
Wind-	&	Motormaalderij		St.	Petrus		

Jaarverslag		2020		
Het	jaar	2020	was	voor	de	molen	en	de	molenaars	een	bewogen	jaar.	In	het	
voorjaar	kondigde	zich	de	Corona	epidemie	aan,	waardoor	er	geen	publiek	meer	
op	de	molen	mocht	worden	toegelaten.			
Behalve	dat	kregen	we	onverwacht	te	horen	dat	het	bestuur	van	de	
molenstichting	afgetreden	was.	Eén	en	ander	zorgde	voor	de	nodige	stress	en	
discussies.	

Ondanks	dit	alles	hebben	we	toch	nog	veel	op	en	rond	de	molen	kunnen	doen,	zij	
het	met	beperkingen	en	helaas	zonder	publiek.	
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Record	aantal	omwentelingen		
De	molen	heeft	dit	jaar		307.953	omwentelingen	gemaakt.		
Het	hoogste	aantal	van	heel	Limburg!	

De	molen	was	133	dagen	bemand	en	draaide	op	108	dagen.	
	
Dat	de	molen	zoveel	draait	is	vooral	te	danken	aan	Marc.	Behalve	veel	draaien	
besteedt	hij	ook	oneindig	veel	werk	aan	het	smeren,	afstellen,	kleine	problemen	
oplossen	en	het	in	perfecte	staat	brengen	van	het	maalwerk,.	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	
Meelzolder.		

Windrichtingen op 
draaidagen: 

 

N 5%

NO 9%

O 11%

ZO 9%

Z 8%

ZW 37%

W 16%

NW 7%
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Gesloten	voor	publiek	
De	molen	is	vanaf	het	begin	van	de	coronacrisis	gesloten	voor	bezoekers.	
Er	konden	geen	excursies	en	evenementen	gehouden	worden.	

De	Hamerslagdag,	de	nationale	molendagen,	de	open	monumentendag	en	de	
Limburgse	molendag	gingen	daardoor	helaas	ook	niet	door.	

	

Vanwege	corona	geen	bezichtigingen.	
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De	maalderij	en	het	molenwinkeltje	
Ondanks	de	corona	is	het	malen	op	de	molen	gewoon	doorgegaan.	Uiteraard	met	
inachtneming	van	de	anderhalve	meter	regel	en	als	het	nodig	is	met	mondkapjes.		
We	hebben	er	streng	op	gelet	dat	we	niet	allen	tegelijk	op	de	molen	waren	en	het	
werk	is	zoveel	mogelijk	verspreid	door	de	molen	gedaan.		Jo	een	deel	van	het	
jaar	helemaal	niet	op	de	molen	is	geweest.	

Klanten	voor		het	winkeltje	zijn	niet	in	de	molen	toegelaten	maar	werden	
bediend	vanaf	een	tafel	in	de	schuifdeur	van	het	magazijn.	We	hebben	een	
contactloos	PIN-apparaatje	aangeschaft	om	contact	nog	verder	te	vermijden.	

 

Ons nieuwe staatbord 
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Vloer	meelzolder	geschuurd.	
De	vloer	van	de	meelzolder	was	aan	een	opknapbeurt	toe.	In	de	loop	de	jaren	
had	vuil	zich	vastgezet	op	de	zolderplanken.	Daarom	is	de	vloer	in	zijn	geheel	
opgeschuurd	en	ziet	er	nu	weer	fris	en	schoon	uit.	Om	te	voorkomen	dat	hij	
opnieuw	zo	vuil	wordt	zijn	voor	de	deur	een	paar	droogloopmatjes	neergelegd.	

 

Vuil	van	jaren	verwijderen.	
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Groentenhof	
De	groentetuin	is	ook	dit	jaar	weer	door	Theo	Thijssen	verzorgd.		

 

	

Alle	eer	voor	Thei	
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Haag	bij	de	buren	
Door	het	IKL	zijn	bij	de	buren	nieuwe	hoogstamstamfruitbomen	geplant	als	
vervanging	van	de	eiken	die	afgelopen	jaar	gerooid	zijn.	De	buurman	had	echter	
nog	een	stuk	beuken	haag	tegoed	en	IKL	was	alweer	buiten	beeld.	Daarom	heeft	
Hans	van	Zoggel	zelf	nog	voor	een	partij	beuken	gezorgd	en	die	zijn	in	het	
voorjaar	door	Jan	en	Hans	bij	de	buurman	geplant.	

 
Door	IKL	vergeten.	
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Nieuw	glas	in	raam	
Thei	heeft	vakkundig	met	stopverf	een	nieuw	ruitje	in	het	raam	van	de	
meelzolder	gezet	

 
Raampje	meelzolder	
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Bijenstal		
In	ons	bijenstalletje	staan	nu	vier	volken:	Drie	van	Lei	en	één	van	Marc.	
Ondertussen	is	buurman	Ton	Lampe	zo	enthousiast	geworden	dat	hij	een	
bijencursus	is	gaan	volgen	en	er	ook	een	volk	bij	wil	zetten.	

 

Ton inspecteert de bijen

	9



Stofzuiger	en	perslucht	
	
Om	hygiënisch	in	de	korenmolen	te	kunnen	werken	is	één	van	de	voornaamste	
taken,	poetsen	en	nog	eens	poetsen.	Daarom	hebben	Jo	en	Thei	een	centrale	
stofzuiger	aangelegd	met	op	alle	zolders	een	aansluiting	en	een	slang.	Naast	de	
zuigbuis	is	ook	een	perslucht	leiding	aangelegd,	waarmee	het	stof	uit	de	
moeilijke	hoekjes	geblazen	kan	worden.	

 
Jo	en	Thei	aan	het	werk	aan	de	zuigleiding.	
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Biodiversiteit	bevorderen.	
We	proberen	zo	veel	mogelijk	alles	wat	van	nature	leeft	en	groeit	op	en	rond	de	
molen	te	beschermen.	Door	op	de	geschikte	tijd	te	maaien	en	bloeiende	planten	
te	laten	staan,	wordt	het	terrein	steeds	interessanter.	

Ton	is	samen	met	de	gemeente	aan	het	kijken	of	we	het	terrein	achter	de	molen	
nog		bloemrijker	kunnen	krijgen.	
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Kantoor	opgeknapt	
De	muren	voor	het	kantoor	zagen	er	niet	uit.	A^brokkelende	kalk,	witwerk	totaal	
vergaan.	Tijd	voor	een	grote	opknapbeurt	door	Thei,	Rob	en	Jan.		
De	gaten	in	de	muur	zijn	met	kalkspecie	gedicht	en	de	muren	zijn	gewit.	(De	
plint	Grijs).	Verder	is	de	inrichting	wat	veranderd	en	is	er	een	kast	aangeschaft.	

Het	bureau	hebben	we	gekregen	van	buurman	Ton	

 
Reparatie	muur	

 

Eindresultaat:	een	keurig	net	kantoor.	
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Grasveld	en	haag	
	
Als	vanouds	heeft	buurman	Ton	Lampe	het	grote	grasterrein	achter	de	molen	
gemaaid.	
Ton	houdt	ook	elk	jaar	de	vele	meters	haag	rond	het	terrein	bij.		

 
Heel	veel	haag,	bijgehouden	door	Ton	

.		
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Brandbusser	controle	
De	twee	brandblussers	zijn	gecontroleerd.	Eén	is	afgekeurd,	maar	om	
onduidelijke	reden	nog	steeds	niet	vervangen.	

Het	is	de	vraag	of	we	niet	een	derde	blusser	in	onze	molen	zouden	moeten	
hebben.	

 
Brandblusser controle 
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Winkel	gewit	
Behalve	het	kantoor	is	ook	de	winkel	opnieuw	gewit	en	opgepimpt.	Alles	ziet	er	
weer	spic	en	span	uit.	

 
Rob aan het witten. 

 
Marc	aan	het	poetsen.	
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Schilderwerk	en	ophanging	beltdeuren	
Marc	heeft	de	Handvatten	van	de	beltdeuren	verplaatst	naar	de	binnenzijde	en	
ook	de	westelijke	deur	voorzien	van	een	frisse	laag	verf.	Jo	heeft	de	deuren	iets	
hoger	in	de	scharnieren	gehangen	zodat	ze	eindelijk	na	veertig	jaar	fatsoenlijk	te	
openen	en	te	sluiten	zijn.	

 
Schuren	plamuren	en	schilderen.	
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BliksemaCleider	controle		
	Het	Gilde	van	vrijwillige	molenaars	heeft	de	bliksema^leider	gecontroleerd	en	
geen	fouten	geconstateerd.	

 
Doormeten	bliksema^leider.	Gratis	service	van	het	Gilde.	
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Dakleer	vastgezet	
Molenmaker	Adriaens	heeft	het	dakleer	vastgezet	dat	tijdens	een	^linke	
voorjaarsstorm	was	gaan	^lapperen.	

 
Adriaens	met	hoogwerker	
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Dieselmotor.	
Door	een	vergane	pakking	is	een	oliekanaal	van	de	dieselmotor	verstopt	geraakt.	

Hierdoor	is	één	van	de	lagers	van	de	krukas	warmgelopen	en	beschadigd.	
Het	lager	van	witmetaal	is	gedemonteerd	om	gerepareerd	te	worden.	Het	
witmetalen	lager	vertoont	diverse	groeven	en	zal	gerepareerd	moeten	worden.	
Wellicht	kan	dit	door	er	een	nieuwe	laag	witmetaal	op	te	lassen.	Van	diverse	
zijden	is	hulp	aangeboden.	Het	wordt	geen	gemakkelijke	klus.	

 
Inspectie	krukas	(geen	schade)	

 
Kapot	lager	
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Elektriciteit	
De elektrische installatie is op veiligheid gecontroleerd door een installatiebedrijf. 
Zekeringenkast bij de meter is vervangen. Door ons zijn nieuwe 
verlichtingsarmaturen gemaakt die door het installatiebedrijf zijn bedraad. Verder 
hebben we nieuwe stopcontacten gemonteerd om verlengkabels te vermijden.
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As	naar	voren	gebracht	
De molen as is door Jan en Mark één cm naar voren gebracht omdat de molen te 
zwaar tegen de voorkant van de baansteen drukte en daardoor zwaar liep.
Dit is gedaan door een stut schuin tegen de buitenroede te zetten en daarna het kruis 
door te trekken aan de onderste wiek.
De nieuwe positie van de as is bepaald door een plankje achter de baansteen te 
plaatsen

 
Stut	die	as	naar	voren	drukt.	
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Gewoon	mooi.	
Wat	is	het	toch	een	prachtige	molen.	

 

 

Met	dank	aan	Jo,	Lei,	Thei,	Ton,	Marc,	Rob,	Hans,	Thijs,	Jan	en	het	(interim)	
bestuur	
Alle	foto's	zijn	door	Marc	gemaakt.
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