Molenaarsverslag 2012
2012 is winderig begonnen en de molen heeft zeker in de eerste week van 2012 veel omwentelingen
gemaakt, en zeker ook in de laatste week van het jaar heeft het gevlucht weer de nodige rondjes
gemaakt. Het totaal aantal omwentelingen in 2012 bedroeg 413.862 Qua wat ik even na kon gaan
heeft de Hersteller nog nooit zoveel omwentelingen gemaakt in een jaar, en behoort de molen
wederom tot een van de meest draaiende molens van Friesland.
De molen en z’n molenaar zijn in 2012 aardig in de media geweest, met oa een mooi artikel in de
Landleven wonen en in een bijlage van de LC, wonen &co
Onderhoud, er zijn kleine onderhoudswerkzaamheden verricht door de molenaar, zodanig dat de
opmerkingen vermeld in het inspectierapport zijn verholpen. De zeilen zijn voor onderhoud
afgenomen en worden binnenkort weer voorgehangen. Ook zijn er twee nieuwe deuren gemaakt, en
door een bevriende smid nieuwe naar origineel model scharnieren gesmeed. Ook de schuurdeuren
zijn vernieuwd. In de schuur is het nu weer mooi droog, ook bij veel regen en wind.
Verlichting, de molen wordt sinds de kerst in het donker verlicht door een drietal LED schijnwerpers
van elk 50 Watt, welke zijn gesponsord door de Rabobank H’veen, en in samenwerking met
Hemutech aangesloten, daarbij is bijna 100 meter kabel ingegraven. Om de lichtarmaturen te
beschermen en het verkeer geen last van de lampen te bezorgen worden schermkasten geplaatst.
Tuin, de tuin is grondig aangepakt, en staat er mede dankzij Tjerkstra prima bij. De molenaar huurt
Tjerkstra voor het onderhoud van de tuin, en bij tijd tekort ook voor het maaien in. Door het
egaliseren van de tuin is het maaien veel eenvoudiger en komt de molen mooi tot z’n recht. In het
komende voorjaar zal er een soort picknick tafel in het gazon worden geplaats zodat eventuele
voorbijgangers hier even kunnen uitrusten en van de molen kunnen genieten.
Informatiebord, er is een ANWB informatiebord geplaats en, deze is op een passelijke feestelijke
wijze onthuld.
Vooruitblik, het nieuwe 6-jarenplan is goedgekeurd en het onderhoud zal weer bij gaan dragen aan
het behouden en verfraaien van het mooie levendige monument.
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