JAARVERSLAG 2020
MOLEN FORTUNA NOORDHORN

JAARVERSLAG 2020 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).

Coronavirus
Vanaf medio maart tot en met het eind van dit verslagjaar is de openstelling van de Fortuna
grotendeels bepaald door de algemene maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus
te beperken. Aangezien de molen niet geschikt was te maken voor éénrichtingsverkeer van grote
aantallen bezoekers, zijn de ’Molendagen’, Nationale Molendag (in mei) en Groninger
Molendag(in juni) afgelast. Hetzelfde gold voor 2e Paasdag met de Aftrap van het
toeristenseizoen in het Westerkwartier. Dat betekende ook geen extra publiciteit voor deze
activiteiten, ook niet voor het bredere erfgoedevenement Open Monumentendag in september.
Groot onderhoud
Dit jaar is er geen groot onderhoud - door derden - uitgevoerd aan de Fortuna. Wel is door de
vrijwillig molenaars een maalkoppel geheel gedemonteerd, schoongemaakt en weer gemonteerd.
Daarna is de afstelling ten behoeve van het gelijkmatige malen uitgebreid getest en ingeregeld.
Ettelijke zakken graan zijn er doorgedraaid!

Klein onderhoud Fortuna en ander werk
•
•
•
•
•

De klussen ter voorbereiding van het nieuwe draaiseizoen, die anders grotendeels op
Nationale Vrijwilligersdag NL-Doet in maart worden uitgevoerd, zijn nu gespreid over
meerdere zaterdagen door het molenteam en andere vrijwilligers uitgevoerd.
Uit oogpunt van veiligheid is de molenkap geregeld in de wind gekruid en is er ten behoeve
van onderhoud en ‘rust-roest’ met de wieken gedraaid. En voor het schoondraaien van het
koppelmaalstenen is er ook daadwerkelijk gemalen.
Gedurende de zomer is allerlei schilder en schuurwerk verzet aan het hout- en ijzerwerk. Zo is
er bv ook overbodige verf en bedrading van balken verwijderd. Hiernaast is er kritisch
gekeken naar voorraden en overbodige spullen, deze zijn afgevoerd.
Er zijn nieuwe en zuinige schijnwerpers gemonteerd.
Ook is er aandacht besteed aan het interieur en inrichting van de molen. Op de begane grond
zijn er tafels en stoelen verwijderd en vervangen door kleinere tafeltjes en bankjes en is een
nieuw folder-rek en andere accessoires geplaatst. Veel van deze spullen heeft de molen
gekregen van Grietien van der Wal, van kapsalon “Haarfratsen” hier uit het dorp. Waarvoor
onze dank.

•

De tweede zolder (educatiezolder) is anders ingericht en de stoelen zijn vervangen door een
zelfde soort/model stoelen. Dit geeft meer eenheid en rust.
Voor de stellingzolder is er een ‘nieuwe’ houten tafel met stoelen en een meer passende lamp
boven de tafel aangeschaft.
Alle spullen zijn tweedehands online aangeschaft en de kosten van het afvoeren zijn gesponsord
de Top Milieu Service. Onze dank daarvoor.

•

Op de zaterdag vóór Sint Maarten is traditiegetrouw de wiek-verlichting aangebracht.
Activiteiten in en om de molen
Afgezien van enkele kleine groepen kinderen met eigen begeleiders van een zorgboerderij zijn er
dit jaar geen groepen op bezoek geweest. De educatieve bezoeken van basisschoolleerlingen en
de lampionnenkeuring van Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn zijn niet doorgegaan.
Publiciteit
•
Van de gebruikelijke aankondigingen van de evenementen-dagen is dit jaar geen sprake
geweest. Wel is in het lokale nieuwsblad NoordhornNu verslag gedaan van de activiteiten in
de molen.
•
Op 14 januari heeft ‘de Streekkrant’ een mooi en bijna paginagroot artikel en interview in hun
krant geplaatst met als kop “Het molenaarschap, een vergeten beroep”.
•
Na de zomer is een herdruk verspreid van de 2 van noordelijke fietsroutes langs Schansen en
molens *). Deze zijn nu in één folder samengevoegd met start en Finish in Noordhorn. Deze
folders liggen op een groot aantal plaatsen in de regio Westerkwartier o.a. bij medeleden van
de Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier. Maar ook de AGF-winkel in
Noordhorn is zo’n distributiepunt. Af en toe geven bezoekers van de Fortuna aan dat zo’n
fietsroute is gevolgd.
*) Ontwikkeld door Stichting Schansenkrijg Westerkwartier i.s.m. “partners” uit de toeristische
sector en molenaars in de regio. Deze fietsroutes zijn ook vermeld op de borden met Historische
en Toeristische informatie, die in 2018 aan beide zijden van Noordhorn zijn geplaatst.

Website en Facebook-pagina
Door web-master Ginie Bakker is een verfrissende nieuwe opmaak van de website gerealiseerd.
Wat betreft de inhoud bleef het bij berichten van afgelastingen en vermelding van de
beperkingsmaatregelen in verband met het Corona-virus. Er waren helaas geen verslagen van
activiteiten te vermelden. Dit heeft duidelijk weerslag gehad op de aantallen bezoeken aan de
website: na maart is er geen stijging, zoals gebruikelijk, maar vlakt het af en blijft de overige
maanden vrij stabiel.
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 van ‘hart onder de riem’
dat in de top-wiek hing, tot het met de versierde wieken voor Klaas Hekker, die zich al 40 jaar
inzet voor de Fortuna, waarvan 35 jaar als molenaar. Ook staat er af en toe een filmpje op.
De Facebook-pagina heeft 153 volgers en er komen geregeld aardige reacties, bijvoorbeeld van
een collega-molenaar uit het westen van het land, wiens vader in Noordhorn heeft gewoond.

Klaas Hekker 35 jaar vrijwillig molenaar

Opening en publiek
Hoewel de molenaars van begin maart tot en met eind oktober vrijwel elke zaterdag op de molen
aan het werk waren, maar kwam er onder inachtneming van de beschermingsmaatregelen maar
mondjesmaat bezoek. Dit is uiteraard niet te vergelijken met de aantallen van voorgaande jaren.
Bezoekersaantallen
In het gastenboek is te zien hoeveel bezoekers er in 2020 (minimaal) zijn geweest. Lang niet alle
bezoekers laten hun gegevens hierin achter, dus dit geeft nooit een compleet overzicht, maar wel
een aardige impressie. Van 39 bezoekers is iets bekend, zoals de plaats of land van herkomst. Dit
aantal is uiteraard veel lager dan de afgelopen jaren. De verhouding tussen ‘dichtbij’ en ‘veraf’ is
echter gewijzigd in het voordeel van het buitenland met 11 bezoekers, voornamelijk uit België en
Duitsland. Bijzonder bezoek was dat van dhr. K. Wieringa - een nazaat van een vorige eigenaar
van de Fortuna- en van een mevrouw, die vroeger in de Schippersstraat heeft gewoond.
bezoekers Molen Fortuna
Woonplaats/Land
Westerkwartier
Ned. Overig
NL-totaal
Buitenland
Totaal

2020
evenement overig
6
10
8
15
0
14

11
36

totaal
16
23
39
11
50

In 2020 is dit gastenboek beperkt bijgehouden i.v.m. de Corona-beperkingen Maar ook nu stond
er een compliment in over de uitleg en het enthousiasme van de molenaar; daar doen we het voor!

Financiën
De Stichting Koren- en Pelmolen de Fortuna is sinds 2016 geregistreerd als Culturele ANBI.
In 2019 is een verrassend hoog bedrag via de crowd-funding actie van de molenaars voor de
nieuwe lampen in de wieken opgehaald!
In 2020 zijn de molenaars onder andere druk geweest met het enigszins herinrichten van sommige
ruimten in de molen, daartoe zijn enige uitgaven gedaan. Verder werden er nieuwe Ledschijnwerpers voor de verlichting van de molen aangeschaft.
Ook dit jaar zijn de reguliere donateurs niet aangeschreven om hun 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.

