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01 april 1993 01 april L994
Jan Wijnsma

Arie

Boersma

Het aangekondigde molenaarsexamên van molenaars/bewoners Àrie
en Jan van rtDe Herstellerrt op 29 mei gaat niet door.
Het totaal aantal lesdagen is volgens de examencommissie van
het Gild Fryske Mounders niet voldoende.
Teleurgestelde leerlingen en een boze leermeester!
8n......de molen draait niet!
!{el op I nrei ttationale l,Iolendag en Fietsdag.
In samenwerking net de VW Skarsterlan en Heerenveen is er een
fietstocht uitgezet langs Penninga's molen te Joure, Welgelegen te Heerenveen en rDe Herstellern te Sintjohannesga.
Er waait een krachtige N.o. wind en het is zonnig. Voor de
schuur is een terrasje, inclusief een nini-expositie van ?rDe
Herstellêrtr.
Bijna 300 fietsers komen hun stempel halen en velen drinken
een kop koffie.
De 2 nieuroe nolenzeilen staan prachtig en voldoen goed.

In de volgende natte en koude zomer is er weinig gelegenheid
voor leuke dingen. Àlleen het kruirad en de vlaggernast worden
geschilderd.
In week 38 (eind septenber) haalt molenbouwbedrijf Hiemstra de
buitenroede door, teert de binnenkant askop en plaatst aldaar
nj-euwe wiggen. Ook worden een paar heklatten vervangen.
T.z.t. zal het gehele hekwerk vervangien moeten worden.
kerst en de jaarwisseling is het wÍeken kruis weer verIicht net een honderdtal lampen, hraar velen positief op reageren, waaronder het bestuur van de dorpengemeenschap Sintjohannesga e.o. met een leuke brief.

Rond

Op 29 januari is het dan eindelijk zover: exanen bij het cild

Fryske Mounders.

Àrie en Jan slagen en zijn nu bevoegd gezel-nolenaar.
Een bijzonder feit is,
dat Àrie op de examenmolen in Joure
door de voorzitter van het c.F.M., dhr. Coppens, gehuldigd
wordt a1s 150-ste geslaagde vrijwillige
molenaar bij het
G. F.M.
Gelukwensen bestuur van rrDe Herstellêrtt, collega molenaars,
farnilie en kennissen alom.
Vanaf dat moment kan er zonder beperkingen gemalen wordeni
hetgeen dit jaar behalve een enkele leszaterdag o.l.v. leerrneester Dijkstra niet zo vaak gebeurd is,

* Tijdens het Skarstertreffen in park Heremastate te Joure
op zaterdag 18 september presenteert de Stichting rrDe
Herstellerrr zich net een leuke kraam, waar ook onze
ninimolen -draaiend- de aandacht trekt van de vele
bezoekers.
Een paar donateurs melden zich.

* op 26 juli overlijdt Jelle van den Berg, dê molenmeester
van rrDe Herstellerrf .
Hij heeft zich vanaf het begin van de aktie tot behoud
en herstel van onze molen bijzonder aktief beziggehouden.
Tot en met de begrrafenis in Oudehaske heeft de nolen in
de rouwstand gestaan.

* De in april L993 aangebrachte nieuwe te1ler geeft op 1
april L994 aan dat het wiekenkruis van ItDe Hersteller[
L1. 3l-6 omwentelingen heeft genaakt.
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