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Beste vriend en sympathisant van de Molen Jacobus 
 
Als bestuur van de stichting hebben we samen met de molenaars gemeend een wat 
regelmatiger contact met jullie te moeten hebben. Als Vrienden van de Vessemse molen zijn 
jullie onze basis. Wij zijn van jullie afhankelijk om de molen in Vessem in stand te kunnen 
houden. Dat kan door jullie contributie (15 euro per jaar), maar vooral ook jullie inzet als 
vrijwilliger bij activiteiten en werkzaamheden in en rond de molen. Ideeën van jullie kant zijn 

altijd welkom.  
We zoeken 2 Vrienden die het leuk vinden deze nieuwsbrief mee samen te stellen, 
zodat deze nieuwbrief regelmatig per email aan jullie verstuurd kan worden 
 
Agenda 
 
Hier vinden jullie het rooster van aanwezigheid van de molenaars en bijzondere 
evenementen rond de molen. 
  3 september – Maurice en Henk 
10 september – Maurice 
17 september – Maurice 
23 september - ophalen materialen voor het molenfeest. Uw hulp is welkom  
24 september - Maurice en Henk,  
24 september - opbouw van het feestterrein voor de molen. Hulp is welkom. 
25 september – Molenfeest 2016; Maurice en Henk en een aantal gastmolenaars 
 

Molenfeest 2016 

Het is inmiddels een traditie dat we één keer per jaar ons met zijn allen inzetten voor de 

Molen Jacobus tijdens het molenfeest. Dit jaar is het op zondag 25 september.  

Naast het doel om de molen bij de bewoners van Vessem onder de aandacht te houden, 

willen we ook proberen met een dergelijk evenement geld binnen te krijgen voor het 

onderhoud van de molen. Wij vragen jullie als vriend van de molen ons te willen helpen 

met opbouwen op zaterdag en opruimen op zondag, maar ook bij de “broodjes met 

koffie kraam” hebben we hulp hard nodig en is het verkeer regelen vorig jaar erg goed 

bevallen. Dit jaar willen we een rooster maken waarbij je maximaal 2.5 uur 

aaneengesloten eenzelfde taak/functie hebt. 

Mocht je deze dag willen helpen dan graag reageren via  vessemsemolen@vessem.info 

. 

PS wie kan ons aan een extra partytent (wit 3 x 6 m) helpen te leen voor een dag?  

  Bedankt! 
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Verslag van de molenaars. 

Een verslag voor de vrienden van de molen dat liefst vier maanden bestrijkt. 
Na het gebruikelijke maandelijkse verslag en de in het begin van dit jaar gestelde vraag of dit 
verslag nog wel gewenst is, we krijgen immers al zoveel mailtjes te verwerken, deed een 
twaalftal hartverwarmende reacties me besluiten om toch door te gaan. Er volgde een 
verslag over de maanden maart en april en daarna is er door allerlei omstandigheden even 
de klad in gekomen, waarvoor mijn welgemeende excuses. Mede op verzoek van het 
bestuur dat terecht erg veel waarde hecht aan een goed contact met de vrienden van de 
molen, zal er nu weer maandelijks een verslag gaan volgen. 
De komende verslagen zullen een wat vastere structuur gaan krijgen waarin een aantal 
thema's steeds terug zullen komen. Er zal aandacht besteed worden aan activiteiten in en 
rond de molen, aan bezoekers en aan de inzet van een aantal zeer actieve vrienden zoals 
de klusgroep. Er zal ruimte zijn voor nieuws van het bestuur, de Hollandsche Molen en het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars. Er zal ook steeds een foto van een voorwerp in de molen 
getoond worden met daarover een concrete vraag aan de lezer. 
Er zullen oproepen gedaan worden voor hulp zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse molenfeest dat 
over een drietal weken weer plaats zal vinden op 25 september. Het wordt nog even zoeken 
naar de juiste lay-out en indeling maar op een gegeven moment zal een en ander steeds 
vertrouwder bij u overkomen. 
 
 
Werkzaamheden 
 
Deze zes foto's zijn slechts een greep uit de voorbeelden van vele werkzaamheden die in de 
molen plaats vinden, voornamelijk op doordeweekse dagen. Het toilet is bijna klaar, de 
buitentrap is nu helemaal af en elke zaterdag in gebruik !!! De bliksemafleider is weer 
gecontroleerd en een partij rogge is na drogen op het plein weer naar binnen gebracht.  
 

 18 mei       25 juni      8 juli 
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9 juli        26 juli         25 augustus 
 
 
Memorabele gebeurtenissen 
 

 
 28 mei    18 juni    6 juli Wat is dit ? 
 
Ook hier slechts een keuze uit bijzondere feiten en momenten. Het abseilen dat tijdens het 
molenfeest op 25 september door ieder die durft kan worden geprobeerd, wordt hier alvast 
geoefend. Riekus nam afscheid en kreeg veel lof toegezwaaid. Molenaars uit Vreeland 
bleken erg geïnteresseerd in een werktuig dat we in de Jacobus hebben. Aan u de vraag om 
welke machine het gaat. 
Na een artikel in de pers over de mooie tassen die Ria met haar buurvrouw Jaan maken, trok 
de verkoop daarvan explosief aan.  
De fotoclub Eersel maakte een aantal mooie shots in de molen. Op 2 juli werd de molen van 
alle kanten bekeken door een drone. De film kunt u vinden op onze facebookpagina. Daar 
vindt u ook foto's van een bruidspaar dat in juni trouwfoto's liet maken in en rond de molen. 
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 2 juli         fotoclub Eersel 
 
Bezoekers uit alle landen en streken 

 
Het aantal bezoekers is in de loop van deze 
vier maanden langzaam opgelopen tot een 
veertigtal elke zaterdag. Daarnaast zijn er ook 
nog gereserveerde rondleidingen op andere 
dagen van de week. Zoals bijvoorbeeld groep 
8 van een basisschool in Eindhoven. We 
kregen bezoek van mensen uit de omgeving 
en veel uit België maar ook uit Amerika, 
Canada, Australië, Dubai, Engeland, Frankrijk 

en Duitsland. Bijzonder was o.a. het bezoek 
van een groep jongeren met een beperking 
die uit Beieren kwamen en een Franse 
familie uit Compiègne die tien jaar geleden 
vlak achter de molen gewoond hadden. Op 
de foto ziet u ook het Vessemse echtpaar 
van wie zij toen een huis gehuurd hadden.  
 
 
De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
 
Beide organisaties bekommeren zich om de Nederlandse molens en om het opleiden en 
begeleiden van de molenaars. De Hollandsche Molen organiseert de nationale molendagen, 
dit jaar was dat op 14 en 15 mei en ook de Jacobus is toen 2 dagen open geweest voor 



5 

 

 
Secretariaat:  Wilhelminalaan 19a, 5512BJ Vessem                                  Tel. 06-11057602 
Kamer van Koophandel                           Bankrelatie:                                E-mail: 
Nr 58532498                                                NL20 RABO 0106 9436 50 vesssemsemolen@vessem.info 

 

bezoekers. De kinderen kregen een leuk boekje met opdrachten en enkele van die boekjes 
hebben we nog beschikbaar voor 25 september. 
Deze nationale vereniging verstrekt ook de diploma's aan de nieuw pas geslaagde 
molenaars en komend voorjaar zal Henk zo zijn getuigschrift ontvangen van de Hollandsche 
Molen. De opleiding tot molenaar wordt gegeven door het Gilde dat afdelingen heeft in elke 
provincie. Zij verzorgen ook belangrijke ongevallen en WA verzekeringen speciaal voor 
molenaars. Informatie over deze organisaties kunt u vinden op hun websites. 
(www.molens.nl en www.vrijwilligemolenaars.nl ) 
 
 
Een mysterieuze vondst 

 
Begin juni vond 
de klusgroep bij 
werkzaamheden 
aan de trap een 
mysterieus 
voorwerp. Ze 
vertrouwden het 
niet en 
schakelden voor 
de veiligheid toch 
maar de politie in. 
Het bleek 
gelukkig loos 
alarm. 
 
 

Oproep 
 
In de zomermaanden is de toeloop van het aantal bezoekers soms zo groot dat het voor een 
molenaar onmogelijk is om iedereen te woord te staan. Al enkele malen zijn we geholpen 
door onze vaste rondleidsters Ria Bernards en Erica Vaarkamp. Maar zij kunnen niet altijd 
beschikbaar zijn. Ook voor het schenken van koffie en aanspreken van bezoekers op 
momenten dat molenaars en rondleiders al bezet zijn, zoeken we mensen die bijvoorbeeld 1 
keer per maand of een paar keer per jaar hierbij willen assisteren. Als u denkt; dat lijkt me 
wel wat voor mij, kom dan eens langs of spreek Henk of Ria van Asten hier eens over aan. 
 
Vrienden van de Vessemse Molen 
 
Als jullie, als inwoner van Vessem, de goede kant opkijken kunnen jullie de Vessemse Molen 
vanuit je voor- of achtertuin zien staan. De Molen is een duidelijk baken in Vessem, zelfs 
meer zichtbaar dan de kerktoren als je door Vessem rijdt. 
Daarom zijn jullie  Vriend van de Vessemse Molen en actief als vrijwilliger. Dat is fijn en 
ook hard nodig, want zoals jullie gezien hebben is er het afgelopen jaar veel werk verzet om 
de molen weer te restaureren. Om te voorkomen dat de molen weer vervalt moeten we er 
samen tegenaan!! 
 
Als u buren of vrienden heeft die nog geen Vriend zijn van de Vessemse molen dan kunt u 
ze dat simpel maken voor 15 euro per jaar per gezin. Dat kan via overschrijving naar de 
Vessemse Molen: NL20RABO 0106 9436 50 of een email te sturen naar 
Vessemsemolen@Vesssem.info. We kunnen alle hulp gebruiken ! 
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