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JAARVERSLAG 2019  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 4 juli heeft de Fortuna voor de Wielerronde in Noordhorn de wieken laten draaien. 

 In de loop van het jaar werd duidelijk, dat Drewe Schouten om gezondheidsredenen zijn 

functie als vrijwillige molenaar op de Fortuna moest beëindigen. André Bood is hem 

opgevolgd als secretaris van het Stichtingsbestuur. Vanuit het bestuur is Drewe uiteraard 

bedankt voor zijn inzet en met een naar eigen inzicht te besteden geldbedrag ‘getroost’.   

 Op 12 december is op het gemeentehuis in Zuidhorn afscheid genomen van Drewe 

Schouten door onder andere Cor de Boer, voormalig beleidsmedewerker erfgoed en de 

nieuwe ‘molenwethouder’ Hielke Westra. Drewe is hierbij bedankt voor zijn inzet voor de 

Fortuna. 

 Op 12 december bezochten Hielke Westra, wethouder, technisch medewerkers Jan 

Herman Veenstra en Steven Akker en Pieter Soet, beleidsmedewerker erfgoed, allen van 

de gemeente Westerkwartier, alle 5 molens die eigendom zijn van deze fusie-gemeente. 

De molen EbenHaëzer in de voormalige gemeente Leek hoort hier nu ook bij.  

 Op Kerstavond 24 December startte voor de eerst keer een fakkeloptocht van de alle 

kerken van Noord- en Zuidhorn bij de Fortuna. Dit was een succes en een mooie start van 

een nieuwe traditie.     

 

Groot en klein onderhoud Fortuna  

 Door Gemeente Westerkwartier heeft de stelling een grote opknapbeurt gehad, zo is er 

een antislip-laag aangebracht op de planken en is het dichte deel opnieuw bekleed met 

een bitumen laag. Onze dank hiervoor. 

 De verzakking bij de deur  van de molen is verleden tijd. Medewerkers van gemeente 

Westerkwartier hebben de oprit geheel bestraat en zijn ook de randen naar de 

buurpercelen netjes afgewerkt. Ook hiervoor onze dank en die van de buren!  

 Naast het reguliere smeerwerk is er extra aandacht geweest voor het smeren van de 

keerkuip en overring, dit is een voelbare verbetering. 

 De remkleppen en het mechaniek loopt niet altijd even soepel, we zijn bezig om dit te 

verhelpen. 

 Er is blijvend aandacht voor het interieur van de molen, hierbij is de toegankelijkheid en 

veiligheid belangrijk ook bv tijdens de vele klussen die er gedaan worden, zoals  

schilderwerk en ander onderhoud. 

 Dit was het tweede jaar dat we de "nieuwe" lampjes in november in de wieken hebben 

gemaakt. Het viel op dat er toch regelmatig lampjes stuk gingen en dus vervangen 

moesten worden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de fittingen die nu al zo'n 15 jaar 

oud zijn. Gestart zal worden om deze te vervangen. Dit voorjaar worden er ook nieuwe 

schijnwerpers gemonteerd. 

 Er is gestart met het verzamelen van de benodigde inhoud voor onze eigen leskist. En er 

wordt nagedacht over hoe wij de molen (binnenkant en werking) kunnen laten zien aan 

mindervaliden en rolstoel afhankelijke mensen. Er is hiervoor al belangstelling getoond 

vanuit Het Zonnehuis Oostergast, Zuidhorn. 

 



 

 

  
 

 

Opening en omwentelingen  

Van begin maart tot en met eind oktober was de Fortuna vrijwel elke zaterdag open voor 

publiek.  

 

Activiteiten in en om de molen 

 16 maart: Op NL_Doet Vrijwilligersdag hebben 2 leerlingen van het Gomaruscollege in 

Groningen in het kader van hun maatschappelijke stage in de Fortuna de handen uit de 

mouwen gestoken. Ze haalden onder andere heel veel takken uit de kap, die daar door 

ijverige kauwtjes waren gebracht. Ook de reguliere vrijwilligers waren in touw om d 

draaiende delen te smeren en dat had het gewenste resultaat: het kruien ging veel minder 

zwaar. 

 22 april – 2
e
 Paasdag was de lancering van de gids met thema-routes door het 

Westerkwartier: deze gaan langs toeristische bezienswaardigheden en horeca. Voor de 

Fortuna met ca. 40 bezoekers een groot succes. 

 Op 11 mei Nationale Molendag was het redelijk druk in de Fortuna, dit jaar met enkele 

molenaars in opleiding en gasten uit Friesland. Helaas is de jaarmarkt/braderie, die 

meestal op dezelfde dag plaatsvindt in de Langestraat niet doorgegaan; dat zorgt vaak wel 

voor extra aanloop, ook van bewoners van Noordhorn zelf. Volgend jaar beter.. 

 23 mei bezoek van een groep etnische Hongaren uit Roemenië, die te gast zijn bij mensen 

van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Zuidhorn. Enkelen waren hier al eerder geweest 

en hielpen met vertalen.  

 8 juni: in het Groninger molenweekend kwamen weer enkele bezoekers van verder weg, 

waaronder een stel uit de Achterhoek, beide betrokken bij molens als molenbouwer(m) en 

molenaar(v) in het Openlucht Museum in Arnhem. Ook kwam een medewerker van  

vereniging De Hollandsche Molen met zijn broer bij ons op bezoek. Dat leverde een 

geanimeerd gesprek op met molenaar Klaas Hekker. 

 14 september was Open monumentendag met als thema Plekken van plezier. Vooral ’s 

middag werd het druk en dat ging tot ‘na sluitingstijd’ door. 

 11 november hield Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn traditioneel de 

lampionnenkeuring in de Fortuna. 

 

 

Bezoek door groepen leerlingen uit het basisonderwijs 

Op 23 mei kreeg groep 7/8 van CBS De Windroos in Zuidhorn de erfgoedles met thema 

Vriend en Vijand, gerelateerd aan de ‘Slag bij Noordhorn’ en de film en expositie hierover in 

de Fortuna. 

Dit jaar constateerden we een grote toename van aanvragen voor programma Molenmuis voor 

de onderbouw. Dit komt met name door de fusie tot de gemeente Westerkwartier en daling 

van het aantal molens, die dit onderdeel van het erfgoedtraject verzorgen. Ook worden 

scholen buiten onze gemeente wel naar ons doorverwezen door Erfgoedpartners/Cultuurclick.   



 

 

We hebben in juni groep 1 / 2 uit Zevenhuizen, en  3  keer groep 3 uit Beijum op bezoek 

gehad met programma molenmuis en in november groep 3 /4 van SWS De Vlieger en 2 

groepen van school De Borgh in Zuidhorn voor een kort bezoek. Erg intensief voor de 

reguliere en extra vrijwilligers, die hiervoor in touw waren.  

In november is ook een pilot gedaan met vernieuwde invulling van thema molenmuis met 

groep kleuters van SWS  de Vlieger uit Noordhorn; dit naar opzet van projectmedewerkster 

Kim van Steenwijk van Erfgoedpartners. Zij woonde deze pilot ook bij en hield naderhand 

een evaluatie met betrokkenen. Inmiddels zijn de verbeterpunten en opmerkingen uit de pilot 

alweer verwerkt in de voorbereidingsdocumentatie voor leerkrachten en ouders bij dit thema. 

Ook is het thema omgaan met kinderen een onderdeel van de cursus voor molengids van 

erfgoedpartners. Prima samenwerking dus. 

   

   
 

 

  
  

 

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.  

Als lid van de Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier heeft de Fortuna dit jaar 

meegedaan aan de totstandkoming van nieuwe wandel- en fietsroutes langs ‘Parels in het 



 

 

Westerkwartier’. Het boekje met deze routes is in de molen verkrijgbaar en de QR-code voor 

meer informatie hangt aan de voordeur.   

 

 
 

 

 

Website en Facebook 

Internet is tegenwoordig voor veel mensen een onmisbare bron van informatievoorziening. 

Het bijhouden van een website is daarom ook voor de Fortuna erg belangrijk. Het bezoek is 

stabiel. Sinds dit jaar heeft de Fortuna daarnaast een Facebook-pagina, die door de molenaars 

wordt gevuld. Ideaal voor het onderhouden van contact met onze ‘supporters’ en plaatsing 

van recente informatie en nieuwtjes. De berichten/foto’s worden per bericht tussen de 50 en 

wel 200 keer bekeken. 

 

Bezoekersaantallen 

In het gastenboek en op het speciale registratieformulier van de Open Monumentendag is te 

zien hoeveel bezoekers er in 2019(minimaal) zijn geweest. In totaal hebben 264 bezoekers iets 

opgeschreven; ruim de helft zijn afkomstig uit de naaste omgeving (Westerkwartier). Slechts 

29 bezoekers kwamen dit jaar uit het buitenland; enkele gasten kwamen uit diverse Europese 

landen, maar ook uit Azië en Noord-Amerika.  Na de ‘magere jaren, waarin de Fortuna niet 

kon draaien zit het aantal bezoekers hiermee flink in de lift. Met daarnaast een groot aantal 

leerlingen was 2019 een topjaar.    

 

bezoekers Molen Fortuna  2019  
    Plaats/Land of groep afspraak evenement overig   totaal 

Westerkwartier   98 32   130   

Ned. Overig   49 56   105   

NL-totaal           235 

Buitenland   9 20   29 29 

scholen incl. 
begeleiding 244         244 

groepen/partijen 15         15 

totaal 259 156 108   264 523 

 

 

Financiën 
De Stichting Koren- en Pelmolen de Fortuna is sinds een aantal jaren geregistreerd als 

Culturele ANBI. Onze donateurs kunnen daardoor, onder bepaalde voorwaarden, profiteren 

van een hogere aftrek van de inkomstenbelasting. 
 


