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Als je in de omgeving van Vessem een 
molen ziet met de wieken in deze stand dan 
weet je dat het overlijden van een familielid 
of vriend(in)/kennis van de molenaar of van 
een van de vaste medewerkers de 
aanleiding is. De molen staat dan zogezegd 
“in de rouw”. Dit jaar was dat meerdere 
malen het geval en voor een aantal van ons 
is 2019 dan ook een jaar geworden met 
een donker randje. Gelukkig waren er ook 
veel opwekkende gebeurtenissen. We 
hebben weer genoten van de aktiviteiten 
tijdens de Nationale Molendagen en de 
Open Monumentendagen. Als molenaar 
had ik in de eerste maanden van het jaar 
veel steun van Gert Wolff, een goede 
kennis uit Leerdam. Het weer was in 2019 
bijzonder grillig. Een storm raasde weer 
over het land en velde veel bomen en in het 
begin van de zomer werden alle warmte 
records gebroken en gaf de thermometer 
een keer meer dan 40 graden aan. Begin 

2020 is het grondwaterpeil nog steeds veel te laag. De roep om maatregelen tegen de 
klimaatveranderingen wordt steeds luider. Niet alleen de boeren en de industrie maar 
ook de automobilist zal een steentje bij moeten dragen. De aandacht voor 
duurzaamheid en fossielvrije energie lijkt in een stroomversnelling te komen.  
 
Werkzaamheden 

   
In de molen valt er altijd wel iets te klussen. Zo hebben in Wil en Toon in 2019 de poort 
en poortjes weer eens opgeknapt en geschilderd. De lampen op de meelzolder zijn 
vervangen door ledlampen door Peter. Kees heeft gezorgd voor een afdekconstructie 
voor de schijnwerpers in de belt en de ontluchtingspijpen in de belt hebben een kleurtje 
gekregen op advies van een betrokken omwonende. Gert Wolff een kennis uit Leerdam 
heeft geholpen met het aanpassen van de windborden die klemden. 



                    
Maanden hebben we ons afgevraagd wat de oorzaak kon zijn van steeds meer 
mysterieuze gaatjes die verschenen in de 
zeilen. Uiteindelijk waren het er zoveel dat 
ze alle vier opgestuurd moesten worden 
naar Leeuwarden voor reparatie. Via de 
organisatie van de boerendag waar we ook 
al enkele jaren acte de présence geven 
door mee te helpen, kregen we weer een 
partij rogge zodat de Jacobus zo af en toe 
toch wat kan malen. Behalve op de molen 
werd er ook gewerkt ten gunste van de 
molen op andere plekken. Er is veel 
overlegd en nagedacht over een nieuwe 
nog aantrekkelijker flyer. Er is hulp 
ingeroepen van personen met meer ervaring in de reklame wereld en er zijn sponsors 
gezocht en gevonden in de Wilhelminalaan zodat de kosten van het drukwerk gedekt 
waren. Ook werden een twaalftal basisscholen in de directe omgeving aangeschreven 
en uitgenodigd om met hun leerlingen de molen te bezoeken. De Hollandsche Molen 
deed er nog een schepje bovenop en stelt subsidie beschikbaar voor vervoer of 
didactisch materiaal als scholen een molen willen bezoeken. 
 

Bezoekers 
Ook in 2019 heeft de molen niet te 
klagen gehad over het aantal 
bezoekers. Ze kwamen uit alle 
delen van de wereld en soms moest 
er dan ook met handen en voeten 
gecomminiceerd worden. 
Soms lukt het om tijdens de koffie 
een kringgesprek te hebben zoals 
op de foto hiernaast. Deelnemers 
uit België, Nederland en Portugal 
vertelden elkaar in het Engels wat 
hun beroep was en de 
verscheidenheid daarin riep 
spontaan dan weer allerlei vragen 

op. Het zijn altijd maar korte maar soms heel waardevolle ontmoetingen waarbij niet in 
de eerste plaats de molen maar de mens centraal staat. 



Enkele cijfers 
In 2019 is de molen 44 keer open 
geweest.  
Tijdens die 42 opendagen heeft hij 18 
keer gedraaid meestal op ZW wind en 
een enkele keer op W, NW of Noorden 
wind. De windkracht moet minimaal 
beaufort 3 zijn om te draaien en beaufort 
4 om te malen. De molen was 8 
zaterdagen gesloten.                                 
 
 
 
Nationale Molendagen en monumentendagen 
 

   
 
Promotie aktiviteiten molen 
Nieuwe folder 
Mede dankzij de sponsoring van middenstanders in de Wilhelminalaan kon een nieuwe 
kleurige flyer gedrukt worden. Op deze manier hopen we mensen op campings, in 
musea, bibliotheken etc te bereiken. 
Yammer – ASML    
Tijdens een bezoek aan ASML  ter gelegenheid van de open avond voor buren werd 
kontakt gelegd met een medewerkster die bereid is met enige regelmaat uitnodigingen 
voor bezoek aan de molen te plaatsen op YAMMER, een online site voor mederwekers 
van ASML.  
Basisscholen brieven  
Gesteund door de plannen van de Hollandsche Molen om de scholen te stimuleren met 
hun leerlingen een molen te bezoeken dmv subsidie voor vervoer en didaktisch 
materiaal hebben we een tiental basisscholen in de omgeving aangeschreven in het 
begin van de maand mei. Helaas heeft alleen de Lambertus van Vessem op die 
uitnodiging gereageerd. Ook een tweede oproep later in het jaar heeft geen resultaat 
gehad.  
 



Biotoop 
 

 
 
De biotoop rond de molen baart ons zorgen. Op dit kaartje is de cirkel te zien zoals die 
in het bestemmingsplan staat. Binnen deze cirkel is de bebouwing aan een maximale 
hoogte gebonden i.v.m. de wind voor de molen. Maar ook bomen vormen een 
probleem. Het is niet alleen de grote beuk die dicht tegen de molen aan staat en 
waardoor de molen niet kan draaien bij een zuid- tot en met oostenwind. Ook de hoge 
bomen aan de Wilhelminalaan en de linden op het grasveld op de hoek Wilhelminalaan-
Putterstraat vormen met name bij de overheersende windrichting west en zuidwest  een 
ernstige belemmering. 
 
En een molen die niet draait  leeft niet. 
 
In het afgelopen jaar is er een aantal malen contact geweest met de gemeente Eersel. 
Het uitgangspunt van deze overleggen is om te komen tot een plan voor de toekomst. 
Het is niet de insteek dat er meteen flink gekapt gaat worden. Waar mogelijk is gepaste 
snoei welkom. Maar het meest  belangrijke is om bij toekomstige “groen-plannen” 
rekening te houden met de molen. De gemeente stelt zich hierin positief op en heeft 
toegezegd bij toekomstige plannen inzake groen in Vessem ook de molen hierin te 
betrekken. 
 
Bestuur 
Het bestuur is in 2019 niet gewijzigd en bestaat uit: Gerry Dorrestein (voorzitter/secretaris); 
Peter van de Ven (penningmeester), mw. Ria van  Asten, Peter van den Bliek, Maurice van 
Hoven en Kees Huybers. De voorzitter heeft aangegeven zijn functie beschikbaar te willen 
stellen en er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter.  

Het bestuur heeft in 2019 vergaderd op 28 februari en 13 november.  
Standaard punten op de agenda zijn het bespreken van de post, financien, 



onderhoudstatus van de molen, de vrienden van de molen en activiteiten en 
sponsering. 
 
Veel van de punten zijn hiervoor al beschreven. 
 
Financien.  
Het jaar 2019 is voor de molen op fincieel gebied postief verlopen. Het jaar is geeindigd 
met een postief saldo van 449,16 euro.Dat is vooral te danken aan de donaties van 
bezoekers aan de molen, de opbrengst van de molendagen en de bijdrage van de 
Vrienden van de Molen. Te vermelden is ook nog de bijdrage uit de rabo clubsuport die 
361,16 euro heeft opgebracht. Onderhoud is een belangrijke post, maar dankzij de inzet 
van vrijwilligers lukt het ons de kosten beperkt te houden. Een andere grote post vormt 
de verzekering. 
Eind 2019 is het SEPA machtigingsformulier ingevoerd voor het innen van de bijdrage 
van de vrienden van de molen. Deze actie heeft positief bijgedagen tot het tot stand 
komen van het positief saldo. 
 
Onderhoudstatus van de molen. 
De molen verkeert in een goede tot zeer goede onderhoudsstatus, maar dat heeft wel 
continue onze aandacht nodig. Punten die speelden in het afgelopen jaar waren: de 
verlichting (nu alles LED lampen), staartbalk (moet nog geschilderd worden), de grote 
poort die op niet al te lange termijn vervangen moet worden), de kleine poorten op de 
belt zijn opgenapt, de aanlichting van de molen is gerepareerd, de zeilen zijn hersteld, 
en de balustrade aan de voorkant moet vervangen worden. 
 
Vrienden van de Molen. 
De molen telde in 2019 73 betalende vrienden van de Molen. We hopen in 2020 een 
actie te starten om dit aantal omhoog te brengen omdat hiermee een basis gelegd 
wordt voor betrokkenheid van Vessem bij de molen. 
De nieuwsbrief voor de vrienden wordt met een regelmaat van 1x per 2 maanden 
verstuurd. 
 
Activiteiten en sponsering. 

- De molendagen op 11/12 mei hadden creativiteit en kunst als thema en waren 
een groot succes en er was een zeer ontspannen sfeer. 

- In de brochure “Ontdek hier” Kempenpoort staat ook de Jacobus molen vermeld. 
- Via Instagram en FB worden regelmatig activiteiten en foto’s rond de molen 

vermeld en getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


