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Het is 12 februari als deze scherpe winterfoto 

gemaakt wordt. De molen staat in de rouw 
vanwege het overlijden van pastoor Verschuren 
die jarenlang in Vessem en omliggende gemeenten 
werkzaam was. Zo kan de molen een teken van 
respect zijn voor een dierbare overledene. Lief 
en leed wisselen elkaar af, het hoort allemaal bij 
het leven. Het is begin september als Michel en 
Anja van Aken de molen uitkiezen als decor voor 
hun trouwfoto’s. Ditzelfde  weekend werd een van 
de hoogte-punten van het jaar, monumentendag, 
geocach event georganiseerd door Hans en 
Jolanda Maas. Even leek het of we eindelijk  van 
corona bevrijd waren, er kon weer gefeest 
worden. Bezoekers waren hartelijk welkom. De 
geur van onze struifdonkse pannenkoeken gaf 
nieuwe hoop. 

Maar helaas, in 

december moet de 
molen toch weer op 
slot. Delta wordt in- 
gehaald door Omicron. 
Twee vaccins zijn al 
niet meer genoeg. De 
Vessemse kerk wordt 
geopend voor het 
boosteren van de 
ouderen in het dorp.  
Hoe lang nog, moeten 
we geduld oefenen ? 

Inspectie’s 
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Op 25 januari werd door het insectenbestrijdingsbedrijf MvL groep ( van Lierop)  een 
behandeling uitgevoerd, met name in de kap, kruivloer, penbalk en op de luizolder. 
Verder werd de bliksemafleider weer gecontroleerd door Riekus Meyering namens het 
Gilde. Alles was in orde. Wel is het zaak de gehele electra installatie van de molen te 
laten controleren. Een afspraak hiervoor is inmiddels gepland in januari 2022.  Wat de 
zeilen betreft is er slechts één gaatje ontstaan in het voorjaar en wonderlijk genoeg  
het daarbij gebleven. De vraag dringt zich op of er ook nog een verband is met de totaal 
andere weersomstandigheden vergeleken met 2019 en 2020.  

Reparatie’s 

Er is een begin gemaakt met het in eigen beheer restaureren van het houtwerk van de 
ballustrade boven de ingangspoort. Dit wordt afgerond in 2022 door Wil en Toon. Samen 
met Riekus is de loper gelicht om alles goed schoon te maken. De olie in het lager was 
nog schoon en koperen plaatje onder in het potje zag er nog uitstekend uit. Bij het 
terugleggen van de loper was het moeilijk de balans te optimaliseren. We hebben 
geschoven met de hoeveelheden lood in de ruimte’s die daarvoor in de bovenzijde van de 
loper zitten.  Alhoewel dat niet onder reparatie valt kan nog vermeld worden dat het 
aantal handgrepen voor het klimproject op de begane grond is uitgebreid. 
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Punt van aandacht voor 2022 

Al in maart 2021 werd vocht aangetroffen links van de 
baansteen op de windpeluw. De oorzaak is waarschijnlijk 
het feit dat de as wat teruggezakt is en de onderste 
ijzeren afdichtingsplaat in het voorkeuvelens niet meer 
achter de ring van het waterhol loopt maar tegen die ring 
schuurt zodat slagregen op de kap naar binnen kan komen. 
Dit is en blijft een punt van aandacht in 2022. In 2021 zijn 
er meerdere actie’s en toezeggingen gedaan voor het 
vervangen van de toegangspoort. Dit zal waarschijnlijk in 
2022 gaan gebeuren. 
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