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In het ve_rslagjaar april 1994 I april 1995 heeft de Hersteller regelmatig
gedraaiitl Maakte de molenas vorig jaar 11.316 omwentelingen, dit jaar
rilaren het er 46.549 I

Op een 30-ta1 dagen was de molen 110 uren in beweging.
Soms zijn er momenten, zeker in een warme zomet, dat men in de
gelegenheid is de vang Ee lichten, maar dat heË dan windstil is

Op NaËionale Molendag - 14 mei - worden géén bijzondere akËiviteiten
georganiseerd. De molen draait, de zon schijnt; een aantal bezoekers,
waaronder enkele bestuursleden komen een kopje koffie drinken.

Het kruien van de kap gaat steeds moeilijker; grote bouten in de overring
scheuren op enkele plaatsen over de neuten en beschadigen ze.
Tijdens het jaarlijkse onderhoud door molenbouvrer Hiemstra (30 augustus -
I september) wordt dit grote euvel onderzocht en met veel moeite
verholpen. Ook wordt de vang bijgesteld door Durk PosËhumtrs, vn1. door
de haakbouten in en door het voeghout aan le draaien.
Later blijkt dat de vang aanmerkelijk beter werkt.
Aan de z.w.-zíjde wordt op de slaapzolder het kistraam door een nieuwe
vervangen.

0p de door de Kultuerried Skarsterlàn georganiseerde 'Open Monumentendag'
zatexdag 10 september, in de z.o.-hoek van de gemeente, bezoeken een
45 personen het 'bezoekerscentrum' van de Hersteller. Zegge en schrijve
1 fietser komt langs de fietsroute, langs o.a. de kerken van Haskerhorne
en Ouwsterhaule en het Oosterschar. Het weer is guur - harde wind en
buien.
Vanaf l oktober woont Arie Boersma niet rneer in de molen. Hij verluist
naar Heerenveen. IIij blijft vrijwillig molenaar en als zodanig ook
molenaar van de Hersteller.
Zaterdag 17 december draait de molen en vergadert het molenbestuur in
de molenkamer, bij de kachel.

Tijdens de kerstweek en oud en nieuw is de Hersteller fraaL verlicht
en vele passanten genieten ervan.

Voorts wordt in april 1994 een nieuwe cv ketel geplaatst door Feenstra
Verwarrning.
Kleine schilderwerkzaamheden worden gedaan: voordeur, kruipalen en het
onderstuk staart.

Regelmatig tref je mensen bij de molen, worden er foto's gemaakt; soms
is er Ëijd voor een gezellig praaËje. Zo zie je maar weer dat de
monumentale mol,en aan de zriidkant van Sint Johannesga / Rotsterhaule
een bijzondere functie heeft.
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