
 
 

 

 
... a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!   

 
      

Jaarverslag van de Stichting tot instandhouding van de  
beltkorenmolen ‘Hermien’ te Harreveld. 
Harreveld, februari 2022. 

 
 
 

Beste molenvriend,  
 
Aan het begin van het jaar 2021 was het stil in Nederland en zaten we met  z’n allen in lockdown vanwege de 
coronapandemie. Ook de molens ontkwamen niet aan de coronamaatregelen en molen ‘Hermien’ volgde eveneens de 
regels van het RIVM op. ‘Rust roest’ moeten de molenaars hebben gedacht, want ze bleven onverminderd komen om 
het mechanisme van de molen met regelmaat in beweging te zetten.   
Lof aan onze (assistent)molenaars die ondanks het feit, dat publiek niet kon worden toegelaten toch het hele jaar door 
iedere zaterdag aanwezig waren en de molen fier in de wind lieten draaien. De groep bestaat uit molenaars Frans 
Wopereis, Hans Kievith, Jos Betting en hulpmolenaars Herman Rietberg, Willy Severt, Huub Wolterink en Bennie 
Hoenderboom. 
 
Als u nu denkt dat voor het overige alles rondom de molen ‘Hermien’ stil stond, dan kan ik u melden dat dat zeker niet 
het geval was. Toen Nederland onwrikbaar op slot leek te zitten, werden we creatief met z’n allen en voor het eerst in 
de  geschiedenis van de molen vergaderde het bestuur digitaal via Teams. Voorzitter Koen Wolters had een en ander 
goed voorbereid en zo ging ook het werk op het bestuurlijke vlak door. 
Het bestuur mocht Hans Kievith welkom heten als bestuurslid. Hans is geen onbekende, omdat hij al jaren als vrijwillig 
molenaar op onze molen werkzaam is. Vanuit die functie is hij binnen het bestuur de contactpersoon voor de 
molenaars en hulpmolenaars. 
 
Van een stille winter werd het een hoopvolle lente. Gelukkig bracht de zomer soelaas met een gedeeltelijke opheffing 
van de coronamaatregelen en kwamen er weer bezoekers op afspraak naar onze molen. 
In de zomer was er gelegenheid op passende wijze afscheid te nemen van Frits van Lochem. Waardering komt Frits toe 
voor zijn actieve inzet gedurende de periode 10 mei 2007 tot 10 mei 2020 in de functie van voorzitter van het 
stichtingsbestuur. Hij heeft veel werk verzet voor de molen. Kenmerkend voor hem waren zijn ruime kennis van erfgoed 
en zijn positieve inbreng in het werven van fondsen ten behoeve van de molen. 
 
In de zomer was er ook gelegenheid de molenaars ‘in het zonnetje’ te zetten en hen een welverdiende BBQ aan te 
bieden. Voor de nabije toekomst zijn er nieuwe molenaars nodig. Om die reden wordt er hard gewerkt aan een 
opleidingsboek voor molenaars speciaal gericht op molen ‘Hermien’.  
 
Namens het bestuur heeft Willy Severt met Molenmakerij Groot Wesseldijk contact gehad over groot onderhoud aan 
de molen. Voor 2023 staat het vervangen van een gedeelte van de balklaag en een geheel nieuwe vloer voor de 
meelzolder en de restauratie van het gevlucht op de planning.  
 
Hoewel de molen gedurende vele maanden in 2021 geen bezoek mocht ontvangen, waren er toch enkele bezoekers 
van een bijzondere soort het hele jaar aanwezig t.w. de grootoorvleermuizen. Bij de laatste bestuursvergadering die in 
2020 in de ‘Hermien’ werd gehouden vlogen er meerdere door de molen. Tijdens de laatste controle aan het eind van 
het afgelopen jaar werd er nog maar één grootoorvleermuis ontdekt en deze was al in een diepe winterslaap… 
Tekenend voor die tijd, immers na een heerlijke zomer kwam er een zorgelijke herfst en legde de winter met een 
coronapiek heel Nederland wederom stil.   
 
Namens het bestuur,   
Maria van Uem-de Mooy 
 
 
 
 
Bestuursleden: K. Wolters (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem-de Mooy (penningmeester),  
C. Heystek, H. Groot Wesseldijk en H. Kievith. 


	... a’j de mölle zeet, dan bu’j weer thuus!
	Jaarverslag van de Stichting tot instandhouding van de
	beltkorenmolen ‘Hermien’ te Harreveld.
	Harreveld, februari 2022.
	Beste molenvriend,
	Aan het begin van het jaar 2021 was het stil in Nederland en zaten we met  z’n allen in lockdown vanwege de coronapandemie. Ook de molens ontkwamen niet aan de coronamaatregelen en molen ‘Hermien’ volgde eveneens de regels van het RIVM op. ‘Rust roest...
	Lof aan onze (assistent)molenaars die ondanks het feit, dat publiek niet kon worden toegelaten toch het hele jaar door iedere zaterdag aanwezig waren en de molen fier in de wind lieten draaien. De groep bestaat uit molenaars Frans Wopereis, Hans Kievi...
	Als u nu denkt dat voor het overige alles rondom de molen ‘Hermien’ stil stond, dan kan ik u melden dat dat zeker niet het geval was. Toen Nederland onwrikbaar op slot leek te zitten, werden we creatief met z’n allen en voor het eerst in de  geschiede...
	Het bestuur mocht Hans Kievith welkom heten als bestuurslid. Hans is geen onbekende, omdat hij al jaren als vrijwillig molenaar op onze molen werkzaam is. Vanuit die functie is hij binnen het bestuur de contactpersoon voor de molenaars en hulpmolenaars.
	Van een stille winter werd het een hoopvolle lente. Gelukkig bracht de zomer soelaas met een gedeeltelijke opheffing van de coronamaatregelen en kwamen er weer bezoekers op afspraak naar onze molen.
	In de zomer was er gelegenheid op passende wijze afscheid te nemen van Frits van Lochem. Waardering komt Frits toe voor zijn actieve inzet gedurende de periode 10 mei 2007 tot 10 mei 2020 in de functie van voorzitter van het stichtingsbestuur. Hij hee...
	In de zomer was er ook gelegenheid de molenaars ‘in het zonnetje’ te zetten en hen een welverdiende BBQ aan te bieden. Voor de nabije toekomst zijn er nieuwe molenaars nodig. Om die reden wordt er hard gewerkt aan een opleidingsboek voor molenaars spe...
	Hoewel de molen gedurende vele maanden in 2021 geen bezoek mocht ontvangen, waren er toch enkele bezoekers van een bijzondere soort het hele jaar aanwezig t.w. de grootoorvleermuizen. Bij de laatste bestuursvergadering die in 2020 in de ‘Hermien’ werd...
	Tekenend voor die tijd, immers na een heerlijke zomer kwam er een zorgelijke herfst en legde de winter met een coronapiek heel Nederland wederom stil.
	Namens het bestuur,
	Maria van Uem-de Mooy
	Bestuursleden: K. Wolters (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem-de Mooy (penningmeester),
	C. Heystek, H. Groot Wesseldijk en H. Kievith.

