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    De Meervogel (Hoeksmeer) 
 
 
 
Eind januari voor de eerste keer weer gedraaid en gemalen bij windkracht 4 bft. Begin maart 
de molen in de rouwstand gezet i.v.m. het droevige bericht dat een kleinkind van de fam. 
Dijkema (Hoeksmeer) is overleden. 
In maart een aantal zaterdagen( samen met Jan Chris)  bezig geweest  in de molen met de 
jaarlijkse grote schoonmaak en ook nog overbodige spullen afgevoerd. 
Eind maart is de grasmaaier weer terug van het waterschap. De grasmaaier was daar voor 
onderhoud. 
 
Vanaf april/ mei komt Wieke Duinmeijer (leerling molenaar) regelmatig op bezoek om mee te 
draaien en zij wil graag na haar examen in het najaar ook molenaar worden op de 
Meervogel. Op 21 april was ze al geslaagd voor het provinciaal examen in Zeerijp op molen 
De Leeuw. 
 
Tijdens de nationale molendag (12 mei) is de molen goed bezocht: 22 bezoekers, een prima 
score! 
In juni tijdens het Groninger Molenweekend waren er 6 bezoekers. 
 
Vanaf de zomer mag er, vanwege de aanhoudende droogte en daardoor lage waterstand, 
niet meer gemalen worden. Maar draaien voor de prins gaat gewoon door bij voldoende 
wind. 
 
Ook in de zomer is de hele staartconstructie door Anne Doornbosch geschilderd, ziet er weer 
prima uit.  
 
Begin september was de open monumentendag en samen met Wieke de hele dag kunnen 
draaien en 11 mensen op bezoek gehad. Alleen jammer dat we nog steeds niet mogen 
malen. 
 
Half september kwam ik er achter dat er een wig uit het bovenwiel was gevallen en ook een 
aantal wiggen los zaten. Na overleg met Anne Wieringa besloten niet meer te draaien en te 
wachten tot Anne Doornbosch langs kan komen om het te herstellen. Wegens drukke 
werkzaamheden van Anne D. kan dit wel een aantal weken duren. Jammer, maar veiligheid 
voor alles. 
 
Woensdag 3 oktober heeft Wieke succesvol examen gedaan in Norg op molen Noordenveld! 
De Meervogel heeft er een enthousiaste molenaar bij.  
 
Half oktober samen met Wieke de molen in de vreugd gezet. Mevr. Anna Dijkema was 75 
jaar geworden en wilde graag foto’s laten maken bij de molen in de vreugdstand. 
 
Op 29 oktober is Anne D. begonnen aan het bovenwiel. Herstellen dat het bovenwiel weer 
gecentreerd  om de as zit en ook is de as ca. 12 mm omhoog gebracht. Op de laatste dag 
heb ik  Anne D. nog geassisteerd met het afstellen van de vang. De molenmaker is 3 dagen 
bezig geweest om deze klussen uit te voeren. 
 
In oktober/november ben ik een aantal keren samen met Wieke op de molen geweest zodat 
zij  de molen wat beter leerde kennen en er mee vertrouwd raakt. Later in november heeft ze 
zelfstandig gedraaid op de molen, maar ook samen met mij een aantal keren gedraaid. 
 



In december zijn er veel bollen (Narcissen) gepoot  tussen de molen en weg. Hopelijk in het 
voorjaar allemaal in bloei. 
 
Na de kerst de molen in de rouwstand gezet i.v.m. het overlijden van mevr. I. Pouwels 
 (van de Hollandsche Molen) 
 
Eind december ging de jaarlijkse molenlampionnen wandeltocht langs de Kloostermolen en 
de Meervogel dit jaar niet door wegens gebrek aan belangstelling. Hopelijk volgend jaar wel 
weer. 
 
De statistieken nog even: 
 
De molen is 90 uren open geweest (38 keer).  
53 uren gedraaid en 14 uren gemalen. 
Totaal 57 bezoekers ontvangen. 
 
Wim Hofkamp 
Molenaar de Meervogel 
 
Mede molenaars op de Meervogel: 
Jan Chris Wagenaar 
Wieke Duinmeijer 
 
 
 


