
DE HERSTELLER MOLENAARSVERSLAG 1 APRIL 1996 1 APRIL 1997

Het leven op de Hersteller gaat z'n gangetje. Soms zijn er mooie
momenten, soms zijn momenten iets anders. In zo'n verslagjaar
zijn er in het leven van de molenaar prachtige dingen om op terug
te zien: ..gezondheid; het meebeleven en uitrijden van de
Elfstedentocht. Een minder leuk gebeuren: geen werk meer en de
juridische rompslomp daarop volgend.
Betreffende de molen moeten we constateren dat het hout aan het
gevlucht dringend aan vervanging toe is: de heklatten, zomen en
kluften zijn grotendeels verrot! De windluiken, evenals de
halssteen moeten ook worden vernieuwd.

Desondanks draait de Hersteller gewoon door.
Op 32 dagen was de molen op enigerlei wijze in beweging - malend
- in totaal 134.5 uren. Het aantal asomwentelingen bedroeg 56.582.
(Vorig verslagjaar was dat resp. 26 dagen, 124.5 uren en 44.213
omwentelingen).
Daarnaast was het traditionele vlagvertoon op 3O april, 4 en 5 mei,
de feesttooi tijdens het dorpsfeest en de bijna niet meer weg te
denken verlichting in de donkere dagen rond kerst en jaarwisseling.

Ook willen we de volgende zaken nog noemen:
13 april 1996 - de pas geleverde nieuwe zeilen opgehangen, de molen
kan nu met 4 zeilen malen.
12 mei 1996 - Nationale molendag: geen bijzondere aktiviteiten,
geen wind!
16 t/m 20 september - onderhoud door Durk Posthumus: het schilderen
van staartbalk, spruiten, schoren en vangstok; de molenaar
schildert het achterkeuvelens en het kruirad. Ook wordt het riet
voor op de kap gestopt en met gaas bedekt.
21 oktober 1996 - vergadering bestuur van de Hersteller met het
afscheid van voorzitter van der Zijpp en het aantreden van jonkheer
van Eysinga als nieuwe voorzitter van de stichting.
I januari 1997 - huldiging Elfstedenwinnares Klasina Seinstra.

ln 1997 bestaat "De Hersteller" 14O jaar. We hopen nu al dat we
samen in goede harmonie ook het 15O jarig bestaan van onze molen
mogen vieren.
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