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De maand oktober is
voor ons rustig
verlopen omdat begin
oktober Marcel een
relatief kleine
knieoperatie heeft
ondergaan en daarna
rust houden het credo
was. Het herstel
verliep spoedig en de
krukken hangen alweer
een tijdje aan de
wilgen……
Omdat Marcel meer
aan huis (molen)
gebonden was, staarde
hij vaker door de
molenramen naar
buiten. De foto’s
hieronder geven een
indruk van zijn
observaties.

deze kleine watersalamander warmde zich op een middag op, op een traptrede van de molenbelt. Het is de
meest algemene salamander in Nederland. Hij komt veel voor in sloten en poelen en stelt weinig eisen aan
zijn biotoop. Hij komt zowel voor in stadstuinen als in kleinschalige cultuurlandschappen en bos- en
heidegebieden.
De winterslaap komt eraan. Tijdens de winterslaap zitten ze vaak verstopt onder stenen of houtblokken,
soms vindt de winterslaap plaats in het water. Op het land is het een sloom dier (daarom konden wij de
salamander goed fotograferen) maar in het water kunnen ze als het moet heel snel wegschieten.
Dit beestje is zo’n 10 cm lang

windstille dagen rondom de molen kunnen wij op één hand tellen. Als zo’n windstille
dag dan ook nog voor mooie contrasten zorgt, is het genieten van de levende
schilderijen om ons heen.
Als je van onderstaande foto de onderkant afdekt, lijken de Oostzaanse jollen te
varen op de wolken. Dek je de bovenkant af, dan komt het fraaie kleurcontrast
tussen groen en blauw sterk naar voren.

toen wij in eind 2011 het Twiskemolenerf betraden, maakten wij al snel kennis met een eksterkoppel. Het stel
brengt ons het hele jaar door veel plezier; ze bewegen zich zonder schroom tussen de kippen en geiten, pesten
onze kat Thyson, schudden appels uit de boom en rusten regelmatig uit, zittend in het wiekenkruis. We weten dat
het steeds hetzelfde koppel is, omdat 1 van de 2 eksters een stomppoot heeft (zie foto)
eksters scharrelen hun kostje op de grond bij elkaar. Het voedsel bestaat
voornamelijk uit insecten en aas, 's winters eten ze ook zaad en groen.
Eksterkoppels zijn voor het leven bij elkaar. Het nest op het molenerf (zie
foto) is in de vork van een tak van een vlier gebouwd. Het grote
opvallende nest is van boven afgedekt als bescherming tegen predatoren
als de kraai en kat. Het nest heeft een verborgen ingang.
Eksters kunnen zo’n 15 jaar oud worden, dus we hopen nog jaren van ze
te kunnen genieten

oktober was ook de maand van de
paddenstoelen. De vele vochtige dagen
zorgden voor een explosie aan soorten.
Welke soort paddenstoel dit is, durven wij
niet echt te zeggen. We horen het graag
van u

bij paddenstoelen horen herfstkleuren. Het gras is nog
fris groen, het riet verbruint en krentenbomen verkleuren
naar okerbruin

in Het Twiske zijn op diverse plaatsen opnames gemaakt voor…….. een programma. Er waren ook opnames vlakbij de
molen, op de Pikpotbrug. In de komende nieuwsbrief komen we hier op terug

Pikpotbrug
Oostzaan

Twiskemolen

ten zuiden van de molen, op
de Zuidwestplas, vliegen in
oktober groepen aalscholvers
en zwanen af en aan.
Meeuwen scoren vissen, die
enigszins dronken gedraaid
door de molenvijzel zijn
‘verhuisd’ van de
Twiskepolder naar de
Zuidwestplas.
Vanuit ons zuidelijk
molenraam zijn de
bewegingen van de diverse
watervogels goed te volgen
en een genot om te zien

Landsmeer

jagers verzamelen zich met
bootjes omdat vanaf 15 oktober
het jachtseizoen voor enkele
dieren (als haas, fazant en
houtduif) is geopend. Ze jagen
in en rondom de eilandengroep
ten zuiden van de Zuidwestplas

en even opmerkelijk
is het bijzondere
bootje hieronder op
de foto, dat op
diverse dagen in
oktober ook door
dezelfde smalle
watergangen tussen
de laagveeneilanden
voer. Het bleek een
landmeter te zijn die
op creatieve manier
zijn metingen
verrichtte

natuurwerkdag

kort en laatste nieuws

‘Nederland, een
objectief zelfportret
in 51 voorwerpen’

De chocoladeletter van Sinterklaas, de oranje vlaggetjes tijdens een EK voetbal, de kaasschaaf, de
boterham, de geranium en het washandje; het zijn allemaal typisch Nederlandse voorwerpen, gekozen en
beschreven door bekende en minder bekende Nederlanders. Het is een leuk en bijzonder zelfportret met
(voor ons) een bijzondere uitschieter: de fietspaddenstoel! Specifiek deze paddenstoel staat vlakbij de
molen . En ervan uitgaande dat naar deze paddenstoel binnenkort een bedevaart zal ontstaan (………)
zullen wij er alles aan doen om de hordes bedevaartgangers rust te geven met een meditatief draaiende
Twiskemolen……

Tussen 21 en 28 oktober heeft de gemeente Landsmeer in een sporthal 200 vluchtelingen
tijdelijk onderdak gegeven. Burgemeester Astrid Nienhuis besteedde in het weekend tijd om met een
groep vluchtelingen in Het Twiske te wandelen. Ze deed o.a. zorgboerderij de Marsen aan en de
Twiskemolen. Meerdere groepjes vluchtelingen (hoofdzakelijk afkomstig uit Syrië) kwamen tussen
zaterdag en maandag onder begeleiding van vrijwilligers, een bezoek brengen aan de Twiskemolen.
Het is natuurlijk bijzonder voor hen om een molen te zien, en nog bijzonderder als de molen ook
daadwerkelijk functioneert. Ons deed het goed om zo nu en dan blije gezichten te zien en glimlachende kinderen als die even in een wiek mochten klimmen om te helpen een zeil voor te leggen.
de enkele verhalen die je van de mensen hoort, maken je niet bepaald vrolijk;
een gezin (man, vrouw en 2 jonge kinderen) was onderdeel van een groep die het molenerf betrad. Over
het water kijkend zag de man onze geiten grazen. Ik stond naast hem en met tranen in zijn ogen
vertelde hij in gebrekkig Engels dat hij 50 koeien had in zijn dorp. Strijders hebben echter zijn 50 koeien
voor de lol neergemaaid. Na weken was er geen eten meer in het dorp, ze konden niet naar de stad want
daar werd gevochten. Vluchten was de enige mogelijkheid. De man vermande zich, draaide zich om en
met een grote glimlach liep hij weer op zijn kinderen af.
Sterk vond ik deze man, die zijn verdriet niet wilde projecteren op zijn kinderen.
De vader van Marcel vertelt zo nu en dan over de Tweede Wereldoorlog. Hoe er bijvoorbeeld vanuit
Haarlem en Amsterdam dagen werd gewandeld richting de kop van Noord-Holland in de hoop daar wat
eten te kunnen vinden. De verhalen van de vluchtelingen doen ons hieraan terugdenken

Een deel van de vluchtelingen in Landsmeer is woensdagochtend 28 oktober vertrokken naar de
gemeente Ter Apel. Het andere deel is ‘s middags naar de gemeente Zuidplas verhuisd.

Enkele jaren
geleden is de houten
gepotdekselde schuur
naast de molen in
opdracht van
recreatieschap Het
Twiske geschilderd.
De daaropvolgende
jaren is de verf steeds
verder gaan
openbarsten en
afschilferen (foto A).
De reden van dit
probleem was de
teerachtige
ondergrond waarop
een sluitende verflaag
was aangebracht.

A

Het schildersbedrijf
dat de verflaag enkele
jaren geleden had
aangebracht, heeft
deze laag eind oktober
geheel verwijderd en
de schuur vervolgens
voorzien van een
nieuwe beschermende
laag, nu met
Stockholmer teer.
De procedure:
met rollers en kwasten
werd op alle zwarte
schuurplanken een
afbijtmiddel
gesmeerd. Deze
pasta-achtige laag
werd voor een
dag/nacht afgedekt
met plastic (foto B),
zodat het middel goed
in de afschilferende
verflaag kon dringen.
Vervolgens hebben de
schilders met
verfkrabbers de
loslatende verf
afgekrabd (foto C).
Een vervelend
monnikenwerk.
Dankbaar voor de
schilders was het
aanbrengen van de
Stockholmer teer,
zwart ogend (= lange
wand foto B).
Langzaam zal de
schuur naar bruin
verkleuren.
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C

Vergeet niet je aan te melden voor de leuke én nuttige natuurwerkdag op 7 november aanstaande.

