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de maand mei
Een belangrijk evenement in de maand mei was natuurlijk de Nationale Molendag, geïnitieerd door vereniging
De Hollandse Molen. Maar er gebeurde natuurlijk meer afgelopen maand, te lezen in deze nieuwsbrief.
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief zijn er nog een paar mei-dagen te gaan, maar hoogstwaarschijnlijk
kunnen we zeggen, dat we opnieuw een maand achter de rug hebben waarbij al het overtollige regenwater in de
650 ha grote Twiskepolder op windkracht richting boezem is weggemalen. Mei was een maand met een heerlijke
zomerse week, maar de Pinksterdagen waren niet eerder zo koud. Er zijn dagen geweest dat het flink heeft
doorgeregend, maar er waren ook weken zonder regenval.
ondanks de kou en het grijze wolkendek,
was de molendag fantastisch kleurrijk

Nationale Molendag 14 mei jl.
Het getal 60 zat deze dag in de
lucht:
-- 60 m2 kunstzinnig
beschilderde molenzeilen
sierden de malende molen
-- de molen draaide de hele
dag door met gemiddeld
60 enden per minuut
--de vijzel verplaatste 60 kuub
water per minuut
--de bezoekers hebben de
molen deze molendag 6x60
minuten zien werken
-- ruim 60 (eigenlijk 70 )
bezoekers hebben wij mogen
ontvangen

voorjaarsschoonmaak
In het voorjaar vertoeven wij graag buiten om enige orde te scheppen in de herfst- en winter’restanten’.
Wanneer starten we daarmee? Over het algemeen als de eerste warme voorjaarszon het erf opwarmt. Maar
voorjaarswarmte of niet, we stellen onszelf toch wel een paar deadlines waaraan wij ons ook graag houden. Voor
de moestuin is dat wanneer de eerste groenten (als tuinbonen en aardappelen) de grond in mogen en voor het erf
zijn dat de open dagen als OpenTwiskeDag en Nationale Molendag. Voor het vele publiek
op deze bezoekdagen wil je natuurlijk dat de ramen gelapt zijn, de
bestrating schoon, tuinbanken gekuist, informatiebordjes up to date,
én dat zaken zijn afgeschermd voor de net wat te enthousiaste en
nieuwsgierige bezoekers. Niet alleen om de veiligheid van de bezoeker
te garanderen, maar erfafzettingen zijn er ook om dat ene bijzondere
plantje in het gras te beschermen tegen platwalsende schoenzolen….

het kuisen
van het
tuinmeubilair
door Marijke

Wij houden van groen om ons heen. Het is dan ook heerlijk om in het voorjaar de bomen te zien uitlopen, het
eerste jonge riet uit de grond te zien schieten en het gras op het molenerf te zien groeien. Maar gras en ander
groen groeit niet alleen daar waar jij wilt. Voordat je het weet schiet er tussen de bestratingsteentjes van alles de
grond uit. De bestrating schoon houden is een uitdaging apart. Wij gebruiken uit principe geen onkruidbestrijdingsmiddelen, wij klaren de klus dan ook met een bosmaaier waarop staalborstels
zijn gemonteerd. Al het gereedschap
3: na zo’n 150 m2
(in dit geval de bosmaaier) hebben wij
bestrating zijn de
1: nieuwe borstels
2: de staalborstels
versleten borstels
zelf aangeschaft. De sets staalborstels
(gemaakt van
halverwege de
aan vervanging toe
bundels staaldraad)
gebruiksduur
worden beschikbaar gesteld door het
recreatieschap.
foto onder: het kuisen van de bestrating
door Marcel. De 350 m2 bestrating
binnen het molenerf borstelen met de
bosmaaier en vervolgens schoonvegen
vergt zo’n 2 dagen tijd. Afhankelijk van
de weersomstandigheden gebeurt dit
3 tot 4 keer per jaar

foto onder:
de bestrating
voor het
borstelen
foto links:
erna

Tijdelijke afzettingen zorgen ervoor dat gras, boomgaard en moestuin niet betreden wordt door de toestromende
bezoekers. We proberen de afzettingen wel in stijl te houden met de sfeer van het molenerf. Daarom bijvoorbeeld
geen roodwit afzetlint, maar lage kastanjehouten schapenhekjes en touwwerk.
Het aanbrengen van tijdelijke afzettingen heeft ook het voordeel dat wij met de bezoeker ontspannen kunnen
praten over ons project zonder geregeld als politieagent te hoeven optreden.

op deze foto zie je de 50 cm hoge
schapenhekjes rond de moestuin.
Rechts op de foto tussen de
knotwilgen is touw gespannen
foto onder: na een open dag rollen wij de hekjes weer op, zodat het erf zijn
open karakter terugkrijgt

Het afzetten van het gebied waar de draaiende wieken zich
bevinden is van een geheel andere orde dan het afzetten
van een moestuin. Het afbakenen van de draaiende wieken
doen wij dan ook niet met een sfeervol touwtje , maar met
opvallende roodwitte kettingen. De vele meters afzetketting
worden niet alleen ingezet bij open dagen; elke dag als de
molen draait, zetten wij de gevarenzone af, zodat ook wij
ons nooit kunnen vergissen in de looprichting rond de
molen. In een latere nieuwsbrief zullen wij een item wijden
aan de veiligheid in en rondom de Twiskemolen.

vele tientallen meters afzetketting hangen
binnen handbereik, klaar voor gebruik

terugblik Nationale Molendag
Na een week met zomerse temperaturen en veel zon was het even wennen dat op zaterdag 14 mei, tijdens de
Nationale Molendag, de temperatuur niet boven de 10 graden uit kwam. Geweldig was het natuurlijk wel dat de
windgoden molenminnend Nederland goed gezind waren; de Twiskemolen kon met volle kracht zijn bemalingstechniek aan de bezoekers tonen. Een
delegatie van De Hollandsche Molen kwam
langs om de kleurrijk versierde molen op
foto vast te leggen, én wij hadden fotografe
Noor op bezoek, die vanaf de vroege
ochtend aanwezig was om alle reuring op
de gevoelige plaat vast te leggen.

een selectie van de foto’s van
Noor Hubner zie je op deze pagina.
En Noor stelt zich even aan u voor:
Ik ben Noor, vrijwillig fotograaf bij Zoomlab. Toen dit
project - opgezet door de Vrijwilligerscentrale
Amsterdam - op mijn pad kwam, leek het op mijn lijf
geschreven. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in
fotografie en heb mezelf door de jaren heen het een
en ander aangeleerd. Echter heb ik nooit een
opleiding in deze richting gevolgd en hoopte dat ik
via dit project mijn kennis en inzicht wat kon
uitbreiden. Dat is ontzettend goed uitgepakt; mijn
passie voor fotografie groeide en ik heb veel geleerd.
Als vrijwillig fotograaf krijg ik nu via de
Vrijwilligerscentrale uiteenlopende opdrachten
aangeboden, waardoor ik elke keer op een andere
plek terechtkom. Op die manier doe ik niet alleen
veel fotografie-ervaring op bij verschillende
vrijwilligersprojecten in de stad; ook krijgen die
projecten de kans om op hun beurt mijn foto's te
gebruiken ter promotie of visuele ondersteuning van
wat zij willen uitdragen. Ik hoop nog op veel mooie
plekken foto's te mogen maken en mijn visie op die
manier te kunnen uitbreiden.

http://www.vca.nu/molenvrijwilligers-in-landsmeer/

op Nationale Molendag
hadden wij voor de bezoekers
6 informatieborden her en der op het erf
staan met korte en krachtige
‘DE MOLEN DRAAIT DOOR WEETJES’
hier afgebeeld 2 van de 6 infoborden.
De andere 4 borden bevatten
informatie over de geiten,
wonen in de molen,
de moestuin
en de beschilderde
molenzeilen

info over
het wonen
in een
molen

info over de moestuin

boerenzomermarkt
Op zaterdag 25 juni
organiseren onze buren,
Zorgboerderij De Marsen, de
Boerenzomermarkt. Het is
echt de moeite waard daar
een kijkje te nemen. Het
volledige programma is te
vinden op
www.demarsen.org.
Onderdeel van de boerenseizoensmarkt is een
exclusieve rondleiding bij én
in de Twiskemolen.
Met het thema “Altijd droge
voeten tijdens de
boerenseizoensmarkten”
kunnen belangstellenden
zich op de dag zelf (25 juni) opgeven bij de zorgboerderij. De rondleidingen starten om 11.00 en 14.00 uur, dus
geef je tijdig daarvoor op bij de boerderij. Marcel zal de belangstellenden ontvangen en al verhalend met hen de
trappen van de molen bestijgen tot in de kap.
Benieuwd hoe de Twiskemolen als monumentale poldermolen nog steeds zorgt voor ieders droge voeten?
Benieuwd hoe het is om in dit werktuig te wonen? Kom naar de boerenzomermarkt voor o.a. deze rondleiding.

Hollands Kant

een schoolklas doorkruist Het Twiske,
door een haag van Hollands Kant

De maand mei was de maand
van Hollands Kant.
Of je nu wandelend, fietsend,
per paard of op skeelers de
paden van het Twiske betrad, de
bermen leken een bruiloftsgang,
voor een ieder speciaal
opgemaakt van bloeiend
fluitenkruid.
Neerlands schrijver, onderwijzer
en natuurbeschermer
Jac. P. Thijsse (1865-1945)
noemde het fluitenkruid
Hollands Kant omdat de
bloempjes zo fijn gebouwd zijn.
Je zou grote bossen fluitenkruid
in huis willen zetten, maar
geniet er maar van als
bermbloem, want een dag later
is er van Hollands Kant niets
meer over in de vaas……

paard Dior doorkruist Het Twiske,
door een haag van Hollands Kant

kort en laatste nieuws
Vanaf de Pinksterdagen jl. is
Amsterdam een attractie rijker;
bovenin het voormalige Shellgebouw aan het IJ, tegenover het
Centraal Station hebben
ondernemers een 360 panorama
uitzicht gecreëerd. Op 85 meter
hoogte zijn Amsterdam en de
vaardrukte op het IJ fantastisch te
beleven. Ook richting Het Twiske
zal het uitzicht bijzonder zijn.

A’dam Lookout vanaf het
molenerf gefotografeerd

Niet vanuit de molen, wel vanaf het
oostelijk deel van het molenerf is het
voormalige Shell-gebouw goed te
zien. We gaan binnenkort maar eens
op 85 m hoogte kijken.

Op 2 mei hoorde Marcel plots een raar geluid in de kap en zette direct de draaiende
molen stil. In de kap van de molen bleek een loszittende kam (=tand)
van het bovenwiel ervoor gezorgd te hebben dat 4 kammen van de
bovenbonkelaar scheurden. Ondanks grote drukte maakte Windmolenmakerij
Saendijck tijd vrij om de kapotte kammen op te meten en daags erop nieuwe
te maken. Na een week kon de poldermolen weer zijn werk verrichten.
Bij het stilleggen van de molen was het polderwater gelukkig goed op
peil. Natuurlijk zouden wij de vijzel elektrisch hebben kunnen aandrijven,
maar gelukkig viel er in de week van de stilstand geen regen.
bovenwiel
bovenbonkelaar

schoorsteen

het plaatsen van de perfect nagemaakte kammen door Windmolenmakerij
Saendijck. De nieuwe kam is gemaakt van azijnhout, de oude hoogstwaarschijnlijk van het houtsoort sapupira. Dat de oude gescheurde kam van
onderen zwart is komt door de schoorsteenrook van onze houtkachel….

Op een heel gewone ochtend in
mei ontwaakte metropool Amsterdam als alle
dagen. Vanuit de molen zagen wij de ringwegen zich vullen met rollend blik, iedereen
op weg in de vaart der volkeren. Tegelijk voer
langs de molen een schuit met boer, knecht
en 3 koeien, rustig op weg naar een van de
begrazingseilanden ten zuiden van de molen.
Het contrast kan niet groter, het beeld is bizar
en fantastisch tegelijk. We hopen dat de boer
op deze wijze nog lang zijn werk mag doen.

Wij hebben een koppel
nieuwe kippen. Bij het
bepalen van het soort was
het niet zo moeilijk om te
kiezen voor een kippenras
dat past bij onze
omgeving; wonend in
Noord-Holland, en wonend
in en werkend met een
Noord-Hollandse
binnenkruier.
Mede door het ruime erf
rond de molen werd
het Noord-Hollands hoen
voor ons al snel de
de ruim 7 maanden jonge haan begint zijn staart en kam te ontwikkelen.
Op de achtergrond 2 van de 6 ‘puberende’ kipkuikens van zo’n 5 weken oud
juiste keuze.
het Noord-Hollands hoen is in het begin van de negentiende eeuw ontstaan.
Doordat het ras nooit echt populair is geweest, is het nog een sterk ras, weinig doorgefokt. Het is een forse rustige
kip, die prima kan loslopen en een goede leg heeft van grote eieren.
Officieel is de naam Noord-Hollands hoen, maar iedereen blijft het dier bij zijn oude naam noemen, Noord-Hollandse
blauwe

4x per jaar
komt het molenmagazine
voor Noord-Holland,
Molenpost genaamd, uit.
Het 30 pagina’s tellende
blad verschijnt in liggend
A5-formaat en bevat vele
artikelen over NoordHollandse molenzaken.
In het eerste nummer
van 2016 staat o.a. een
artikel van de hand van
Willem Rol met de titel
‘recreatie en toerisme’.
Hieronder een aantal
passages uit het artikel,
waarin de Twiskemolen
ook genoemd wordt.

Recreatie en toerisme vormen een belangrijke tak van sport voor molens.
Ongeveer ¼ deel van de molens in Noord-Holland beschikt over
ontvangstruimte voor publiek. Dit bleek uit een inventarisatie van recreatie en
toerisme bij molens dat wij vorig jaar hebben uitgevoerd……………
……..De grootste publiektrekkers zijn de molens op de Zaanse Schans………
……..Op molens vallen regelmatig leuke activiteiten voor kinderen te doen……..
……...Tijdens de wintermaanden haken korenmolens met sfeervolle activiteiten in
op traditionele feestdagen……..
……..Bewoonde poldermolens zijn niet toegankelijk voor publiek. Ondanks deze
beperking is de vrijwillig molenaar van de Twiskemolen samen met zijn
echtgenote erin geslaagd om omwonenden bij deze molen te betrekken. Zij
geven een digitale nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden over deze
molen. Ook ontvangen zij er basisscholen uit de omgeving…….
……..Natuurlijk moeten molens online zichtbaar en vindbaar zijn………
…….Deze praktijkvoorbeelden zijn inspirerend. Dit draait allemaal op vrijwilligers
met creativiteit en ondernemerszin………

foto boven:
voorpagina van het
eerste
kwartaalnummer van
Molenpost 2016, met
een fraaie oude foto
van Molen Noorder M
in de Zijpe

nieuwsgierig naar het
gehele artikel van
Willem Rol en/of de
uitgaven van
Molenpost? Stuur een
bericht naar
molenpost@gmail.com

Al jaren lang horen wij in voorjaar en zomer de koekoek en de fazant hun
aandachtsroep verkondigen. Maar ze tijdens hun roep vastleggen op camera was ons nog niet gelukt.
Afgelopen maand kregen wij binnen 1 week bij beide de kans.
De vogels
verbleven in de
molenbiotoop
toen wij vanaf
het molenerf
de foto’s
namen. De
zoomkracht
van onze
camera is niet
erg groot,
daarom helaas
geen scherp
beeld. Maar we
vonden het
toch de moeite
waard de foto’s
met u te delen.
Misschien
moeten we
toch maar eens
investeren in
een camera
met telelens……

foto: de roep van de koekoek
weergalmt over het water in het
westelijk deel van de molenbiotoop;
het Bokkenland.
(In het midden, op een
mini-eilandje, broedt een meerkoet)

foto rechts: met klapperende vleugels en gestrekte nek
vraagt de mannetjesfazant met zijn roep aandacht in
het oostelijk deel van de molenbiotoop, het Zegerbos

in de vorige nieuwsbrief
schreven wij over het
kraken van een eksternest
door een koppel nijlgansen.
We schreven ook dat
nijlgansen geen andere
(water)vogels om zich heen
dulden en alles wegjagen
op een ochtend
halverwege mei
legden wij dit beeld
vast op de gevoelige
plaat…..Waarom het
koppel bergeenden
wel door de nijlgans
getolereerd werd en
zó dichtbij, begrijpen
wij niet
als iemand
een
verklaring
heeft; we
horen het
graag!

