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Het weer doet gekke dingen 

Het is eind maart. Het weer gaat alle kanten op. De uitdrukking ‘maart roert zijn staart’ was wel van toepassing. 

Bijgaande foto’s zeggen misschien wel alles. De een gemaakt op 26 maart en de andere 5 dagen later. Maar 

warm of koud, voor ons als vrijwilligers draait het erom dat er genoeg wind is. Dat viel op de 26e dan in de 

ochtend nog wel tegen, maar de noordenwind kwam later op de dag toch wel opzetten. En dus konden er 

stammen de helling op worden getrokken. 

 
Bij een noordenwind spreken we wel van de uitdrukking ‘noorderwind, een koningskind’. De wind komt laat op 

en gaat vroeg neer. De piek is maar kort en dat bleek deze dag ook. Soms is het weer dan ook wel weer 

voorspelbaar, al geldt deze spreuk met name in de zomertijd. Toch hebben we de afgelopen maanden van alles 

meegemaakt: droogte en warmte, stormen, sneeuw en april begint herfstachtig. Het kan niet op en dat vaak 

gepaard met genoeg wind om de molen het werk te laten doen! Dan kunnen we er toch ook gewoon erg van 

genieten. 

 

Het zagen van dikke eiken balken 

De vorige maand meldden we al dat we druk aan 

het zagen zijn voor een windpeluw voor de 
korenmolen in Joure. Deze eiken balk van 60x45 

cm en 3,5 meter lang ligt inmiddels achter in de 

zaagschuur. Deze moest ruimte maken om nog een 

windpeluw te zagen; eentje voor onszelf. Eerder 

hadden we al een windpeluw voor onszelf gezaagd, 

maar deze bleek na een grondige inspectie toch niet 

goed genoeg. 

 

Dus werd er snel geschakeld en zelfs op 

doordeweekse dagen/avonden geprofiteerd van de 

vele wind begin april om deze klus zo snel 
mogelijk af te ronden. De windpeluw moet immers 

binnenkort worden geplaatst in onze eigen kap 

tijdens de korte restauratie. Deze eiken balk is 

40x40 cm en 2,5 meter lang. Het liefst willen we dat deze restauratiewerkzaamheden 

nog voor de meivakantie afgerond zijn, zodat de molen tijdens alle festiviteiten volop kan draaien en zagen! We 



kijken reikhalzend uit naar de Friese Sleepbootdagen en het Hemelvaartsweekend. We verwachten dan weer veel 

bezoekers te ontvangen. 

 

Werkzaamheden op het molenterrein 

Het is menig dorpsgenoten vast opgevallen dat er eind 

maart volop is gewerkt aan het terrein rondom de molen 

en de droogschuur. Het waterschap heeft de kade 

opgehoogd en ook is het terrein van de zeilschool 
opgehoogd. Iedereen kent vast nog de foto’s en/of 

filmpjes van de enorme wateroverlast van afgelopen 

zomer. De grond tussen onze droogschuur en de 

achtertuinen van de Paterstrjitte werd regelmatig een 

enorm zwembad. Het is namelijk een van de laagste 

punten in het dorp. 

 

Of het ophogen van de grond het probleem gaat verhelpen 

of de molen en droogschuur nog eerder onder water zet, 

moet blijken. De noodpomp in de Kleasterstrjitte zal ons 

voorlopig wel uit de brand helpen. 
 

Voor meer actuele foto’s en filmpjes verwijzen we je door naar onze Facebookpagina van Houtzaagmolen De 

Jager. 
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