar, maar niet
aan de ondergrond blijkt sinds enkele
maanden. De verf barst in hevige mate
open, de schuur schilfert af. Er wordt
momenteel nagedacht over een
oplossing.

Op 3 juni jongstleden werd in
het Twiske weer de jaarlijkse
Welcome To The Future Volunteer Day
gehouden, georganiseerd door 10.000 hours.
Welcome To The Future is een groot
dancefestival dat jaarlijks ‘in onze achtertuin’
wordt gehouden, dit jaar op 25 juli.
Een groep van zo’n 40 jongeren kreeg de
kans vrijkaarten te verdienen door (sociale)
werkzaamheden te verrichten binnen Het
Twiske en in zorginstellingen rondom Het
Twiske.
18 van de 40 jongeren hebben deze dag op
het molenerf hard gewerkt om zo’n 7 kuub
aarde uit te rijden langs een verbeterd stuk
wallenkant en ruim 2 kuub houtsnippers te
verdelen over looppaden rondom de
moestuin.
rechter foto: de groep na een dag arbeid. Rechtsboven Paul Bink,
met wie Marcel de activiteiten op het erf heeft gecoördineerd
foto rechts:

de 7 m³ aarde en 2 m³ houtsnippers zijn
beschikbaar gesteld door het recreatieschap

Dat onze landgeiten van
klimmen houden, is bij velen bekend.
Elke gelegenheid om tot grote hoogte te
komen grijpen ze met plezier aan.
Zo springen ze ook graag op onze
gebogen rug. Van deze gelegenheid
maakte op een bepaald moment een
geitje gebruik door door te springen op
de 2,5 meter hoge duiventil, waar wij
vlakbij stonden. Een nieuw spel was
geboren….

foto links en boven:
Op de achtergrond van beide foto’s zie je twee
geitlammeren dollen op de steile dakjes van de
schuilhokken

foto links en onder: de twee jaar oude geit Mevrouw
wil het spel graag meespelen en wij gaven haar die
kans dan ook, ondanks dat het gewicht op je rug van
een iets andere orde is dan die van de lammeren….

door het jaar heen zien wij geregeld een of twee hazen in de
molenbiotoop voor ons op de vlucht slaan. Met een enorme snelheid
schieten ze door het riet heen om zo’n 50 tot 60 meter verder weer in
ruststand te komen. Hazen hebben een territorium en zijn daar erg aan
gehecht. Rond 23 juni werden wij vlakbij de molen aangenaam verrast door
foto rechts:
een jonge haas
(die al na een maand door de ouders aan zijn/haar lot wordt
overgelaten). Bijzonder aan deze jonge haas is, dat hij/zij de geitenloopbruggetjes zonder moeite en met grote snelheid neemt. Wij houden de jonge
haas in de gaten, want hij/zij mag natuurlijk de moestuin niet te dicht naderen……

?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?

extra:

?hoe?werkt?dat?eigenlijk?

De molenwieken van de Twiskemolen draaien jaarlijks ruim 600.000
rondjes. De vier reusachtige houten tandwielen in de molen draaien
net zoveel rondjes. Sterker nog, 2 van de 4 tandwielen draaien er
zelfs bijna 2x zoveel (zie nieuwsbrief 36).
De kammen (= de tanden) van deze wielen slijten natuurlijk
enigszins door de wrijving tijdens het in elkaar draaien. Het slijten
van de kammen proberen we zoveel mogelijk tegen te gaan door de
kammen in goede conditie te houden.
De radarwerken van de ruim 1000 molens in
Nederland draaien bijna allemaal met houten
kammen of staven.
De meest gebruikte houtsoorten voor de
kammen zijn azijnhout, acaciahout, groenhart
en palmhout. Deze hardhoutsoorten hebben
de gemeenschappelijke eigenschappen dat ze
hard zijn, nauwelijks tot geen noesten
bevatten en van nature een lichte vettigheid
in zich hebben.
Ondanks dat molenmakers de kammen in een
perfecte vorm maken, ontkom je er niet aan
dat de kammen enigszins slijten door het
draaien. Een goed gevormde kam gaat een
mensenleven mee en dan is er van de kam in
verhouding nog maar weinig weggesleten.
Een kam moet wel dikte behouden om niet te
breken.
Van oudsher worden de kammen periodiek
met bijenwas ingesmeerd om slijtage zo veel
mogelijk tegen te gaan. Heden ten dage
gebeurt dat nog steeds.
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw zwierf Marcel het land door om het korenmolenaarsvak te leren
van gerenommeerde windkorenmolenaars als Gunnewick in Vragender, Jochems in Groesbeek, de Visser
in Wolphaartsdijk en Batenburg in Schiedam. En wat leer je als eerste als leerling molenaar? Het schoon
houden van de zolders én het wassen van de kammen………..
Het schoon houden van de molenzolders bleek ook een kunst apart en o zo belangrijk. Bij genoemde
molenaars hingen op élke zolder een stoffer en blik, een bezem en vaak waren er meerdere stofzuigers
in de molen aanwezig om het overal indringende meelstof maar zoveel mogelijk de baas te blijven.
Afhankelijk van hoe veel een molen in het jaar draaide, worden de kammen en staven in een molen 2
tot 3x per jaar met bijenwas
in gesmeerd. We noemen dit
het wassen van de kammen.
Vroeger werd bijenwas met
kooltjes opgewarmd, waarna
het goed smeerbaar op de
kammen werd aangebracht.
Het brandgevaar werd een
stuk minder door gebruik te
maken van een elektrisch
kookplaatje. Met deze
opwarmtechniek heeft Marcel
velen kammen van bijenwas
voorzien.
Toch brengt deze methode
ook enige risico met zich mee.
Nee, niet van draaiende
tandwielen, want de kammen
was je natuurlijk met een
stilstaande molen. Het risico
zit hem in het gebruik het
kookplaatje en warme (hete)
vloeibare bijenwas. Niet
onbelangrijk is ook dat er
gemorst kan worden.

pannetje bijenwas

?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?

Een methode die wij de afgelopen jaren hebben gebruikt om de kammen van bijenwas te voorzien is
het gebruik van een verfföhn. In plaats van dat je de bijenwas warm maakt en vloeibaar op de houten
kam smeert, maak je met een föhn de houten kam zodanig warm dat het brok bijenwas dat je
vervolgens op de warme kam heen en weer beweegt lichtelijk smelt en in het warme hout dringt. Het
grote voordeel van deze methode is dat de bijenwas meer in het hout dringt in plaats van op het
houtoppervlak te komen liggen. Deze methode heeft ook het grote voordeel dat je nauwelijks bijenwas
morst. Toch heeft deze methode ook het nadeel dat je met hitte en elektriciteit bezig bent in een
houten kwetsbare molen. Alertheid is constant geboden!

verfföhn en een brok bijenwas

Een aantal maanden geleden kregen wij de tip van de welbekende korenmolenaar Erik Dudink van
korenmolen De Krijgsman in Oosterblokker om eens parketwas te gebruiken. Erik is zeer tevreden over
dit product dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een blik besteld. De was hebben wij
‘gewoon’ met onze vingers aan (1 zijde van) de kammenreeksen gesmeerd en nu, drie maanden later
merken wij dat de kammen nog steeds gladjes in en uit elkaar draaien.
Waarom wij met dit eigentijdse product
zijn gaan experimenteren laat zich
raden: geen ‘gerommel’ met elektriciteit
en geen risico’s met warmte. Tevens
openbaarde zich een bijkomend
voordeel; doordat je elke kam nu met
je vingers aanraakt, voel je
ook oneffenheden op een
kam, een scheur, een
splintertje etc. Zaken die je
niet altijd opmerkt door slecht
licht en/of slecht zicht.
Als er dan toch een nadeel
genoemd mag van dit (voor
ons experimentele) product,
dan is het de geur….. Het is
beslist geen vervelende geur,
maar je hebt wel korte tijd
het idee dat er 1000
gepoetste schoenen in de
molen staan .
Het product is vooralsnog
hoopgevend, wij blijven het
voorlopig gebruiken en
houden de kwaliteit van de
kammen het komende jaar
extra goed in de gaten.

de molenwieken draaien altijd een zelfde kant op. Daardoor draaien
de tandwielen ook altijd maar 1 bepaalde kant op. En daardoor
duwen kammen van een wiel ook maar tegen 1 zijde van andere
wielkammen aan. De kammen slijten daarom ook maar aan 1 zijde
en alleen die zijde behoeft een bescherming met bijenwas

