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2e Twiskemolen-vrijwilligers-werkdag 2012  
 
Komende zaterdag 2 juni wordt de tweede vrijwilligersdag van dit jaar 
gehouden.  
Deze nieuwsbrief informeert je over de diverse werkzaamheden. Ook 
benoemen we nog even het laatste nieuws. 
 
Vanaf 10.00 uur zijn jullie welkom. De koffie en thee staan klaar. 
10.30 starten we met de werkzaamheden. 
13.00 uur, tijd voor de Twiskemolenlunch. 
Uiterlijk 16.00 beëindigen we de werkzaamheden, maken we de 
gereedschappen schoon en praten we nog even na. 

De beplanking van de brug is aan 
vervanging toe. Het op de planken 
bevestigde gaas (om uitglijden te 
voorkomen) halen we eerst weg. 
Vervolgens vervangen we steeds steeds 1 
of 2 oude planken en schroeven de nieuwe 
delen vast. De nieuwe brugdelen zijn 
gezaagd uit tweedehands hardhout, 
afkomstig van hoveniersbedrijf van der Tol 
dat gratis afgeleverd is door 
transportbedrijf  J. & C.J. Baars uit 
Hoofddorp. Met dank aan hen. 

beplanking vernieuwen van de brug tussen geitenwei en bokkenland 

De werkzaamheden van zaterdag 2 juni 

partij 2e hands hout ontspijkeren en er vlonders van maken (bestemd 
voor rond de schuilhokken van de geiten) 

De beheersgebieden rond de molen zijn relatief natte 
gebieden. De geiten vinden dit niet erg, maar ze vinden 
het ook prettig om op bepaalde plekken stevige 
ondergrond te hebben. De aanwezigheid van vlonders, 
vooral rond de schuilhokken, is dan ook belangrijk.  
Het voordeel van vlonders ten opzichte van bijvoorbeeld 
stoeptegels is, dat de vlonders makkelijk zijn op te tillen 
en op te hogen bij verzakkingen. 



Toen wij in de jaren 80 het korenmolenaarsbedrijf De Roode leeuw in Gouda 
voerden, hebben wij een paar sierduiven genomen. De duiven hadden toen 
een belangrijke functie; bij het aanleveren van graan door de boer, werd er 
altijd wel wat gemorst op straat. De duiven aten dit gemorste graan op en 
daarmee voorkwamen wij de komst van muizen en ratten. Het houden van 
sierduiven hebben wij in Haarlem voor het plezier voortgezet en nu ook op het 
Twiske.  Om de duiventil echt onderdeel te laten zijn van het erf, beitsen we 
de til in dezelfde bruine kleur als de geitenstal. 

duiventil in de bruinoleum zetten 

klinkertjes omhoog halen 

Door mollengangen zijn hier en daar op het erf klinkertjes 
weggezakt. Omdat er zeer geregeld met kruiwagens over de 
bestrating gereden wordt is het erg prettig als de bestrating hier en 
daar wordt opgehoogd. Steentjes eruit halen, aanwezig wit zand 
inbrengen en steentjes terugslaan met een rubberen hamer. 

mos en onkruid verwijderen op en tussen de stenen van de gemetselde 
muren van de krimp 

De waterdoorgang onder de 
molen, de krimp, bestaat 
deels uit beton en deels uit 
metselwerk . Op de 
bakstenen groeien mos en 
onkruid. Deze begroeiing 
houdt vocht vast dat           
‘s winters bevriest. Dit zet uit 
daardoor voegwerk  en 
bakstenen kunnen barsten. 
Het verwijderen van mos en 
onkruid is daarom ter behoud 
van het metselwerk. 

foto: op de schuine gemetselde muur is mosgroei te zien. Links in het 
‘zwarte gat’ bevindt zich de vijzel 

Bodems vervangen van schuilhokken en 2 schuilhokken verplaatsen 

de bodem van deze hokken is slecht, en mag 
deels vervangen worden 

deze twee hokken moeten verplaatst worden van het  
Bokken-eiland naar het Bokkenland 



In de kap van de molen mag even gebezemd 
worden. Door kieren en open luikjes waait heel 
wat naar binnen. 
Langere tijd droog weer zorgt ervoor dat hout 
gaat krimpen. Hierdoor kunnen wiggen, 
waarmee veel onderdelen van de molen zijn 
vastgezet, los gaan zitten. Als er tijd voor is, 
klimmen we de wieken in om de wiggen van de 
heklatten vast te slaan.  

verder….. 

heggen bijknippen en gras 
maaien op het molenerf 

Maaien in de beheersgebieden is nu niet 
aan de orde, het is volop broedseizoen. 
Rietzangertjes, kuifeendjes, futen, 
meerkoeten, krakeenden broeden in en 
rond de molenbiotoop. Wel hopen we dat 
er tijd is om diverse heggen op het 
molenerf bij te knippen. Ook kan er 
gemaaid worden direct rond de molen. 

in en rond de molen 

   De week voor Pinksteren was het fantastisch weer. Mooi weer om te   
recreëren, maar ook goed weer om te hooien. Onze buurman Hidde van 

zorgboerderij Balders maaide, schudde en perste voor ons 100 balen hooi. De 
balen zijn afgelopen zaterdag met hulp van onze zoon en zijn vrienden vervoerd 

en gestapeld. Het wintervoer voor de geiten is binnen …….- 

1. schudden van het net gemaaide gras 2. na dagen drogen, op rij leggen van het hooi 

3.  het persen van het hooi tot balen 4. van het veld halen van de balen 

5. stapelen in de hooiberg 6. een geslaagde actie 



Van sommige mensen weten we dat ze komen aanstaande zaterdag 2 juni. Van anderen 
denken wij wel dat ze komen, maar we vragen jullie toch om je even aan te melden (via 
twiskemolen@hotmail.com of bel even: 06-22141353). Dan weet Marijke voor hoeveel 
mensen zij de lunch mag verzorgen. 
 
We hebben laarzen, handschoenen en divers gereedschap klaarliggen, maar je eigen laarzen 
zullen toch het lekkerst zitten, dus neem ze mee.  
Er wordt voor koffie, soep en broodjes gezorgd. Appeltaarten en dergelijke blijven natuurlijk 
zeer welkom -.  Tot zaterdag, Marijke en Marcel. 
 
de volgende werkdagen zijn op 8 september, 6 oktober en 3 november. 

 

wachtdeuren 

Een koppel boerenzwaluwen  
broedt vlakbij de wachtdeuren. 
De rode pijl laat de lange 
aanvliegroute zien.  

Volgens planning van het 
Hoogheemraadschap zullen 

begin juli de in slechte staat 
verkerende wachtdeuren 
vervangen worden. Een 

week voor aanvang van de 
werkzaamheden zal 

gekeken worden of de 
zwaluwjongen al zijn 

uitgevlogen. Zo niet, dan 
worden de werkzaamheden 

uitgesteld. 

Zuidwestplas 
Kleine Braak 

Naast broedende zwaluwen in de 
geitenstal en in de waterloop, 
hebben we geregeld bezoek van 
puttertjes die bloemzaden eten op 
de molenbelt. Roofvogels plukken 
zo nu en dan een van onze 
sierduiven uit de lucht,  de 
meerkoet is opnieuw aan het 
broeden op zijn oude nest nadat al 
haar 5 jongen van het eerste nest 
zijn verdwenen en diverse 
mezenkoppels zijn ongelofelijk 
druk met het voeren van hun 
jongen.  
In ondiep water vlakbij het 
bokkenhok wemelt het van de 
kikkervisjes, op de krimp stak een 
pad haastig over en een fuut showt 
ons geregeld haar jongen. 


