
DE HERSTELLER MOLENAARSVERSLAG 1 APRIL 1995 "J APRIL 1996

Op 1 april 1996 konden we als molenaar/bewoner van de Hersteller het
eerste lustrum (5 jaar) vieren. Waar blijft de tiid?
f n het voorbije jaar draaide de molen op 26 dagen in 12O.5 uren. Het
aantal asomwentelingen bedroeg 44.213. De tellerstand staat op 1 april
j.l. op 10O.523. (Vorig jaar resp. 3O dagenlllO uren/46.549 omwente-
lingen.)
ln de periode van 14 december tot 5 april is de vang niet gelicht om
molen te laten draaien: winter!

Ook dit jaar worden er tijdens de Nationale Molendag op 13 mei geen
bijzondere aktiviteiten georganiseerd; de molen draait van 9.OO tot
18.0O uur. Daarentegen worden onze donateurs uitgenodigd de molen-
woning te bezoeken op 16 september. Op deze prachtige zonnige dag-
2O graden- kunnen we 75 donateurs verwelkomen. Op het terras voor de
schuur is het gezellig toeven met een kopje koffie of thee.

Maandag 12 juni vergadert het bestuur van de Hersteller in de molen.

ln verband met de herdenking 50 jaar bevrijding Fryslan op 15 april
hangt de vlag in top. De volgende dag is in de NH-kerk te Sintjohan-
nesga de dodenherdenking. De vlag hangt nu halfstok.
Bij volgende gelegenheden: nationale bevrijdingsfeesten, 5O jaar
Oranjevereniging Sintjohannesga e.o. in juni, sieren vlaggetjes het
wiekenkruis van de Hersteller.
De 'kerstverlichting' brandt van 2O december tot 3 januari.

Het jaarlijkse molenonderhoud door Durk Posthumus op 18/19 oktober
bestaat uit het vervangen van 2 kistramen op de slaapzolder - oost
en west. Ook wordt een stuk voorzoom vernieuwd. Veel hout hekwerk
aan de roeden is verrot! De molenaar schildert de deuren schuur.

ln verband met overlijden van oud-penningmeester Sjoerd Steensma op
27 tebruari staat de molen in de rouw tot en met de crematie op
zaterdag 2 maart. De herdenkingsdienst in de Europalaankerk in
Heerenveen wordt door molenaar bijgewoond.

De in januari geleverde nieuwe zeilen {2) zullen binnenkort voorge-
hangen worden, zodat de molen weer met 4 goede zeilen kan malen.

ln de boeken zal de voorbije wínter (95/96) gekenmerkt worden als
koud tot streng en lang. De wens van de molenaar om eens een foto
te kunnen maken van de bijna 14O jarige Hersteller onder een dik
pak sneeuw is echter nog steeds niet gehonoreerd.
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