
  

  Twiskemolen    nieuwsbrief      februari 2016      nr.49 

        in deze nieuwsbrief 

-- 2016 
-- molens in lego 
-- hoeven kappen 
-- kort en laatste nieuws 

2016 

Het huidige seizoen loopt zo’n 
zes weken voor op de kalender. 
In januari startten wij al met het 
snoeien van de fruitbomen, 
maar begin februari zetten wij 
extra vaart achter het 
snoeiwerk, omdat diverse 
boomknoppen al aan het 
uitbotten waren door de relatief 
hoge temperaturen.  
Tussendoor hebben we een paar 
dagen met lichte vorst gehad, 
maar dat weerhield o.a. de 
braam, brandnetel en het riet er 
niet van te gaan groeien. Voor 
februari was het dan ook een 
uniek gezicht om de landgeiten 
te zien grazen in de biotoop. 

februari 2016 

 
 
 

de afbeelding hierboven illustreert op ludieke wijze hoe de maand februari is verlopen. Maar de afbeelding had ook net 
zo goed voor januari kunnen gelden, of voor december vorig jaar; maanden die winderig, nat en bepaald niet koud 
waren………. 

Marcel op de trap tijdens het snoeien van een van de fruitbomen. De hooiberg 
begint te slinken, het voorjaar komt langzaam (of juist snel?) dichterbij…… 
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molens van    Lego 

Ondanks dat wij ons privéleven enigszins trachten af te 
schermen van alle gezellige reuring in Het Twiske, vinden wij 
het belangrijk dat kinderen uit de regio rondom de Twiske-
polder ervaren wat het betekent om 3 meter onder zeeniveau 
te leven, en om er veilig te kunnen recreëren en spelen.  

we hebben een lesprogramma laten ontwikkelen dat voldoet aan de 
kerndoelen primair onderwijs, zoals geformuleerd door het ministerie 
van OCW; ’oriëntatie op jezelf en de wereld’  

De Twiskemolen is natuurlijk het ultieme object aan de hand 
waarvan je deze informatie op speelse wijze aan kinderen 
kunt meegeven. Als een schoolklas de Twiskemolen bezoekt,  

wordt een educatief programma van ruim 2½ uur doorlopen. Een klas van gemiddeld 30 kinderen wordt in drie 
groepen verdeeld. Eén groep maakt een wandeling rond de 4 hectare grote molenbiotoop. Tijdens de wandeling 
beantwoorden de kinderen een twintigtal vragen als:  …..GA OP HET BANKJE ZITTEN EN BESCHRIJF DE GELUIDEN DIE JE 

HOORT…..   en  ……SCHRIJF ZOVEEL MOGELIJK DINGEN OP DIE JE IN RECREATIEGEBIED HET TWISKE KAN DOEN…… 

Een tweede groep van 10 kinderen mag in de molenschuur proberen een molen te bouwen, van Lego. 

Ter afwisseling kan de tweede groep ook een quiz 
doen in de molenschuur, de zogenaamde ‘De molen 
draait door quiz’.  
De derde groep gaat met Marcel de molen in. Maar 
voordat het zover is wordt eerst buiten uitgelegd hoe 
snel het polderpeil stijgt als het regent en er geen 
bemaling plaats zou vinden. Als hij met de kinderen  
de gevolgen van het dan stijgende polderwater heeft 
besproken, worden ze vervolgens reuze enthousiast 
als ze de enorme vijzel in werking zien. En ze 
realiseren zich dat deze belangrijke bemalingstechniek 
al eeuwen lang door de waterschappen met grote 
efficiëntie wordt toegepast.  
 
Kinderen vinden het ook leuk om te zien hoe wij in de 
molen wonen, terwijl dezelfde woning ook een 
imposant werktuig is….  
We betreden alle trappen tot in de kap. Ze zien de 
draaiende tandwielen, een stukje huisinrichting, horen 
het kraken van de molen en voelen de trillingen. Na ¾ 
uur wisselen de drie de groepen van activiteit. 
 
Met alle verkregen kennis fietsen de kinderen na het 
bezoek weer richting school. En misschien is voor ons 
nog wel het belangrijkste: fietsen tegen de wind in zal 
nooit meer hetzelfde zijn, want zij weten  
nu dat de      molenaar elke dag weer  
                          zó blij is met de wind . 

de fantasie van de kinderen kent geen grenzen bij het trachten na te bouwen van onze 
poldermolen. Voor het ene kind is een ingang voor de molenkat het belangrijkste 
uitgangspunt, voor een ander een draaiend wiekenkruis. De middelste Legomolen 
hierboven heeft zelfs twee wiekenkruizen en een vernuftig gecreëerde vijzel 

keurig de schoenen uit bij 
het betreden van de molen 



In en 

hebben andere veehouders dan niet dezelfde problemen met hun dieren?  Ja, dat zou  
zo zijn, ware het niet dat de meeste veehouders hun dieren in de winter op stal zetten.  
Dat zouden wij ook kunnen doen, maar wij weten dat de landgeit geniet van het ruime 
buitenleven en met haar wintervacht bestand is tegen de kou 

hoeven kappen 

We hebben het al eerder geschreven: het natte weer van de afgelopen 
maanden heeft ervoor gezorgd dat we extra aandacht moesten besteden aan 
de hoeven van de geiten.  
De vorst zorgt normaliter voor een harde ondergrond en doodt  
de bacteriën in de grond, maar deze winter bleef de grond zacht, en door 
overmatige regenval ook nog eens veel te nat. Ondanks deze 
weersomstandigheden, gunnen wij onze geiten het buitenleven en  
wij kiezen er daarom dan ook voor om extra energie en tijd te steken  
in het behandelen van de geitenhoeven.  

1 

2 

3 

Foto 1 laat zien hoe een hoef eruit ziet als een 
geit uit het land vandaan komt; veel natte 
blubber tussen en rond de hoef. 
Foto 2 is dezelfde hoef maar dan door ons 
schoongemaakt. De rode pijl wijst naar  
de doorgegroeide hoornlaag die  
weggesneden moet worden. Als de  
hoornlaag verder groeit,  
zal de geit moeilijker gaan  
lopen en de hoef gevoeliger worden  
voor infecties. 
Foto 3 laat de hoef zien nadat wij deze  
hebben bijgesneden. De geit voelt van  
het bijknippen en- snijden niets, het is  
te vergelijken met het knippen van de  
nagels van een mens. Natuurlijk is het wel 
secuur werk; te weinig wegsnijden geeft  
een slecht resultaat, teveel wegsnijden zorgt 
voor wondjes. En als je weet dat een geit een 
beweeglijk eigenwijs dier is, is het bijwerken 
van haar/zijn vier hoeven altijd opnieuw een 
gezellige uitdaging……   

geiten hebben de snelst groeiende hoeven van alle hoefdieren. Die snelle 
groei is handig in de bergen, waar de rotsachtige ondergrond de hoeven snel 
doet slijten. Maar bij onze zachte veengrond groeit het hoorn wel, maar slijt 
het nauwelijks (alleen het aangelegde tegelpad in de geitenwei zorgt voor 
enige slijtage) 

foto links: de relatief hoge 
temperaturen doen de jonge 
rietscheuten half februari al uit 
de grond schieten. Ook de 
volledig met regenwater 
verzadigde veengrond in  
de biotoop is duidelijk  
te zien 

foto onder:  
landgeitpoten diep weggezakt in de natte zure veengrond 



kort en laatste nieuws 

foto boven: opnames rondom de molen. Onze dieren 
waren top acteurs; de geiten liepen geregeld in polonaise 
over de bruggetjes en kat Thyson ging parmantig in de 
vensterbank zitten terwijl de wieken rustig voorbij het 
raam draaiden. Hoe Hollandser wil je het hebben op 
film…. 

foto links: ook de Schotse Hooglanders, geliefd bij menig 
Twiskewandelaar, waren voor dr. Pol een geliefd 
filmdecor 

wij laten het u weten als de promo op televisie komt  
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                     De Nederlandse dierenarts Jan Pol (73),  
          al enige tijd woonachtig in de Verenigde Staten, 
maakt furore als televisiedierenarts Dr. Pol in 
documentaires voor o.a. National Geographic Channel.  
Jan was enige dagen in Nederland voor de promo-
opnames van een nieuw programma over natuurlijk 
dierenleven in Nederland.  Hij bezocht hiervoor Het 
Twiske.  

                         wij zijn een weekje weggeweest; van 3 meter onder  
                de zeespiegel naar 1200 tot 2000 meter boven de zeespiegel in 
een fantastisch sneeuwrijk berglandschap in Kandersteg, Zwitserland; en 
alles geweldig verzorgd door de familie van Marijke. Het was enorm 
genieten (zoals de foto’s laten zien) maar we zijn ook weer blij terug te zijn 
in ons achtkantig huis met alle geliefde dieren om ons heen .  
En dank aan de familie Suijkerbuijk/Huls, die vol enthousiasme alle 
‘rompslomp’ in en rondom de molen in betreffende week op zich hadden 
                      genomen 

foto links: 
Kandersteg 
van 
bovenaf 
gezien 
tijdens een 
heerlijke 
wandeling 

foto rechts: 
ver boven 
het dorp 
waren de 
uitzichten 
soms glas-
helder en 
soms (zoals 
op deze 
foto) 
magisch 



                

Iedereen 

De veengrond  rondom de molen heeft de afgelopen eeuwen genomen én gegeven. 
Delen van gronden om ons heen zijn vroeger als stortplaats gebruikt voor afval, al dan 
niet illegaal gestort.  Veel zal voor de eeuwigheid verborgen blijven in de grond, maar zo 
nu en dan wordt ons iets aangereikt…… stukken glas of steen komen ‘bovendrijven’, 
maar ook fraaie scherven van serviesgoed en potten.  
Ook de altijd aanwezige mol brengt in zijn molshoop  
cadeautjes mee naar boven. 
 
Onlangs zagen wij een stukje geel plastic op   
op een eiland liggen. Ten minste, we dachten  
dat het een klein stukje was. 
Het geel bleek de velg van een 
wiel. Het wiel bleek een  
onderdeel te zijn van……  
een tractor. 

                     U leest momenteel de 49ste  Twiskemolen nieuwsbrief.  
Dat betekent dat u volgende maand de 50ste nieuwsbrief  
gepresenteerd krijgt. 
 
In de 50ste nieuwsbrief blikken we terug op de  
afgelopen vier jaar met als thema ontmoetingen. 
 
Wij komen uit Haarlem, diverse Haarlemmers  
hebben ons vanaf het begin gevolgd of  
steken nog steeds hun handen uit de  
mouwen in en rondom de molen. Maar  
wij hebben vooral ook vele mensen uit deze  
regio ontmoet die op wat voor wijze dan  
ook een verbinding hebben met ons en/of  
met het cultureel erfgoed dat wij beheren. 
Of het nu een vriendschappelijke band is  
of zakelijke relatie, iedereen die een  
positieve bijdrage levert aan het behoud  
van ‘ons’ paradijs, is onderdeel  
geworden van de  
Twiskemolengeschiedenis………. 

               intensief gebruik van een recreatiegebied vraagt om onderhoud. Of het nu gaat om groenbeheer, het schonen 
van de sloten of, zoals in februari gebeurde, het herstellen van de vele kilometers asfalt in het 650 ha grote gebied 


