Wind- & Motormaalderij St. Petrus
Jaarverslag 2021
In 2021 was op en rond de molen weer van alles te doen. Een frisse en goede wind deed
alles weer prima draaien. Ondanks de vervelende Corona perikelen kunnen we niet anders
dan terugkijken op een mooi molenjaar.

Wanneer het stil is en niet waait
en de molen niet meer draait
Dan ziet men hier en daar bij hopen
allemaal boeren en bakkers lopen
Roepende met veel misbaar
waar duivel blijf je, molenaar!
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Record aantal omwentelingen
De molen heeft in 2021 jaar 417129 omwentelingen gemaakt en dat was meer dan 100.000
vaker dan het jaar daarvoor.
Opnieuw het hoogste aantal van heel Limburg!
De molen was 183 dagen bemand en draaide op 158 dagen.
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De molen was aan het begin van het jaar vanwege
de corona crisis gesloten voor bezoekers.
De nationale molendag en de hamerslag dag
konden daarom helaas niet doorgaan.
In de zomer was de molen gelukkig wel weer
geopend en zo kon de Limburgse molendag en het
open monumentenweekend wel doorgang vinden.
In december ging de molen opnieuw op slot en zijn
we weer terug bij af.

Nieuw raampje achterin de kap.
Al jaren ontbrak het raampje boven de
staart achterin de kap. We hebben van
grenenhout een nieuw raampje
gemaakt .

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 was met
mondkapjes.
Klanten voor het winkeltje zijn niet in de
molen toegelaten maar werden bediend
vanaf een tafel in de schuifdeur van het
magazijn. Er werd zoveel mogelijk
contactloos betaald.

Afsluitbaar schuurtje in de karschop
Met vereende krachten is in de karschop een afsluitbaar
hokje gemaakt voor de spullen die Thei in de
groentenhof nodig heeft.
De planken zijn gezaagd bij Holten’s Molen in Deurne

Onderhoud aan de kunststeen.
Het koppel kunststenen (Fabricaat Kees uit
Leende) was aan een onderhoudsbeurt toe.
Het zijn zgn massieve stenen, dus zonder
zacht bodemsel.
Het materiaal is zuiver kwarts en daardoor
geschikt om tarwe mee te malen.
De stenen moesten gescherpt worden en de
entree was niet groot genoeg meer.
Ook het kogellager van de steenbus moest
van nieuw vet voorzien worden.

Manden vlechten
Thei kan goed manden vlechten en hij wilde het ons ook
wel leren.
Hij heeft gezorgd voor mooie wilgentenen.
Die moeten van te voren een week in het water liggen
om ze soepel te maken.
Manden vlechten lijkt eenvoudig, maar dat is het niet.
Vooral de bovenrand en de handvatten zijn bijna niet te
doen. Dat heeft Thei ten langen leste maar zelf gedaan.

Reparatie lager van de motor
Het krukas lager van de motor is vorig jaar zwaar beschadigd doordat het zonder olie
gelopen heeft. Jo heeft de groeven met een kleine autogene vlam opgesoldeerd met
witmetaal. Daarna kon het lager weer op maat gekotterd worden bij machine fabriek Bex.
Het kotteren duurde bijna een dag, maar heeft alleen maar een paar flessen wijn gekost voor
de machinist.
Daarna moest het lager nog op de krukas pas
geschraapt worden. Dit gebeurt door de as in te
smeren met Pruisisch blauw. Overal waar de as raakt
wordt het lager blauw gekleurd en die plekken
moeten dan weg geschraapt worden

Bilhamer uitgesmeed en gehard.
Bij het billen maken we tegenwoordig gebruik van bilhamers met
widia punten. Maar voor het fijne werk (vooral bij de blauwe stenen)
is een ouderwets geharde, scherpe, bilhamer tocht te prefereren.
Gelukkig hebben wij Dirk Verberne uit Helenaveen die dat graag voor
ons wil doen.

Stofzuiger
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. Hier is Jo aan het werk om met een
kruisschakeling de stofzuiger op alle zolders te kunnen
aanzetten

Biodiversiteit bevorderen.
We proberen zo veel mogelijk alles wat van nature leeft en groeit op en rond de molen te
beschermen.
Ton heeft IKL en de gemeente benaderd om het veld achter de molen te veranderen in een
blijvende bloemenweide. Men heeft de grond gefraisd , maar helaas te los laten liggen,
waardoor de lichte grond veel te snel uitdroogde. Hierdoor ontkiemde vooral het onkruid
(Melde). In 2022 volgt een nieuwe poging, hopelijk met meer succes.

Hamermolen
Van Helma Michels uit Merselo hebben we
de hamermolen gekregen die haar vader
bedoeld had voor zijn molen. Omdat hij zo
vroeg gestorven is, is het van opbouwen
nooit meer gekomen. Na een jaar of twintig
in de opslag gestaan te hebben is hij nu dus
in Roggel geplaatst.

Limburgse molendag en open monumentendag
Vanwege de Corona epidemie kon de hamerslagdag en de
nationale molendag niet doorgaan. Op de Limburgse molendag
en de open monumentendagen was de molen wel toegankelijk
voor het publiek
.

Nieuwe poort
.
De poort achter de molen was aan vervanging
toe. Ton heeft ervoor gezorgd dat er via de
gemeente een nieuwe kwam.

De vlucht van de bijen vrijhouden
Bijen houden niet van hoge begroeiing voor de vliegplank.
Ton maait een paar keer per jaar de aanvliegroute vrij.
Met de hand, omdat bijen van motormaaiers in de regel erg
agressief worden.
Het maaien moet in alle rust gebeuren, want van zweetlucht
moeten ze ook niets hebben.

Poetsen Poetsen Poetsen

Het stemt immer tot verheugenis
Als de molen schoon en proper is.
Deze spreuk hing in de Molen van onze leermeester Jac Nijs (Stramproy) en dat is meer dan
waar. Een korenmolen moet schoon en proper zijn. Vooral Rob is hier altijd erg kien op.

Kachelhout
De molenaars warmen zich graag af en toe bij de
kachel. Lei zorgt altijd voor voldoende brandhout.
Deze keer zijn we wel heel rijkelijk bevoorraad.
Lei heeft de hele wagen in kleine stukken gezaagd
en gekloofd. Het hout is netjes achter de schop
opgestapeld.
.

Nieuw veiligheidshek
Via het uitvoeren van een risico analyse stoot je zo nu en dan op qua veiligheid minder
wenselijke zaken. De “afgrond” op de rand van de machinekamer was er zo een.
Gelukkig hebben we Dirk Verberne die een fraai ogend hek kon maken. Hij heeft ook het
bestaande hek hier en daar gerepareerd.

Bliksemafleider
.
Tja, een keer gaan draaien met de bliksemafleider
nog aan de wiek. Toon v.d. Weijer uit Deurne heeft
er gelukkig snel weer een nieuwe kabelschoen aan
geknepen.

De belt maaien
Ons elektrisch maaimachientje is
uitstekend geschikt om het gras boven
op de berg kort te houden. Hier is Marc
dat even aan het doen omdat het toch
niet waait.

Zwarte roodstaart
In de machinekamer waakt St.Petrus over een nestje van de zwarte roodstaart
En met succes, de eieren zijn uitgekomen en alle jongen zijn uitgevlogen.

Groenten hof
Zoals elk jaar, houdt Thei de groentenhof
bij. Behalve groenten zaait hij ook elk
jaar wat rijtjes graansoorten. Leuk om te
zien voor de bezoekers die de
verschillende soorten graan tegenwoordig
niet meer kennen.

Vervanging baansteen
Ineens wilde de molen niet meer draaien. Er
bleek een stuk van de baansteen af te zijn
gebroken. Door een ongelukkige restauratie is in
het verleden is de keerstijl, die de as bij vangen
op zijn plaats moet houden, veel te slap
geworden. Hierdoor is de baansteen steeds meer
naar rechts toe ingesleten, tot hij daar te zwak
werd.
Molenmaker Adriaans heeft voor een nieuwe
baansteen gezorgd en ook de keerstijl versterkt
met een zware ijzeren strip
.

Risico analyse herzien
Tussen de bedrijven door hebben we samen met Rob de
risico analyse enigszins herzien en hem ook geschikt
gemaakt als basis voor de analyse voor de andere
windmolens van de stichting.
Hans gaat mee helpen om snel een actuele en bruikbare
RIE&E te hebben voor alle molens.

Stropoppen maken
Molenvriend Harrie Verberne uit Helenaveen had
een partij Roggestro over. Een uitgelezen kans om
stropoppen te maken waarmee we de
oudhollandse dakpannen van het schuurtje van
Thei wind- en sneeuwdicht kunnen maken.
Onze nieuwe vrijwillig molenaar Leon ontpopt
zich hier als goed leerling van Thei, die natuurlijk
ook dit ambacht beheerst.

Reepje dakleer
Met de nieuwe baansteen liep de molen nog
niet echt licht. Dat kwam omdat de steen
door het gewicht van de as langzaam teveel
naar voren gekanteld lag. Een reepje dakleer
aan de voorkant onder de steen lost dit op.
Na het aanbrengen daarvan draagt de as nu
mooi over het gehele oppervlak van de steen
en loopt de molen weer zeer licht.

Roeden doorhalen
Eens in de zoveel jaar moeten de roeden doorgehaald
worden. De roeden worden aan de askop omhoog
getrokken nadat de spieën verwijderd zijn. Hierna wordt
roest verwijderd en opnieuw geverfd.
Op ons verzoek zijn de roeden ook in het midden van de
gaten geplaatst. Dit is gedaan door de vulplaten te
veranderen.

Hiernaast is te zien dat zich best wel wat roest gevormd
had.

Doordat de roeden niet goed gecentreerd waren en nu wel, hebben we ook de
balansgewichten in de einden van de wieken een beetje moeten veranderen.

Nieuwe mengketel om graan te conditioneren
Vaak is de tarwe een paar procenten
te droog om mooi te kunnen malen.
Je kunt hem dan bevochtigen door
er water aan toe te voegen tot
maximaal 16% .
Daarna goed doormengen en dan
24 uur te laten rusten. Zo wordt de
zemel taai en is een veel mooier
meel te malen.
Voorwaarde is, dat je het
vochtgehalte goed kunt meten en
natuurlijk dat je een mengketel
hebt.
Het vocht gehalte bepalen gaat met een infrarood-straler en een heel gevoelige weegschaal.
Een monster graan wordt gewogen, 20 minuten bestraald en daarna nogmaals gewogen. Jan
heeft zowel de menger en het infraroodtoestel thuis in elkaar geknutseld.

Voegwerk aan de noordkant.
De noordkant van de molen had hier en daar wat voegen
die slecht waren. Vooral bij de rollagen boven de ramen.
Voegbedrijf Neuhof-Haans heeft heel voorzichtig en met
veel aandacht een en ander weer in orde gemaakt.
De zuid- en westkant waren al eerder onder handen
genomen Hiermee is de romp nu weer geheel in orde.

Nieuwe spietjes voor de heklatten
Het hekwerk heeft af en toe ook wat aandacht nodig. Elk jaar
moeten er wel een aantal spietjes vervangen worden. Hier is Marc
daar vol overgave mee bezig.

Molenvriend Flip Vullers overleden
Meer dan 40 jaar heeft Flip Vullers
mee op de molen gepast. Hij stond
altijd klaar om te timmeren, te
metselen, voor gereedschap te
zorgen, koffie te zetten en wat al
niet meer.
De laatste twee jaar woonde hij niet
meer tegenover de molen, maar
kwam hij toch nog zeer regelmatig
buurten.
Hij kon de molen niet missen en
wij hem ook niet.
Hier staat de molen in de rouw
voor Flip

Excursies
Ook excursies zijn er dit jaar weer geweest.
Hier ontvangen Jo, Marc en Thei een grote
schoolklas.
Jammer genoeg was het een gedeelte van het
jaar niet mogelijk bezoekers te ontvangen

Schilderen ramen en deuren
De ramen en deuren waren hard aan een schilderbeurt toe. Schilderbedrijf Fred Engels heeft
deze taak op zich genomen en nu ziet alles er weer Piekfijn uit.

De detaillering van de ramen was al een eeuw niet goed, waardoor het
af en toe bij hevige regen en verkeerde wind binnen lekte. Daarom
hebben we tussen het schilderen door “lekneuzen” aangebracht. Deze
oplossing werkt prima. Sindsdien is er geen druppel meer naar binnen
gekome

Inpakken

n


De winkelvoorraad moet regelmatig aangevuld worden.
Hier is Leon aan het helpen met het vullen van de
zakjes. Marc is zo te zien bij met de hulp.

De steek van het rondsel controleren
Vorig jaar hebben we alle kammen van het
spoorwiel op steek gezet, maar het loopt nog steeds
niet naar onze zin. Het gangwerk maakt te veel een
reutelend geluid. Dat is deels te wijten aan
loszittende staven in het rondsel, maar ook zitten
niet alle staven precies op steek. Jo heeft een
houten schuifmaat gemaakt om dit te controleren
Nu we weten waar de fouten zitten kunnen we in
de komende tijd de zaak vastzetten en aanpassen

Meterkast gemaakt
Om goedkeuring voor elektrische veiligheid te krijgen hebben
we een meterkast moeten timmeren. Omdat de meter strak
tegen de schuine molenromp aanzit, moest ook de deur van de
kast boven en onder verschillend van breedte zijn

Lichtriem gebroken.
Na 45 jaar trouwe dienst is opeens de lichtriem gebroken.
Jo en Marc hebben snel een nieuwe gemaakt, Zodat het
volgende gedichtje weer klopt:

.


.


Molenaarsplicht,
denk om de licht
vergeet niet te kruien
en denk om de buien

Wat is het toch een mooie molen.

De meeste foto’s komen van Marc

Met dank aan:
Jo, Lei, Thei, Marc, Rob, Hans, Jan, Leon, Piet, Eric, Ger, Tjeu, Ton en natuurlijk van de
gemeente Leudal: Maarten en Hugo,
die dit alles mogelijk maakten.
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