
 
 

 

... a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!   
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Beste Molenvriend,  
 
Het afgelopen jaar zal de geschiedenis van molen Hermien ingaan als het jaar waarin de wereld wordt beheerst door 
een pandemie, genaamd COVID-19.  
 
COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus  (SARS-CoV-2). De ziekte kan 
luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het coronavirus is een nieuw 
en heel besmettelijk virus. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het zo in de lucht. 
Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen 
zij besmet raken met het virus. 
Er zijn door de overheid i.s.m. RIVM maatregelingen opgelegd waar een ieder zich aan dient te houden. 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn: 
* Was vaak uw handen. 
* Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog. 
* Schud geen handen. 
* Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
* Werk zoveel mogelijk thuis. 
* Vermijd drukte. 
 
Sinds 25 maart 2020 hebben wij helaas de molen moeten sluiten voor de molenaars, vrijwilligers, bezoekers en 
publiek wegens het Covid19 virus. 
Vanaf 01 juni is de molen weer toegankelijk voor de molenaars en hulpmolenaars, de molen blijft voor bezoekers en 
publiek nog steeds gesloten. In de periode van 25 maart tot 01 juni heeft Frans Wopereis ervoor gezorgd dat de molen 
van binnen als van buiten in goede staat bleef. 
 
Bestuurlijk hebben er ook een aantal veranderingen plaatsgevonden het afgelopen jaar.  
Sinds mei is de heer Frits van Lochem gestopt als voorzitter van het bestuur. Frits was sinds 2007 actief als voorzitter 
bij Molen Hermien. Hopelijk kunnen wij in 2021 op gepaste wijze Frits bedanken voor zijn bestuurswerkzaamheden. 
Dit wat het afgelopen jaar door het Covid19 virus niet mogelijk. 
Koen Wolters heeft sinds mei de taak als voorzitter op zich genomen. 
Sinds september is Hans Kievith toegetreden als bestuurslid, Hans is al vele jaren molenaar bij Molen Hermien.  
Wij wensen Koen en Hans veel succes en plezier met hun bestuurstaken en we zijn blij met hun inbreng. 
 
Op 1 juli is in de molen op de meelvloer een nieuwe vitrinekast geplaatst, deze is handgemaakt door Jurgen Toebes. In 
deze vitrinekast komt het gastenboek ter gelegenheid van het jubileum “200 jaar Molen Hermien” en de koninklijke 
onderscheiding van Hermien Domhof, grondlegger van Molen Hermien. 
 
In oktober 2020 heeft het bestuur Frans Wopereis tot vrijwilliger van de maand benoemd. Frans Wopereis heeft 
hierdoor in de Elna van 13 oktober gestaan. Wij zijn trots en dankbaar wat Frans als molenaar voor Molen Hermien 
betekent. 
 
Op 21 december is zoals ieder jaar gebruikelijk de kerstster in de wieken van de molen geplaatst……in afwachting wat 
het jaar 2021 ons zal brengen…… 
 
 
 
Bestuursleden: K. Wolters (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem-de Mooy (penningmeester), H. Kievith, H. 
Groot Wesseldijk en C. Heijstek 


