
 

 

 

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

    
Jaarverslag van de  Stichting tot instandhouding van de Beltkorenmolen “Hermien”  

               te Harreveld / opgericht 1994 / KvK nummer 41042035. 
Harreveld, Februari 2023 

 
  

 

Beste molenvriend,  
 
 
Begin januari 2022 bereikt de omikrongolf Nederland. Deze vervangt daarmee binnen enkele weken de deltavariant van het 
coronavirus. In januari 2022 vinden de eerste versoepelingen plaats van de in december 2021 afgekondigde harde lockdown. 
In februari 2022 geeft minister Kuipers een persconferentie en wordt de opening van de samenleving in 3 stappen toegelicht. Op 25 
februari vervallen verschillende maatregelen, zoals de anderhalvemetermaatregel en het coronatoegangsbewijs. 
In maart 2022 vervallen de laatste maatregelen. Na het vervallen van bijna alle maatregelen eind maart 2022 gaat corona een steeds 
kleinere rol spelen in het dagelijks leven. 
 
Daardoor is gelukkig alles weer in beweging gekomen. Maar molen Hermien heeft niet stilgestaan doordat onze (assistent)molenaars 
iedere zaterdag aanwezig waren en de molen lieten draaien. De groep bestaat uit molenaars Frans Wopereis, Hans Kievith en Jos 
Betting en hulpmolenaars Herman Rietberg, Willy Severt, Huub Wolterink en Bennie Hoenderboom. 
 
Op 9 april heeft Hermien meegedaan aan een recordpoging “marathon van de Hollandsche Molen”. Het was de bedoeling dat er die 
dag tussen 11.00 en 12.00 uur zoveel mogelijk molens in Nederland tegelijk draaiden. 
 
Het bestuur mocht in juli Gerard Krabben welkom heten als nieuw bestuurslid. Wij wensen Gerard veel succes en plezier met de 
bestuurstaken en zijn blij met zijn inbreng. 
 
Molen Hermien heeft het afgelopen jaar ook weer meegedaan met het Rabo clubsupport. De stemmen hebben een mooi bedrag 
opgeleverd van €488,47. Dit bedrag reserveren wij voor het noodzakelijke groot onderhoud aan het gevlucht. Het gevlucht, dat is het 
wiekenkruis bestaande uit vier wieken, die aan de bovenas in de askop zijn bevestigd. Het is van groot belang dat er tijdig groot 
onderhoud wordt uitgevoerd, om ongelukken te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de molen voor het plezier van iedereen veilig 
kan blijven draaien. 
 
Zaterdag 26 november 2022 werd een van die memorabele dagen in de geschiedenis van de molen Hermien. Alles draaide om 
toekomst en verleden.  
Nadat de nieuwe vlag van de Gelderse Molenfederatie was onthuld en gehesen door de gedeputeerde van de provincie Gelderland de 
heer Peter Drenth, de burgemeester van Oost Gelre mevrouw Annette Bronsvoort en de voorzitter van de Gelderse Molenfederatie de 
heer Jos Pennings was daarmee tevens de opening van de Gelderse molendag een feit. Maar liefst 150 molens zetten hun deuren open.  
Peter Drenth memoreerde in een speech de functie van de molens in het verleden. Ze waren een teken van bedrijvigheid en 
welvarendheid.  Als het gaat om de toekomst van de molens is er bij menig molenbestuur de zorg over de vaststelling van de 
provinciale subsidie. Zoals de rood, wit, blauwe vlaggetjes in de wieken van de molen; wanneer de wieken draaien zien we ook de kleur 
blauw wel eens bovenaan, maar dat wordt toch altijd weer gevolgd door het rood in top. Daarmee wilde hij de toehoorders een hart 
onder de riem steken, dat het ook voor de toekomst de moeite waard blijft om bij de provincie aan te kloppen als het gaat om subsidie 
voor onderhoud van de molen. Het gezelschap van de Gelderse molenfederatie vertrok voor een bezoek aan nog drie andere Gelderse 
molens.  
 
Het verleden kwam deze zaterdag bij molen Hermien op een wel heel bijzondere wijze met de toekomst samen. De genodigden 
werden verrast door een waar huzarenstukje toekomst in de vorm van een ultramoderne drone die kwam aanvliegen met in zijn greep 
de geschiedenis van de molen samengevat in een nieuwe uitgave van het boek “Twee eeuwen in weer in wind”. Nooit eerder vertoont 
in de geschiedenis van deze molen!  
Nadat de piloot de drone een aantal rondjes over de molen Hermien had laten vliegen kwam deze  met zijn kostbare lading tot bij de 
molen en kon het eerste exemplaar van het boek uit de tas van de drone worden genomen door voorzitter Koen Wolters en 
aangeboden aan de burgemeester van Oost Gelre mevrouw Annette Bronsvoort. Staande op de belt nam zij het eerste boek met de 
volledige geschiedenis van twee eeuwen in ontvangst. In een kort woord tot de toehoorders dankte zij voor het boek en benadrukte 
dat gepaste trots op deze molen zeker op zijn plaats is. Aansluitend prees zij de vrijwilligers voor hun vele werk voor de molen.  
 



  

Op zijn terugvlucht nam de drone in zijn tas de oude uitgave anno 1996 van het exemplaar “Twee eeuwen in weer en wind” mee ter 
zorgvuldige bewaring in het archief. 
 
Uiteraard werd het boek ook overhandigd aan de schrijver, de heer A. Driessen onder luid applaus van alle aanwezigen.  
De heer Jouke Domhof heeft het boek vormgegeven en krijgt het boek uiteraard ook overhandigd door het bestuur. 
 
Verder werd er die dag afscheid genomen van de heren Herman Groot Wesseldijk en Bennie Hoenderboom. Herman Groot Wesseldijk 
is met bijna 17 jaar het langstzittende bestuurslid van molen Hermien. Bennie Hoenderboom is eind 2022 gestopt als hulpmolenaar. 
Bennie is vanaf 2010 vrijwillig molenaar geweest. Beide heren hebben tevens een certificaat van Molen Hermien en bloemen gekregen. 
Als afsluiting hebben wij met alle aanwezigen getoost met een molenborrel. 
 
 
Het jaar werd afgesloten met het plaatsen van de kerstster in de wieken van de molen. In afwachting wat het jaar 2023 ons zal 
brengen. 
 
 
Namens alle bestuursleden, 
 
K. Wolters (voorzitter), W. Severt (secretaris), M. van Uem (penningmeester), H. Kievith, Gerard Krabben en Christa Heijstek 


