
                                           JAARVERSLAG 2021 

 

Jaarverslag van molenaars Grieto de Vries en Eduard Vroom        

van Stel’s meulen te Harkstede.      

1. De molenaars en molengids van de molen 

In 2021 waren Grieto de Vries en Eduard Vroom als molenaar en Gerhard 

Landman als molengids gedeeltelijk actief op de molen vanwege de 

beperkingen door de Corona pandemie, waardoor we maar weinig bezoek 

mochten ontvangen. In november en december werd er op zaterdagmiddag aan 2 moleninstandhouders 

in opleiding Harry Blankena en Harm Kuipers praktijkles gegeven op de molen. 

 

2. Draaidagen met de molen 

Elke 2e zaterdagmiddag in de maand was de molen bemand tijdens het rondje Harkstede, voor zover dit 

mogelijk was. 

 

3. Hoeveel bezoekers kwamen er in de molen?  

Vanwege de Corona pandemie mochten groepen mensen de molen niet bezoeken. We hebben 45 

bezoekers op de molen gehad. Het was dus in 2020 erg rustig op de molen. 

 

4. De werkzaamheden aan en rondom de molen. 

Het houten achtkant van de molen werd in 2020 behandeld door molenmaker Molema.  

 

5. Activiteiten in en rond de molen 

Vanwege de corona pandemie werden er geen activiteiten rond en in de molen georganiseerd. 

 

6. Bijzonderheden  

Er waren in 2020 behalve de beperkte toegang vanwege Corona geen bijzonderheden bij de molen. 

 

7. Molenbiotoop 

De molen heeft last van hoge bomen in een groenstrook ten noorden van de molen. Met de gemeente is 

overleg over het gedeeltelijk kappen van bomen in 2021. 

 

8. Werkzaamheden in 2021.  

In 2022 willen we de korenmolen weer geheel maalvaardig maken. 

In december 2021 hebben we met hulp van collega-molenaar Lex 

van de Gaag voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.                           

   

      

                  Een maalsteen (de loper) werd tijdelijk verplaatst.  
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Werkzaamheden en activiteiten in 2022 

 

1. De molenaars, moleninstandhouders en molengids van de molen 

Grieto de Vries en Eduard Vroom zijn de molenaars en Gerhard Landman de molengids. 

Onze 2 moleninstandhouders Harry Blankena en Harm Kuipers worden elke zaterdagmiddag tot de   

zomer 2022 praktijkles gegeven. In de zomer moeten zij vervolgens examen doen, waarna zij      

zelfstandig met de molen mogen draaien. De molen zal dan waarschijnlijk vaker gaan draaien. 

 

2. Draaidagen met de molen 

Elke 2e zaterdagmiddag in de maand is de molen bemand tijdens het Rondje Harkstede voor zover dit 

mogelijk is vanwege de coronamaatregelen. Wij hopen weer vaker de molen te laten draaien! 

 

3. Hoeveel bezoekers komen er in de molen?  

In 2022 rekenen we op 300 bezoekers als de molen weer regelmatig toegankelijk is voor publiek. 

De bezoekers wordt een kop koffie of thee aangeboden voor een vrije gift. 

Ook worden leerlingen van de basisscholen in de gemeente uitgenodigd voor een molenbezoek. 

 

4. Werkzaamheden in en rondom de molen. 

In 2022 maken we de korenmolen weer geheel maalvaardig en gaan we ook regelmatig malen.    

De stelling rond de molen krijgt een behandeling waardoor deze weer goed beloopbaar is. 

De begane grond wordt gereorganiseerd en voorzien van meerdere stoelen en de grootbeeld TV, 

waardoor ook mensen die slecht ter been zijn en kinderen molenfilms kunnen bekijken. 

 

5. Bijzonderheden  

In 2022 viert de landelijke vereniging Gilde van Vrijwillige molenaars, zijn 50 jarig bestaan.  Op                    

9 april zullen tussen 11.00 en 12.00 uur vrijwel alle molens in Nederland tegelijk draaien om dit te vieren. 

Hier wordt landelijk veel aandacht aan besteed. Er zijn nog 1200 molens in Nederland. 

In maart 2022 worden in de provincie Groningen bij de molens nog meer activiteiten georganiseerd. 

 

6. Molenbiotoop 

De molen heeft last van hoge bomen in een groenstrook ten noorden van de molen. Met de gemeente 

Midden-Groningen is overleg over het gedeeltelijk kappen of snoeien van bomen in 2022. De Technische 

Commissie heeft contact gezocht met Landschapsbeheer Groningen om het project op te nemen in een 

groter project. Wij hopen dat het lukt! 

 

 

http://www.msmog.nl/

