Verslag molenjaar 2007
2007 is een bijzonder jaar geweest voor molen de Hersteller in een aantal opzichten, in het
jaar vande molens betrok Johannes Kooistra na een inwendige restauratie van ruim een jaar
de molenwoning.
De molen is van binnen nu geheel geisoleerd met de brandwije materialen steenwol en gips,
en is de elekÍrische installatie van de zolders ook geheel vernieuwd. Tevens is de slaapruimte
weer naar een situatie terug gebracht welke vergelijkbaar is met de authentieke situatie.
De douche en wc ruimte is ook iets vergroot en geheel gerenoveerd. Ook is in de schuur de
wasruimte van extra elekÍra en tegels voorzien, alsmede de afuoer.
Uitwendig heeft de molen een flinke onderhoudsbeurt gehad, de gehele molen is netjes weer
in originele kleuren geschilderd en is het gevlucht voorzien van vier nieuwe zeilen, twee witte
en twee bruine.
De laatste 8 kruipalen zijn dit jaar ook vervangeÍ! zodat de molen weer allemaal nieuwe
kruipalen heeft.
Ook heeft de rietdekJcer de stormschade van begin drt jaar hersteld en heeft het gehele rietdek
nagelopen en opgeklopt, zndat het rietdek er weernetjes bijstaat.
De windvang van de molen is aan de west tot noordzijde enorm verbeterd door het
verwijderen van de bomen en begroeiing, tevens is het molenerf opgeknapt en langs de sloot
voorzien van een hek. ook is er weer een nieuwe laag grind aangebracht door de weg en
waterbouwer die de damwand voor aan de weg heeft hersteld.
Kort geleden is de teruglooppal vernieuwd en vanaf de staart bedienbaar gemaakt, zoals dat
behoort.
Wat de molenaar nog wel zorgenbaart is de toestand van de stormbalk, door een zeer foutieve
verbinding komt deze omhoog, de komende tijdmldit ook (moeten) worden aangepakt.
Ook het vernieuwen van het kruirad zalde komende jaren nog worden gedaan.
De molen heeft tot op heden al meer dan 300.000 omwentelingen gemaakt, bljna 50.000 meer
dan vorig jÍur, en het jaar is nog niet voorbij.

De molen staat er zeer goed voor, alleen staat over een aantal jaren wel het aanpakken van het
uitwendig kruiwerk (staart, spruiten en schoren) op het programma, als mede onderhoud aan
de voeghouten aan de voorzijde. De werkzaamhedenzijnreeds opgenomen in de
meerjarenbegroting (PIP)
Ook zal er aÍm de schuur het nodige onderhoud nodig zijn!
7 en 8 september 2007 waren twee onvergetelijke dagen, welke in het teken van het 150jarige jubileum stonderg zeker een woord van dank aan de feestcommissie!
Johannes Kooistra

