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Actualiteiten 

In de vorige editie lieten we zien dat er veel geklust is op en rond de molen. Uiteraard door het 

molenmakersbedrijf voor de restauratie aan de kap, maar ook het nodige schilderwerk door de eigen 

vrijwilligers. De afgelopen periode stond meer in het teken van het opslepen van bomen, het zagen van hout en 

het opruimen ervan. Hetgeen dat we zo graag doen! 

 

Daarnaast mochten we in mei heel veel bezoek ontvangen. Tijdens de Friese Sleepbootdagen mochten we zo’n 
700 bezoekers ontvangen, verspreid over de zaterdag en zondag. De zaterdag was er een knappe zaagwind, maar 

de zondag helaas niet. Ook de zaterdag in het Hemelvaartsweekend was het soms file in de molen met 250 

bezoekers. Prachtige aantallen en mooi om de mensen uit te leggen hoe de molen werkt, zoals dat 300 jaar 

geleden ook ging. 

 

Gezaagd hout opbergen in de droogschuur 

Nadat de natte stammen zijn gezaagd, volgt voor ons het zwaarste werk: de gezaagde planken moeten de 

droogschuur in om daar een aantal jaren te drogen. Met touwtakels trekken we de planken en balken tot achter in 

de molen en uiteindelijk naar buiten, maar daarna wordt het lastiger. Totdat er kortgeleden een melkkar boven 

water kwam bij Harry Kramer. De kar leek oud en versleten, maar met nieuwe banden en een knappe 

schilderbeurt is de kar voor ons goed te gebruiken. 

 
Zeker met flinke eiken platen – 4 meter lang, 70 cm breed en 6 cm dik; minsten 200 kg zwaar – is zo’n kar erg 

handig. Dan zijn 3 platen in één keer geen probleem en maken we het karwei in de droogschuur met rolletjes en 

mosterdpotten af. Niet altijd goed voor de rug, maar over een aantal jaren hebben we prachtig gedroogd 

eikenhout liggen. Op de 2e foto is de stapel te zien, waarbij de ruimte optimaal is benut door de vierkante palen 

mee te stapelen. Deze palen zijn in principe bedoeld voor tafelpoten, maar andere bestemmingen zijn uiteraard 

ook mogelijk. Dat weten we pas over enkele jaren. 

 

  
Marc in actie met de ‘nieuwe’ melkkar.  De stapel hout in de droogschuur. 

 
Fotoreportage op de molen 

Tijdens het zomerseizoen worden er dagelijks vele foto’s geschoten van de molen. Doordeweeks veelal van een 

stilstaande molen en op de zaterdag vaak met de molen in actie. Uiteraard staat de molen dan centraal, maar in 

mei werd er een fotoreportage gemaakt door een student, waarbij de molenaar centraal stond. Op allerlei 

manieren werden de vrijwilligers in beeld gebracht en dat leverde mooie foto’s op, zeker voor ons eigen archief. 

Ook werd er 1 groepsfoto gemaakt en deze willen we dan ook even tonen. 

 

Op de foto zijn zes vrijwilligers te zien. Dan ontbreken er toch zomaar drie collega’s. Eén collega kwam later die 

dag nog, maar twee collega’s zijn al langere tijd niet op de molen te vinden vanwege hun gezondheid. Zij zullen 



ook niet meer terugkeren als vrijwilliger. Hooguit eens voor een bakje koffie. Op die manier kunnen we toch de 

vele kennis met elkaar delen. In de dorpskrant na de zomer gaan we verder in op deze twee collega’s die heel 

veel voor de molen (en het molenhuis) hebben betekend! 

 

 
De vrijwilligersploeg van De Jager. V.l.n.r.: Siebolt, Jan, Bert, Arjan, Marc en Lourens. Foto is gemaakt door 

Ezra Böhm. 
 

2e fase restauratie uitgesteld 

Na de meivakantie zou aanvankelijk de 2e fase van de restauratie aan de kap beginnen, maar door 

omstandigheden is dit voorlopig uitgesteld. Waarschijnlijk tot in het najaar. Voor de molen geen probleem, daar 

de belangrijkste balk is vervangen en de molen dus veilig zijn rondjes kan maken de komende tijd. Als het weer 

het toelaat, gaan we zelf weer verder met het nodige schilderwerk. 

 

Voor meer foto’s en filmpjes van onze werkzaamheden op en rond de molen, kun je onze Facebookpagina of 

website raadplegen. We gaan voor een productieve en drukke zomerperiode! 

 

Arjan Reekers 


