
JAARVERSLAG  2022  STG. KOREN- EN PELMOLEN “FORTUNA” TE 

NOORDHORN 
Molenteam: Klaas Hekker, André Bood, Eric Leegte, Leon Westra (junior vrijwilliger) Gerda 

Jaarsma(molengids/PR) en Ginie Bakker(webmaster). 

 

 
 

Onderhoud 

De vrijwillig molenaars blijven voortdurend aan het klussen en schoonmaken en houden zo de 

molen in goede staat en een mooi monument om te bezoeken. 

   

Draaien en Malen 

Ook dit jaar hebben we naast graan weer een partij maïs gekneusd op verzoek van een boer uit de 

omgeving.  

 

Activiteiten in en om de molen 
Gelukkig konden we weer bezoekers ontvangen, zaterdags vaak gezinnen met jonge kinderen 

maar ook voorbij komende fietsers. Ook hebben we weer bezoek gehad van 

basisschoolleerlingen.  

 

 
 



Omdat de lesmolen van Niebert in restauratie is, hebben zij (molenaars echtpaar en leerling 

molenaars) een les op de Fortuna georganiseerd. Het onderwerp, zeilen bevestigen en voorleggen. 

 

Op de zaterdag vóór Sint Maarten is traditiegetrouw de wiek-verlichting aangebracht en gelukkig 

was er ook weer de traditionele lampionnenkeuring van Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn in 

de Fortuna. 

 
 

Publiciteit 

 In de periodiek Welkom in het Westerkwartier staat de Fortuna vermeld met de 

Tentoonstelling over de 80-jarige oorlog en de Slag bij Noordhorn. 

 Voor de Nationale Molendag en het Groninger Molenweekend zijn aankondigingen in de 

gratis weekbladen geplaatst en enkele verslagen opgenomen 

 Open Monumentendag in september. Hiervoor is in diverse media aandacht geweest en is 

ook een verslag van de geslaagde dag op de Fortuna geplaatst.  

 Een flink aantal fietsroutefolders is gebracht en verspreid. Van enkele attracties in deze 

gebieden zijn ook folders mee teruggenomen voor de kast met toeristische informatie in de 

Fortuna. 

 In NoordhornNu heeft een verslagje gestaan van de lampionnenkeuring.  

 

Website en Facebook-pagina 

Het bezoek aan de website is vrij stabiel over de maanden en jaren heen, met wat lagere aantallen 

in de ‘corona’-jaren. In 2022 was het bezoek weer op het niveau van de jaren daarvoor. 

Op de website staan de activiteiten vermeld en verslagen zoals die van Open Monumentendag.  

 

Op de Facebook-pagina “Molen de Fortuna Noordhorn” houden de molenaars belangstellenden 

op de hoogte van het wel en wee van de molen. Dit varieert van foto’s en filmpjes van 

onderhoudswerkzaamheden tot rondblikken vanaf de stelling en bijzondere weersomstandigheden. 

De Facebook pagina heeft 298 volgers en vaak veel reactie op de geplaatste foto’s. 
  

 

 

 

  



Opening en publiek  

De molenaars zijn van begin maart tot en met eind oktober vrijwel elke zaterdag op de molen aan 

het werk en is de molen open voor bezoek. Fijn dat het weer kan en we zien het bezoekersaantal 

gelukkig weer stijgen.  

 

Bezoekersaantallen 

In het gastenboek is te zien hoeveel bezoekers er in 2022 (minimaal) zijn geweest. Lang niet alle 

bezoekers laten hun gegevens hierin achter, dus dit geeft nooit een compleet overzicht, maar wel 

een aardige impressie. 

 

Bijzonder bezoek was dat van een grote groep collega-vrijwillig molenaars uit het midden van het 

land.  

Ook kwam een familie-groep uit Zuid-Afrika de Fortuna bezichtigen. 

Open Monumentendag was met 65 bezoekers weer de topdag van het jaar. Het mereldeel van de 

gasten kwam uit het Westerkwartier. 

 

 
 

Financiën 

De Stichting Koren- en Pelmolen de Fortuna is sinds 2016 geregistreerd als Culturele ANBI. 

In 2022 zijn de molenaars onder andere druk geweest met het plegen van enig onderhoud aan de 

molen, daartoe zijn enige uitgaven gedaan.  

Ook dit jaar zijn de vroegere donateurs niet aangeschreven om een bijdrage te doen.  

Dit omdat de financiële reserve van de Fortuna dit niet noodzakelijk maakte. 

Zie verder het financieel jaarverslag, dat ook op de website staat.  

 

 


