
 
 

 

... a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!   
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Beste Molenvriend,  
 
Het afgelopen jaar zal in de geschiedenis van de molen ingaan als het jaar waarin het project Twee eeuwen in weer  
en wind werd afgerond. In 2013 werd dit project gelanceerd en heeft daarmee bijna 6 jaar geduurd. 
 
In het eerste kwartaal van 2018 stond de molen er nog bont gekleurd bij in een schakering van bruin-tinten als gevolg  
van het nawerken van de verduurzaming van de schaliën. Zorgvuldig werd middels proeven een goede verf uitgekozen  
voor de deklaag en in de maand mei hebben een tiental vrijwilligers zich ingespannen om deze extra deklaag aan te  
brengen, waarvoor onze hartelijke dank! Het resultaat mag er zijn! De molen ziet er prachtig uit! 
 
Met het afronden van het project kwam ook de vraag naar boven op welke wijze een bijzonder jubileum als het 
200-jarig bestaan van de molen gevierd zou kunnen worden. In juni is er contact geweest met Toneelvereniging  
Hervelo uit Harreveld om te kijken, of er een mogelijkheid zou zijn voor een samenwerking op cultureel gebied.  
Aanleiding was de wens van Toneelvereniging Hervelo om een openluchtspel te organiseren in grote setting  
en daarbij de jeugdafdeling te betrekken. Voor Rijksmonument Molen Hermien een unieke gelegenheid om  
de viering van haar 200-jarig bestaan in 2019 vorm te geven middels een openlucht spel opgevoerd in en rondom de  
molen door de plaatselijke toneelvereniging. Noteert u de data voor het openluchtspel: vrijdag 10, zaterdag 11 en  
zondag 12 mei 2019. 
 
Op vrijdag 17 mei 2019 zal er een feestelijke receptie worden gehouden ter gelegenheid van het jubileum, waarvoor  
onze vrijwilligers, donateurs en overige molenvrienden een uitnodiging kunnen verwachten. 
 
Naast alle activiteiten op het gebied van onderhoud en cultuur draait het bij de molen toch in de eerste plaats   
om de molenaars en ook zij hebben weer een actief jaar achter de rug. Iedere zaterdag en op andere vrije dagen, en  
ook tijdens de molen- en monumentendagen, draait de molen en bent u van harte welkom. De molenaars vertellen  
u graag over de geschiedenis van Rijksmonument Molen Hermien en de wijze waarop wordt gedraaid. De groep 
vrijwillige molenaars bestaat uit molenaars Frans Wopereis, Hans Kievith en Jos Betting en hulpmolenaars  
Herman Rietberg, Raymond Hilbers, Huub Wolterink, Bennie Hoenderboom en Willy Severt. 
Ook in 2018 hebben zij weer groepen mogen ontvangen voor een rondleiding in de molen. Wilt u als groep een bezoek  
brengen aan molen Hermien, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met Herman Rietberg, telefoon 06-81917089. 
 
Het bestuur werd in 2018 aangevuld met bestuurslid Christa Heystek. Zij heeft in de afgelopen jaren reeds de nodige 
bestuurservaring opgedaan en wij zijn blij met haar inbreng. 
 
In de maand december mocht de molen zich verheugen in een bezoek van Serious Request, waarbij een team van  
twee dj’s van radio 3 FM een wandeltocht ondernam voor drie goede doelen en ook langs Harreveld kwam. 
 
Het jaar werd afgesloten met het plaatsen van de kerstster in de wieken van de molen.  
“Hermien” staat er stil bij, in afwachting van het jubileumjaar 2019… 
 
Namens het Stichtingsbestuur,   
 
W. Severt / secretaris en M. van Uem-de Mooy / penningmeester 
 
 
 
 
Bestuursleden: F.J. van Lochem (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem-de Mooy (penningmeester),  
K. Wolters. C. Heystek en H. Groot Wesseldijk. 


