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april doet wat hij wil
Het zal niemand ontgaan zijn dat april een ouderwetse april-doet-wat-hij-wil-maand was. Nachtvorst, zeer koude
dagen, zware hagelbuien, zo nu en dan een heerlijk opwarmende zon en…… vele dagen met voldoende wind om al
het overtollige regenwater op windkracht uit de polder te malen. Sinds half maart is de elektrische aandrijving van
de vijzel niet ingeschakeld geweest. Je zou het bijna vergeten, maar
begin april was best aangenaam met droge, zonnige dagen.
De eerste vlinders, die met tientallen overwinterden in de
kap van de molen sloegen op 1 april hun vleugels uit en
verdwenen door de kistraampjes naar buiten. Een paar
dagen eerder, op 26 maart verscheen ‘ons’ zwanenkoppel
bij de molen en mengde zich weer gewoon tussen de geiten
alsof ze nooit waren weggeweest.
wakker wordende
dagpauwoog in de
kap van de molen

De witte kwikstaarten arriveerden bijna
gelijktijdig met de zwanen. Op 12 april zijn
de eerste boerenzwaluwen teruggekeerd
vanaf het zuidelijk halfrond en op 14 april
lieten de visdiefjes al schreeuwend weten
dat ook zij hun zomerhonk hebben
teruggevonden.
Onze eksters overwinterden als gewoonlijk
op en rond het molenerf en verblijden ons
met hun fraaie glijvluchten en hun geplaag
richting geiten en kippen.
26 maart verscheen
‘ons’ zwanenkoppel

Eind maart begonnen de eksters hun nest op het molenerf te
restylen. Echter na zo’n 2 weken plofte er een nijlgans dwars
door het dak van het eksternest heen en daarmee was het
eksternest gekraakt. De eksters, die al vele jaren lang dit
nest gebruikten, waren een paar dagen flink van slag.
‘Voorbeeld doet volgen’ moeten ze hebben gedacht, want zij
kraakten vervolgens het nest van een merel, die
5 meter verderop zat. De merel is vervolgens 10 meter
verderop begonnen met het maken van een nieuw nest in de
meidoornhaag. Eind goed al goed zou je zeggen. Maar echt
blij zijn we niet met het koppel nijlgansen. We zien dat ze hun
territorium met harde hand vrij proberen te houden van
andere (water)vogels. Wij hebben dan ook op advies van
derden, de eieren in de zonnebloemolie gedoopt zodat het
zich van binnen niet ontwikkelt. Nog meer nijlgansen in de
molenbiotoop zou namelijk
foto rechts: vanuit het gekraakte eksternest
voor een enorme versobering
kijkt de nijlgans argwanend naar de camera
van de vogelpopulatie zorgen.

14 mei: Nationale Molendag
In het weekend van 14 en 15 mei zijn in het hele land de deuren geopend van allerlei typen molens.
Houtzaagmolens, oliemolens, korenmolens, pelmolens en natuurlijk ook poldermolens heten iedereen van harte
welkom. Ook wij doen mee, maar dan alleen op de zaterdag. Kom even langs en/of geef het door aan vrienden,
buren, kennissen en familie.

terugblik vrijwilligersdag

Op de vrijwilligers werkdag van 16 april is er hard gewerkt om
al het meegebrachte lekkers te nuttigen. Niet ‘Heel Holland Bakt’
maar ‘Heel De Vrijwilligersgroep Bakt’ zou makkelijk het thema
kunnen zijn geweest van deze dag.
Om 10.00 uur werd gestart met koffie en al het zelfgebakken
lekkers, om 13.00 uur volgde een heerlijke groentesoeplunch en
om 16.00 uur…… opnieuw gebak met thee en koffie.
En tussendoor is er ook nog op een andere manier gewerkt, en hoe! Er is een
fantastische ringslangbroedhoop gemaakt van (door de geiten geschilde) takken,
paardenmest (afkomstig van onze buren Zorgboerderij De Marsen) en
compostachtig materiaal. Met andere ‘geitentakken’ is een
stuk wallenkant versterkt en er zijn houtsnippers
uitgereden. Dank aan de thuisbakkers, dank aan
alle harde werkers.

foto boven: een nieuwe ringslangbroedhoop in de molenbiotoop
foto rechts: zo’n 30 meter kadewand is door volhardende vrijwilligershanden
versterkt met honderden, verticaal gestoken wilgen- en essentakken

terugblik OpenTwiskeDag
De temperatuur kon wat hoger, maar voor de rest was de OpenTwiskeDag op zondag 17 april een zéér geslaagde
dag. Gastmolenaars Elly Mense en Siep Markerink brachten de pavoisering aan op de molen en met een zeer
acceptabele wind draaiden de wieken hun rondjes. In de loop van de middag kon de vijzel ook nog zijn werk doen
door aantrekkende wind, én de zon liet zich steeds vaker zien.
Op het molenerf was door ons een vliegerworkshop georganiseerd. Vanaf 11.00 uur konden kinderen knutselen en
schilderen en daar werd vanaf de allereerste minuut grif gebruikt van gemaakt. Tot 16.00 uur moesten wij alle
zeilen bijzetten om de vele enthousiaste kinderen te begeleiden. Een dertigtal vliegers waren voorbedrukt met een
tekening, de andere 35 beschikbare vliegers startten blanco. Grote dank aan de familie Hulst-Suijkerbuijk die zich
niet alleen op de vrijwilligersdag, maar ook tijdens de OpenTwiskeDag inzette om alles succesvol te laten verlopen.

de drie mooiste
vliegers werden
beloond met
een prijs. De
prijsuitreiking
vond plaats bij
de Twiske
Haven waar om
16.00 uur een
kinderdisco
startte

tweede van links Shannen die
met haar 4-bloemen-vlieger als
eerste een prijs mocht uitkiezen:
een rondleiding door de molen.
Verstopt achter zijn vlieger
Tristan en rechts de stoer
geschminkte Stan, beiden kozen
voor een uur bootje varen bij de
Twiske Haven.
op de achtergrond
staat Mervyn, die
vol passie de
aanwezige
kinderen meenam
op zijn muziek
met dansjes en
pasjes

grondboring
Tijdens de OpenTwiskeDag was ook IVN-Twiske zeer actief. Op hun thuishaven op
zorgboerderij De Marsen werd veel voorlichting gegeven. De IVN had
ook een (gratis) watertaxi ingezet met 3 aanmeerplaatsen; vlakbij de zorgboerderij
kon men opstappen, bij het Ratteneiland (een stukje bijzondere natuur net
buiten Het Twiske) en bij de molen. Op het molenerf wachtte IVN-medewerker
Jan van Steijn de belangstellenden op om vervolgens, via een aantal
geitenloopbruggetjes, een grondboring te doen in de molenbiotoop.

foto rechts: Jan van Steijn rechts op de foto met een tot 3 meter
verlengbare grondboor in zijn hand. Links op de foto Henk
Strijker, ook een gepassioneerde IVN-Twiske medewerker.
foto boven: in de molenbiotoop, tussen de landgeiten, vertelt Jan
zijn verhaal bij de grondlagen van nu tot 5000 jaar oud

Het is een genot om de verhalen van Jan aan te horen tijdens de grondboringen. Wie Jan gemist heeft tijdens
de OpenTwiskeDag kunnen we gerust stellen; Jan zal zijn verhaal op gezette tijden gaan herhalen. Houd
hiervoor de berichten van de Twiskemolen in de gaten. Hieronder zijn verhaal in het kort.

-- Ruim 5000 jaar geleden was Het Twiske nog Waddenzee met schelpen en grijze klei.
-- 50 jaar later kreeg de omgeving een slufterachtig karakter met o.a. groeiend lamsoor.
-- Zo’n 4400 jaar geleden werd het water zoeter en zoeter door opdringend Rijnwater. Het eerste
riet en lisdodde verscheen.
-- Rond 4350 jaar geleden kwamen er meer en meer soorten waterplanten.
-- 4300 jaar geleden bedekten wuivende rietvelden het gebied en deed de berk zijn intrede.
-- In de daarop volgende 300 jaar (zo’n 4000 jaar geleden), ontwikkelden zich grote bulten
veenmos waardoor de omvangrijke ontstane berkenbroekbossen het onderspit delfden.
--de daarop volgende duizenden jaren groeide het hoogveen met vooral veenmos (spagnum),
zonnedauw en heide.

foto rechts: bij een grondboring naar boven gehaald,
wadafzetting in de vorm van zoute zeeklei, circa 5000 jaar oud
ten oosten van het Twiske ligt het
welbekende Ilperveld. Daar wordt de
zeeklei op een diepte van 3,2 meter
aangetroffen.
Bij de molen ligt de zeeklei ‘slechts’ op
een diepte van 1,8 meter. Dit is
veroorzaakt door de inpoldering van Het
Twiske tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In de afgelopen 70 jaar is dus circa 1,4
meter veen ‘verbrand’, geoxideerd

De duinenrij voor de kust van Nederland is lang geleden al bewoond geweest. Door bomenkap (om
landbouwgrond vrij te maken + de behoefte aan brandhout) én door langere tijden van droogte,
gingen de duinen verstuiven. Daardoor moesten de bewoners zo’n 1000 jaar geleden
noodgedwongen naar het lagere, drassige achterland verhuizen. De boomloze, zure
hoogveengebieden met veenmos en heide moesten bewerkt worden om te kunnen overleven;
bewoners groeven o.a. slootjes richting de bestaande veenriviertjes. Al gauw ontstond de noodzaak
om dijkjes aan te leggen. De ontwikkeling ging verder en verder, met als gevolg inklinking van het
hoogveen, dus het verder zakken van de bodem. In 1263 werd in Holland, ten gevolge van het
inklinken van de bodem, het eerste deltawerk aangelegd: de Westfriese Omringdijk. De rest van
Noord-Holland werd kleiner en kleiner, aangevreten door de Noordzee.
Hieronder afbeeldingen die het zakken van de bodem sprekend weergeven; leefden de mensen in
het jaar 1000 nog 4 meter boven zeeniveau, nu in 2016 leven we op dezelfde plek bijna 3 meter
onder zeeniveau…….
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kort en laatste nieuws
in nieuwsbrief 49 vertelden wij dat
dierenarts dr. Pol opnames had gemaakt in Het
Twiske voor een promo. Het filmpje is nu online.
Hoofdrolspelers in het filmpje zijn onze kat Thyson,
onze landgeiten en de Schotse Hooglanders. En
natuurlijk is de molen als decorstuk geregeld in
beeld. Het 60 seconden durende filmpje is al ruim
45.000 keer bekeken. Bekijk het via:

http://www.twiskemolen.nl/promotie-filmpje-dierenarts/

En mocht u nog bang zijn dat wij enigszins geïsoleerd in een buitengebied wonen,
dan nemen wij hopelijk uw twijfels weg met onderstaande berichtjes.

Ook de welbekende Rijdende
Rechter Frank Visser was even in Het
Twiske om mooie plaatjes te schieten
van de Twiskemolen
voor een uitzending
over een zaak welke
zich afspeelt in
Oostzaan, een zaak
over een drassige
tuin.

Steeds meer toeristen (vooral vanuit Amsterdam) weten Het Twiske te vinden om zichzelf
te vereeuwigen op de foto met een (bijna dagelijks!) draaiende Hollandse poldermolen.
wij

De afgelopen maand heeft de brandweer
opnieuw een tweetal keren moeten ingrijpen bij
rietbranden nabij de molen, veroorzaakt door
jongelui die helaas niet beseffen dat vuurtje
stoken een groot risico betekent voor de rieten
molen én een enorme verstoring veroorzaakt in
het beginnend broedseizoen.

Korte tijd geleden kregen wij de tip
dat er via Marktplaats
3 Twiskemolenhanddoeken werden
aangeboden. De voor ons onbekende
handdoeken konden wij voor een
prijsje aanschaffen. De bruine, oranje
en groene handdoeken bleken bijna
30 jaar geleden bij fietshandel Dral
(in Oostzaan) vandaan te zijn
gekomen.
In de volgende nieuwsbrief meer
door ons verzamelde en gekregen
Twiskemolen-curiosa.

We komen nog even terug op het onderwerp waarmee we de nieuwsbrief zijn begonnen,
nestelende vogels. Elk voorjaar zien wij dat man en vrouw kneu geitenharen verzamelen voor
hun nest. Ook van de kwikstaart en de heggenmus weten wij dat ze hier en daar wat geitenhaar
van de grond verzamelen voor de bouw van hun nest. Maar wat wij kort geleden zagen
gebeuren, deed onze mond openvallen:
een koolmees ging op de rug van
een landgeit zitten, zette zijn
pootjes schrap en begon venijnig
haren uit de vacht te trekken. Onze
hoogbejaarde landgeit Wapper liet
het allemaal berustend toe.

Tot slot; de vorige nieuwsbrief was de 50ste sinds wij de Twiskemolen
betrokken. We hebben veel leuke reacties ontvangen, van korte felicitaties tot uitgebreide
motivaties om vooral door te gaan met communiceren.
Allen dank daarvoor. Zonder anderen te kort te doen plaatsen we hierbij een reactie.
Beste Marcel en Marijke,
Van harte gefeliciteerd met jullie 50ste nieuwsbrief. Een nieuwsbrief die ook nu weer zeer lezenswaardig,
mooi, informatief en (dankzij de terugblikken) ook heel gezellig is.
Wat mogen wij blij zijn dat het recreatieschap jullie als vrijwillig molenaarskoppel heeft aangenomen.
Onderstaande prent symboliseert het vele werk dat Buurman en Buurman wekelijks verzetten,
wat natuurlijk alleen maar kan als Buurvrouw naar haar betaalde werk gaat.
De bloemen op de prent symboliseren jullie liefde voor de natuur.
Wat fijn dat jullie er zo'n oog voor hebben en... al jullie mooie beelden met mij als ontvanger van de
nieuwsbrief willen delen. Dank jullie wel! En inderdaad nog zeker 50 nieuwsbrieven erbij.

