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Meer dan 600 bezoekers namen in het afgelopen jaar de moeite om over het markante witte 
bruggetje bij de Himpenserpoldermole op het erf te komen. De molenaars hebben het er druk mee 
gehad. Overigens tot veel genoegen. Het is prettig van de bezoekers te horen dat zij genieten van de 
molen en dat ze hun verbazing uiten dat na meer dan 150 jaar de molen nog steeds echt op 
windkracht het water van de Himpensermar omhoog voert naar de Friese boezem. 

Geen uitgebreid overzicht van alle activiteiten per maand, maar de hoogtepunten uit het molenjaar. 

Al vroeg in het voorjaar stonden er grote groepen wandelende ‘Vrouwen van Nu’ op het erf voor een 
kennismaking en een leuke rondleiding. 

De vrijwillige molenaars hebben meegewerkt aan de Leeuwarder Molendagen in april, de Nationale 
Molendagen in mei en de Friese Molendagen in september. Bij deze open dagen is de molen steeds 
zoveel mogelijk op zaterdag en zondag open. 

In de zomer kwam er een bruidspaar met de vraag voor een foto-reportage op de huwelijksdag. Altijd 
maar afwachten of het weer meewerkt, maar dat ging goed op 19 juni en de molen stond daarna de 
hele dag in de vreugd met de nationale driekleur en de Friese pompeblêden in top. 

Schoolklassen uit Zuiderburen en Wergea gooiden hun fietsen in de berm en de grootste durfals van 
de groepen 5 en 6 klommen tot aan de hanebalk op de kapzolder. De juffen sloeg de angst om het 
hart. Alle kinderen zijn weer veilig beneden gekomen. De zoldertrappen in de molen zijn voor de 
kinderen een duidelijke attractie. Achteruit naar beneden, spannend, spannend. 

Op de zussendag van de familie van Stef liepen de losse bezoekers met mooi weer gewoon tussen de 
picknicktafels door over het erf de molen in. Het is verbazend dat je zoiets op een zonnige zaterdag 
probleemloos kunt combineren.  

Net als alle jaren draait de molen heel geregeld. Dit jaar was dat 193 uur. De normale bezigheden van 
de molenaars waren hetzelfde als in vorig jaren. Gras maaien, mollen vangen, eendenkorven 
uitzetten en zorgen voor steeds voldoende promotiefolders in het flyerbakje aan de paal buiten het 
molenerf. 

Ook leuk is om gasten te vragen een beetje te kruien, na een paar slagen aan de slinger van de 
kruilier zie je hun respect stijgen voor mensen die dat vrijwillig doen. En op de kapzolder de 
ingereuzelde onderkant van de overring voelen ontlokt menig damesgilletje. 

De oud-boer van de naastgelegen (voormalige) boerderij kwam voor zijn 80ste verjaardag met familie 
nostalgisch herinneringen ophalen. Ach, die goede oude tijd. 

Naast klein onderhoud door de molenmaker is in het najaar een groot deel van de uitschoot 
vernieuwd. Helaas lijkt daarmee de lekkage in het molenerf nog niet geheel opgelost.  

Met de feestdagen eind december ging er voor het eerst een lichtster in het gevlucht. Reacties van 
passanten leert dat dat zeer wordt gewaardeerd. Het is een manier om te proberen de molen dichter 
bij de mensen te brengen en zo het enthousiasme van de vrijwillig molenaars over te dragen. We 
hopen dat het mede zal leiden tot betrokkenheid als garantie voor het voortbestaan van alle molens 
in Friesland. 

Voor 2016 staat er groot onderhoud aan de molen gepland. Er komt een nieuw gevlucht, de 
kruipalen worden vernieuwd en er zal geschilderd worden. Een operatie als het vervangen van de 
wieken trekt altijd wel de belangstelling van de media . Daar moeten we dan weer van profiteren in 
het belang van ons waardevolle monument. 

De vrijwillige molenaars:  

Stef Mensinga en Lolke van der Meer 


