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Jaarverslag 2013
De vrijwillige molenaars van de Hempenserpoldermolen, Lolke van der Meer en Stef Mensinga
begonnen het jaar 2013 met een paar onbelaste draaiuren op 8 januari. Tijdens de jaarwisseling
heeft de molen in de vreugd gestaan om de geboorte van het vijfde kleinkind van Lolke.
Halverwege de maand gold er een maalverbod van Wetterskip Fryslân wegens extreem hoge
boezemstand. Na 29 januari werd het verbod opgeheven, en bij een, voor winterse omstandigheden
vrij hoge temperatuur van zo'n 7 à 6 graden Celsius, maalde de molen de twee dagen daarna op een
harde zuidwestenwind.

Wist u dat: Lolke wel acht keer een mol heeft gevangen dit jaar?
Het voorjaar was koud en in februari en maart kwam de roeketting maar een enkele keer los. Dat
duurde tot 10 april. Nog steeds maar 7° C, Zuidwest 3 en los op vier vollen. Een test voor de
Leeuwarder Molendagen in het weekeind erop 13 en 14 april. Op zaterdag nog steeds koud, maar
toch 20 bezoekers op de molen. Dan zondag de 14de. Veertien graden! Volop zon en een flinke Zuid
6. Goed voor 32 bezoekers. Tenslotte hangt op 30 april de vlag uit voor de inhuldiging van Koning
Willem Alexander.

Wist u dat: Stef zeventien keer het molenerf heeft gemaaid?
Op de zaterdag van Nationale Molendag 13 mei bemant Stefan Teeling als gastmolenaar de trots bij
de Wâldwei, Lolke is druk met de weidevogels en Stef assisteert in Menaldumadeel.

Wist u dat: De minimum en maximumtemperatuur van 7 tot 23 graden was op het molenerf?
Tot eind juni blijft het koud. Twintig schoolkinderen van de basisschool, groep 8 uit Wirdum komen
de 20ste op excursie in de molen. Een van hen, Hessel van der Meer heeft een klasse-spreekbeurt
over de molen bedacht, met bijbehorend molenbezoek.
Wat onderhoud aan het erf en maar 9 draaiuren in het logboek. Ook in juli houdt het niet over wat
betreft het aantal uren dat de molen zich draaiend van zijn mooiste kant laat zien.

Wist u dat: De verbindindingskabel van de bliksemafleider in mei gestolen is?
Nee, dan augustus, het is vakantie en we puffen van de warmte. Bijna om de andere dag zwaaien de
wieken naar voorbij rijdende campers en caravans op de N31. Helaas gaat het gevlucht op 13
augustus in de rouwstand vanwege het onverwacht overlijden van de Beschermheer van De
Hollandsche Molen, Prins Friso.

Wist u dat: Er een anti knaagkeverbehandeling is uitgevoerd?

Twee weken voor het Friese Molendag is komt er een bord met poster bij de molen te staan. Maar
deze 15de editie op zaterdag 14 september verregent volledig en Lolke heeft de handen vol aan het
voortdurend kruien naar de schiftende wind van Noordwest snel krimpend naar Zuidwest. Toch nog
een groep van 15 enthousiaste Aziatische en Afrikaanse bezoekers die de molen aandoen in het
kader van hun studie naar de vogeltrek van de grutto (Onderzoek 'Kening fan de greide').
De zondag erop is het ook buiïg met een ZW6 en dan ontvangt Stef 6 bezoekers.

Wist u dat: Er een duif op de kapzolder gevangen zat?
Snel door naar woensdag 18 september. De firma De Jong en De Wal uit Grou timmert traptreden
over de schreplatten op ons hooghout bruggetje, een lang gekoesterde wens om de molen
gemakkelijker en veiliger bereikbaar te maken.
Eendenkorfvereniging Strampel zit een dag later in de molen riet tot korven te vlechten, en hoera,
hoera op zaterdag 21 september wordt eindelijk, na jaren, de tochtsloot voor de molen gehekkeld.

Wist u dat: Er een folderbakje voor passanten is bij de informatiepaal?
Dat komt mooi uit, want zo'n vier weken later vieren we op een mooie vrijdag het
honderdvijftigjarig bestaan van de molen met een praamtocht door de opvaart. Weliswaar moeten
de genodigden de laatste honderd meter wegens ondiepte nog te voet, maar het begin is er. Een
geslaagde middag, meldt ons logboek.

Wist u dat: We nu een verhard paadje naar de molen hebben?
De laatste maanden van het jaar draait de molen ook nog regelmatig, waardoor het totaal aantal uren
op 136 komt.

Wist u ook dat: Er 34 uur onbelast is gedraaid en 102 uur met de vijzel. Het aantal bezoekers was
270. De korte schoren van de staartbalk loskwamen, wat door de molenmaker is hersteld. We met
het bestuur klussen hebben gedaan, onder andere bijverven en kluften repareren, Ook nog twee
keer samen vergaderden. Er aanvullende veiligheidsvoorzieningen in en om de molen zijn
gekomen? Nog veel meer te vertellen valt, dus kom gerust langs!
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