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Beste mensen, deze nieuwsbrief is bedoeld om je te 
informeren over activiteiten rondom de Twiskemolen, het 
molenerf en het daaromheen liggende beheersgebied. 

Vooruitblik  
Mirjam en Robert-Jan hebben het afgelopen 
decennium iets heel moois gerealiseerd;  
Het huis in de molen hebben zij degelijk 
en duurzaam opgeknapt. Zeker met de 
houtkachel is het aangenaam wonen in de 
molen.  
Het molenerf met boomgaard en moestuin 
is in goed onderhouden staat aan ons 
overgedragen.  
En de 4 ha grond rondom de molen (in 
beheer bij de molenbewoners om goede 
windvang te garanderen) werd vakkundig 
beheerd door een groep rasechte 
Nederlandse Landgeiten en……..vele 
vrijwilligershanden.  
De huidige 8 geiten en een bok hebben wij 
als onderdeel van ‘de inventaris’ 
overgenomen, omdat wij graag op de door 
Mirjam en Robert-Jan ingeslagen weg door 
willen gaan. (Een paar weken geleden zijn 
bij ons de eerste 2 geitjes geboren). 

Nieuwe bewoners 
Mirjam Vos en Robert-Jan Prins hebben 12 jaar lang de 
molen bewoond, de polder bemalen, het molenerf 
onderhouden en ruim 4 ha natuurgrond eromheen 
beheerd. 
Wij, Marijke Koop-Brouwer en Marcel Koop hebben dit 
bijzondere project sinds een aantal maanden (vanaf 1 
november 2011) van hen overgenomen. 

Een korte kennismaking met onze achtergrond: In de jaren 80 en 90 waren wij zeer actief 
op 2 windkorenmolens: De Vrijheid in Schiedam en De Roode Leeuw in Gouda. Vanaf 1993 
woonden we in Haarlem, waar wij op 10 minuten fietsen van huis een omvangrijke tuin 
beheerden. Vanaf november vorig jaar kunnen we ons beide passies in Het Twiske 
combineren. Met dank aan Recreatieschap Het Twiske, dat ons het vertrouwen gaf dit 
project voort te zetten. 

Marijke & Marcel 



Een klein eerbetoon  
Voordat wij verder ingaan op alle werkzaamheden rond de molen, eerst nog even 
een klein eerbetoon aan Mirjam en Robert-Jan. 
Zoals eerder gezegd hebben zij een belangrijke basis gelegd om de molenbiotoop 
beheersbaar te houden, in combinatie met een goed flora- en faunabeheer van de 
betreffende gronden. Marijke en ik vinden het leuk om 2 eilanden te benoemen 
naar Mirjam en Robert-Jan. Officieel is dit natuurlijk niet, maar als wij allen 
voortaan de ‘nieuwe’ namen consequent gebruiken, wie weet wordt het 
geschiedenis……… 

was en blijft ‘Zegerbos’ was: ‘Oosteiland’ , wordt het Mirjam-Vos-eiland, roepnaam: ‘Vosse-eiland’  

was en blijft ‘Bokkenland’ 

was: Eiland in Zuidwestplas, wordt het Robert-Jan Prins-eiland, roepnaam:      Prinse-eiland 

Werkzaamheden 
Mirjam en Robert-Jan hebben de afgelopen jaren veel hulp gehad van jullie, 
vrijwilligers. Enkelen van jullie zijn al jarenlang trouw aanwezig op een van de 
4 tot 6 vrijwilligersdagen in het jaar voor (natuur)werkzaamheden rond de 
Twiskemolen. Vooral de molenbiotoop is een belangrijk item geweest de 
afgelopen jaren. Natuurlijk is het erg fijn als deze traditie met jullie kan worden 
voortgezet.  
 
 Voortzetten van het project hoeft niet per definitie in te houden dat wij het op 

dezelfde manier gaan doen. Wij zullen het vast en zeker net anders doen, maar de 
uitgangspunten blijven hetzelfde:  
 --zoveel als mogelijk met de wind de Twiskepolder bemalen 
 --de monumentale molen in goede conditie houden 
 --met zorg onderhouden van het molenerf (hiertoe behoren 
        moestuin, boomgaard, grasvelden en bestrating) 
 --het verantwoord beheren van de 4 ha grond rondom  
        de molen 
 
Wil je deze 4 uitgangspunten goed blijven uitvoeren, zijn vele extra werkhanden 
door het jaar heen onontbeerlijk.  6 Werkdagen in het jaar willen wij graag met 
een groep enthousiaste vrijwilligers diverse natuurwerkzaamheden uitvoeren, als 
ook onderhoud en beheer van de molen, de opstallen, de moestuin, de boten, de 
boomgaard, de paden en bruggen etc, etc. 
 

Op de volgende dagen worden dit jaar de vrijwilligersdagen gehouden: 
14 april,  2 juni,   8 september,   6 oktober  en  3 november   



Wij hopen natuurlijk dat jullie een datum (of meerdere) in jullie agenda kunnen en willen 
vastleggen. Het is in ieder geval van belang de data waarop je wilt komen even via e-mail of 
telefoon aan ons door te geven. Voor enkele projectjes hebben we misschien wel wat extra 
hulp nodig op andere dagen dan de genoemde 6 data. Als je het leuk vindt om je nog extra in 
te zetten, vraag ons gerust wat die verschillende projectjes inhouden. 
 
De werkzaamheden rondom de Twiskemolen zijn zeer uiteenlopend. Op de 5 natuurwerkdagen 
zal het accent vooral liggen op natuurbeheersactiviteiten, maar als het zo uitkomt zullen er op 
deze dagen ook andere werkzaamheden verricht kunnen worden. 
Een aantal werkzaamheden voor dit jaar gepland: 
 
Bokkenland:___ 
 --schonen in en rond het bokkenhok 
 --vlonders van het pad naar boven halen en ophogen 
 --waterloop schoonmaken 
 --hekwerk en schrikdraad controleren en zo nodig reparaties verrichten 
 --licht herstel 2 geitenhokjes 
 --licht herstel onderdelen brug 
 --maaien en maaisel afvoeren 
Vosse-eiland:__ 
 --waterloop schonen 
 --licht herstel brugdelen 
 --pad creeeren dmv verhoging  
                 (van brug naar schuilhok) 
 --maaien en maaisel afvoeren 
Prinse-eiland:__ 
 --zwerfafval verzamelen 
 --snoeiwerk 
Zegerbos:____ 
 --maaiwerk 
 --snoeiwerk aan bomen 
 --licht onderhoud aan afrastering 
 --licht onderhoud aan meerdere geitenhokjes 
Molenerf:_____ 
        westzijde molen; 
 --waterkant Kleine Braak maaien 
 --snoeien boomgaard 
 --aftimmeren kippenhok 
 --plaatsen van schutting achter het geitenhok 
 --plaatsen van een kleine steiger 
 --klein herstel aan de duiventil 
 --klein herstel aan 3 geitenhokjes 
 --kleine herstel aan geitenstal 
        oostzijde molen; 
 --verfbeurt Oostzaanse jol 
 --werkzaamheden moestuin 
 --verder inrichten schuur 
 --creëren van opslagplek tuinmaterialen 
 --plaatsen van een draaihek 
 --creëren van een takkenhaag aan de oostgrens van het molenerf 
Molen:_______ 
 --schoonmaakbeurt rond het gaande werk (spinrag verwijderen, zuigen) 
 --kammen wassen 
        --wiggen aanslaan 
             --zomerzeilen omwisselen voor winterzeilen en andersom 
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Zin om een paar dagen per jaar lekker buiten actief te zijn? Schrijf de data 
in je agenda en meld je aan via twiskemolen@hotmail.com of bel even:        
06-22141353 .  
We hebben laarzen, handschoenen en divers gereedschap klaarliggen, maar 
je eigen laarzen zullen toch het lekkerst zitten, dus neem ze mee.  
Elke werkdag wordt er voor koffie, soep en broodjes gezorgd. Appeltaarten 
en dergelijke blijven natuurlijk zeer welkom -. We hopen dat er weer veel 
mensen komen helpen. 
 
Een week voor de eerste landwerkdag van 2012 op 14 april, krijgen jullie nog een e-mail 
toegezonden met een opsomming van de specifieke werkzaamheden van deze dag. 

 
 
 
 
 

Marijke en Marcel 

 laatste nieuws 


