JAARVERSLAG 2016
MOLEN FORTUNA NOORDHORN

JAARVERSLAG 2016 STG. KOREN- EN PELMOLEN
“FORTUNA” TE NOORDHORN
Molenteam: Drewe Schouten, Klaas Hekker, André Bood, Eric Leegte, Gerda Jaarsma(molengids/PR)
en Ginie Bakker(webmaster).

Algemeen
 Op 31 mei konden de deelnemertjes aan de Avondvierdaagse-wandeling een verversing
halen in de Fortuna.
 Zondag 12 juni is de molen in de rouwstand gezet in verband met het overlijden van
Burg. Kor Dijkstra van gemeente Grootegast. Dhr. Dijkstra was geïnteresseerd in molens
en kwam wel naar de Fortuna toen hij burgemeester van de voormalige gemeente
Oldehove was.
 Op 1 juli heeft de Fortuna voor de Wielerronde in Noordhorn de wieken laten draaien.
 Op 23 juli is De Fortuna in verband met het overlijden van Arnold Wegman sr. te
Zuidhorn tot aan zijn begrafenis in de rouw gezet.
 Op 16 september presenteerden Fred Stol, wethouder van de gemeente Zuidhorn en Anna
van der Molen, medewerkster van Erfgoedpartners (Gron. Molenhuis) de banner “Molens
in Zuidhorn” in Zonnehuis Oostergast. Aan de totstandkoming hiervan is door het
molenteam van de Fortuna meegewerkt. De banner blijft enige tijd te zien op het
Dorpsplein van Zonnehuis Oostergast, waarna deze op reis gaat door de hele gemeente.
Groot en klein onderhoud Fortuna
 Vervanging van enkele verrotte delen van het stellinghek.
 De verzakking bij de deur van de molen is met rubbermatten wat opgehoogd, zodat de
bezoekers geen natte voeten krijgen na stevige regenbuien. Dit behoeft nadere oplossing
door herstraten van de oprit.
 Het ongedierte dat de molen plaagde is met succes bestreden.
 Herstel stucwerk van muren op de stellingzolder en vervanging/verbetering van de
legplanken in de koffiehoek en van de uitstalling van de modelmolentjes.
 Opknappen van een oude plank met molenspreuk; deze kregen we van dhr. Geertsema,
die woonde achter Langestraat 66 te Noordhorn, waar vroeger ook een molen heeft
gestaan. Op het schuurtje dat daar nog is staat het woord ‘Muil’nbaarg’. De plank krijgt
uiteraard een mooi plekje in de Fortuna.
 Via Eric Leegte kreeg de Fortuna een oude waaierij, die bij een boerderij in Bedum.
stond om opgeruimd te worden. Een opknapproject voor volgend jaar!
 De jaarlijkse keuring van het hijsmateriaal leverde op dat de valbeveiliging voor werken
op hoogte moest worden vervangen, zo ook het kettingtakel (goed voor 2000 kg). De
hijsstroppen werden wel goedgekeurd.

Opening en omwentelingen
Van begin maart tot en met eind oktober was de Fortuna vrijwel elke zaterdag open voor
publiek. Door de week is soms ook wel met de molen gedraaid en gemalen. De molenaars
Klaas Hekker, Drewe Schouten en de leerling-molenaars André Bood en Eric Leegte hebben
de molenas met de wieken 40154 keer rond laten gaan. Door diverse omstandigheden was dat
wat minder dan afgelopen jaren.
Activiteiten in en om de molen
 12 maart: Op NL_Doet Vrijwilligersdag hebben Harry Vrieling uit Grootegast en Hammy
ten Hoeve uit Noordhorn de handen uit de mouwen gestoken. Ook de reguliere
vrijwilligers waren in touw en zo is er veel werk verzet!
 13 mei Nationale Molendag en Jaarmarkt Noordhorn 7 mei kwamen er wat meer
bezoekers dan op een reguliere zaterdag.
 17 mei bezoek van een groep etnische Hongaren uit Roemenië, die te gast zijn bij mensen
van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Zuidhorn. De meesten waren zeer geïnteresseerd
in de techniek van het malen en pellen. Ondanks de soms gebrekkige vertaalmogelijkheden was dit een zeer geslaagde informatie-uitwisseling.
 Op 10 juni kregen leden van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Grootegast een
rondleiding met uitleg.
 11 en 12 juni: Groninger molenweekend leverde ook wat extra bezoekers, waaronder een
molenaar uit Maasbommel in het Land van Maas en Waal.
 Op 11 juli j.l. bezochten de dhr. Hero Meerveld en zijn dochter de Fortuna. Het was een
verrassing voor Hero, die dacht nog even in Zuidhorn te gaan kijken waar zijn moeder
haar laatste jaren had gewoond, maar dochter Janneke had het bezoek van de Fortuna
geregeld omdat Hero in 1942 is geboren in het huis Langestraat 14, pal onder de molen.
Beiden genoten van de rondleiding en Hero vertelde hoe het er in zijn jeugd in en om de
molen had uitgezien.





9 september startte de “Klassieke Saab-club” hun jaarlijkse rondrit vanuit de Fortuna. Dit
jaar werd deze georganiseerd door Joke Broekema uit Niezijl, die de rondrit maakte op
basis van de Schansenfietsroute.
10 september was Open monumentendag met als thema Iconen en symbolen. Hoewel
geen grote toeloop kwamen er ook deze dag gestaag bezoekers.
11 november hield Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn traditioneel de
lampionnenkeuring in de Fortuna.



Op 21 december hebben groepjes kinderen van SWS de Vlieger op de kerstwandeling, die
door de ouderraad van de school werd georganiseerd, de Fortuna bezocht. Hier vertelden
enkele klasgenootjes het verhaal van de herders.

Publiciteit
Vaste prik zijn publicaties van de activiteiten in de NoordhornNu, de regionale bladen en het
toeristisch magazine Welkom in het Westerkwartier. Ook diverse websites kregen
persberichten en foto’s toegestuurd en plaatsten deze geregeld.
Sinds begin mei van 2016 staat de Fortuna met de tentoonstelling en de fietsroute langs
Schansen en molens op de landelijke Uitjes-website “Land van ANWB”.
Website
Internet is tegenwoordig voor veel mensen een onmisbare bron van informatievoorziening. Het
bijhouden van een website is daarom ook voor de Fortuna erg belangrijker. Door de prettige
samenwerking met onze webmaster worden aanpassingen daarop gelukkig snel gerealiseerd.
Bijzondere activiteiten zijn op de Agenda-pagina te vinden; verslagen van activiteiten komen
er ook rap op en kunnen veelal met foto’s worden geïllustreerd.
Het bezoek aan de website is vrij stabiel over de maanden heen, met wat hogere aantallen in
de herfst-en wintermaanden dan in de voorjaars- en zomermaanden.
Bezoekersaantallen
In het gastenboek en op het speciale registratieformulier van de Open Monumentendag is te
zien hoeveel bezoekers er in 2016 (minimaal) zijn geweest. In totaal hebben 131 bezoekers iets
opgeschreven; de meesten zijn afkomstig uit de naaste omgeving (Westerkwartier). Slechts 28
bezoekers kwamen dit jaar uit het buitenland, waaronder een dozijn uit Roemenië en enkele
gasten kwamen zelfs uit Japan, Australië, India en Indonesië.
Financiën
De Stichting Koren- en Pelmolen de Fortuna is geregistreerd als Culturele ANBI. Onze
donateurs hebben in een brief toelichting gekregen over de fiscale voordelen hiervan en
uiteraard staat dit ook op de website vermeld.

