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Beste vriend en sympathisant van de molen Jacobus 
 

Hier is alweer de tweede nieuwsbrief in een nieuw jasje. Met het molenfeest van 
zondag 25 september nog vers in de herinnering kijken we even terug naar de 
maand september. Veel vrienden zijn de afgelopen weken en met name op 24 en 

25 september intensief betrokken geweest bij de molen. Zonder hun hulp zou  
het molenfeest niet zo'n succes geworden zijn. Natuurlijk hebben wij ontzetten 

geboft met het weer maar 
de vele hulp was ook 

onmisbaar. 
Hulp bij het opzetten van 
de tenten en het ophalen 

van de dorsmachines 
Hulp bij het plaatsen van 

reclameborden en het 
verspreiden van flyers en 
posters, het benaderen 

van de nieuwsbladen enz. 
enz. 

 
Bij de voorbereiding van dit soort feesten laat de dorpsgemeenschap zich van 
haar beste kant zien en schept het samen bezig zijn voor een goed doel een 

bijzonder gevoel van 
saamhorigheid. 

Met de draaiende molen op de 
achtergrond ontstaat er op het 
molenplein een gezellige 

bedrijvigheid. De vrolijke 
klanken van Vessems eigen Sint 

Cecilia, het tromgeroffel en de 
vurige kleuren van de Guld, het 
enthousiasme van de 

Vaesheimer Blaoskapel en van 
een genodigde accordeonist, de 

met zorg ingerichte kraampjes, 
de knusse strohoek met echte 
levende knuffels, alles draagt bij 

aan die sfeer van tevredenheid 
en vertrouwdheid waarin ieder 

zichzelf kan zijn en openstaat 
voor elkaar.  
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Er is ruimte voor het delen 
van lief en leed, voor een 

ontmoeting tussen jong en 
oud. 
“s Ochtends vroeg om 

negen uur was het al een 
gezellige drukte door de 

komst van een zeventigtal 
geocachers die een door 
Hans Maas uitgezette 

Elfenpad gingen opsporen. 
De inschrijving en de start 

waren traditioneel bij de 
molen. Iedere wandelaar 
gaf hiervoor een bescheiden 

bijdrage en Hans heeft dit 
hele bedrag aan de molen 

geschonken. 

 



3 

 

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

 

In de hoop meer jeugd te trekken naar het molenfeest heeft de organisatie dit 

jaar extra activiteiten voor de jongeren “op touw” gezet. Dit jaar kon ieder die 
durfde, op een 

speciale manier 
de molen 
verlaten. Dankzij 

de geweldige en 
deskundige hulp 

van enkele 
begeleiders van 
Jong Nederland, 

konden heel wat 
jongelui deze 

bijzondere 
ervaring opdoen. 
Ook enkele 

volwassenen 
hebben de 

gewaagde stap 
durven zetten. 

 
Ook na afloop was de samenwerking perfect. Binnen een mum van tijd waren de 
tenten afgebroken zodat alles toch nog droog opgeslagen werd. 

 
Agenda: 

1 oktober. Henk en Maurice 
8 oktober. Maurice  
maandag 10 oktober – inspectie gemeente Eersel 

15 oktober. Henk 
22 oktober.  ?? 

29 oktober. Maurice 
 
Verslag van de molenaars 

 
 

werkzaamheden 
De belangrijkste en grootste klus van de afgelopen maand was de uitbreiding van 

een deel van de vloer op de luizolder. 

Dat was nodig om het abseilen vanuit 
het luik aan de kant van het 

molenplein mogelijk te maken. Wil, 
Toon en Henk hebben daar weer heel 
wat uurtjes in gestopt en het 

resultaat mag er zijn. De komende 
maanden zal nog een luik opgeknapt 

worden en worden alle luiken 
geschilderd, als het weer dat 
tenminste toelaat. 
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Op de foto rechts de door Henk gereviseerde kabel van de bliksemafleider. Dit 
was het enige kritiek puntje tijdens de officiële controle van de bliksemafleider 

installatie van de molen. 
 
 

bezoekers : 
 

Op vrijdag 2 september bezocht de familie Donkers uit Eersel de molen in het 
kader van een jaarlijkse familiedag.  Een grote groep jongeren uit Waalwijk die in 
Vessem kampeerden bezocht de molen na afloop van een speurtocht door het 

dorp. 

 

Abel uit Reusel kwam met zijn moeder en later nog een keer met zijn vader. Hij 
was bijzonder geïnteresseerd en stelde wel heel slimme vragen. Uit Vessem 
kwam Sam Mollen ons vertellen dat zij een wel heel grote fan van de molen is. 
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Nou Sam, daar zijn wij heel blij mee en we hopen je 

dan ook nog eens vaker op de molen te ontmoeten. 
Verder hadden we deze maand bezoekers uit Minsk, 

uit Norfolk (Engeland), Hongarije, uit Delfzijl en een 
Deens echtpaar dat in Nederland woonde. 
 

 
De Hollandsche Molen / Het Gilde 

Tot 3 oktober kon er gestemd worden op een van de 
vier molens die dit jaar mee doen aan de wedstrijd 
van de Bankgiro Loterij. Er is een molen bij uit 

Brabant. Drie jaar geleden heeft de Jacobus ook 
meegedaan. 

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft bij haar 
september nummer een bijzonder mooi extra katern 
over “het weer” gevoegd. Dit onderwerp is een 

moeilijk maar wel belangrijk onderdeel van het 
molenaarsexamen. 

 
een bijzonder voorwerp 

 
Het op de foto afgebeelde zwarte 
voorwerp ( 10 cm) is nog een 

laatste cadeau dat we ontvingen 
van Riekus, vlak voordat hij 

afscheid nam als molenaar op de 
Jacobus. Hij heeft het zelf 
ontworpen en ergens in/bij de 

molen doet het dienst. Een prijs 
voor degene die ons komt 

aanwijzen waar dit voorwerp te 
zien is. Aan bijgevoegde zelf 
gemaakte bouwtekening is te 

zien hoe deskundig Riekus dit 
soort zaken aanpakte. 

 
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. 
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Hulp samenstellen nieuwsbrief 

 
Deze nieuwsbrief samenstellen is best leuk en telkens weer een uitdaging. We 

zoeken daarom 2 personen die het leuk vinden te helpen deze brief samen te 
stellen. 
 

Vrienden van de Vessemse Molen 
 

Met vreugde kunnen we melden dat Theo en Jeanne Roes de honderdste 
vrienden zijn van de Vessemse  Molen. Van harte welkom!! Op naar de 125 
vrienden. 

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 ! 
 

 
Huub Soetens is de 
winnaar van het raden 

van het gewicht van de 
pompoen tijdens het 

molenfeest. De meloen 
prijkt nu voor zijn deur. 
Het gewicht was 21.4 

kg. 

mailto:Vessemsemolen@Vesssem.info

