
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders   Helenaveen 15 januari 2019 
van de gemeente Leudal 
 
Aan het bestuur van de Molenstichting Leudal 
 
 
Betreft: Verslag van de werkzaamheden  op ‘Wind & Motormaalderij St. Petrus’ over het jaar 
2018 
 
Geacht college, geacht bestuur, 
 
Dit is het 41e verslagjaar betreffende de werkzaamheden op ‘Wind & Motormaalderij St. Petrus’. 
 
De staat van onderhoud van de molen is prima en hij heeft in 2018 op 146 dagen gedraaid. 
We hebben zoals gewoonlijk de omwentelingen van de bovenas met een teller geregistreerd en 
kwamen dit jaar op een record aantal van 260.637 
Dit is met zekerheid het hoogste aantal omwentelingen van alle Limburgse molens.  
 
Dat de molen zoveel draait is te danken aan het feit dat hij ook daadwerkelijk in gebruik is voor 
het malen van tarwe, spelt en boekweit. Marc Crins zorgt voor de aanvoer en ook de afzet van de 
producten. 
 
Zoals gewoonlijk hebben we zelf veel aan het onderhoud gedaan, de belangrijkste zaken hierbij 
waren:  
o De kammen van het gaande werk zijn regelmatig in de was gezet. 
o De molenstenen zijn precies afgesteld om optimaal te kunnen malen. 
o De spieën van het bovenwiel zijn aangeslagen en geborgd.  
o Het vangtouw is gerepareerd. 
o Het winkeltje in het magazijn is helemaal afgemaakt en ingericht.  
o Het luiwerk is gerepareerd. 
o De verbinding van de schoren met de staart is aangehaald. 
o De molen-berg is geheel opnieuw in vorm gebracht (gesponsord door buurman Ton Lampe)  
o De bouten van het aswiel zijn aangeslagen en van passende revetten voorzien 
o De spieën van het spoorwiel zijn aangeslagen. 
o De spietjes van het hekwerk zijn aangeslagen en aangevuld. 
o De westgevel van de molenschuur is vervangen en geschilderd. 
o De afhang achter de molenschuur is geheel vernieuwd en er is een bijen-stand in gemaakt. 
o De afhang is voorzien van een vloer met gebakken klinkers. 
o De deuren  van magazijn en invaart zijn beter sluitend gemaakt zodat ze nu muisdicht zijn. 
o De hagen rond het terrein zijn geknipt door de buurman Ton Lampe. 
o Het maaien van het veld achter de molen werd eveneens door hem gedaan . 
o En verder waren er natuurlijk alle andere kleine klussen om de boel draaiende te houden. 

 
De Nationale Molendag en de achtste Hamerslagdag vielen dit jaar samen. Deze dag was een 
groot succes en trok honderden bezoekers. 
Natuurlijk waren we ook op de Limburgse Molendag  en de open Monumentendag van de partij.  
 
Door het jaar heen ontvingen we veel bezoekers die zonder uitzondering zeer gecharmeerd 
waren van onze echt in bedrijf zijnde molen. 
Het winkeltje in het magazijn krijgt ook steeds meer belangstelling, waardoor de molen steeds 
meer gaat leven. 
 



De molen werd bemand door: Jo van Herten, Marc Crins, Leo Verschuren, Theo Thijssen Rob 
Mooi en ondergetekende. 
Buren Flip Vullers en Ton Lampe droegen ook nog hun steentje bij. 
 
Verder heeft zowel de molenstichting als de gemeente zich sterk gemaakt voor het verwijderen 
van een groot aantal bomen in de tuin van de buren aan de linkerzijde van de molen. De bomen 
zijn afgelopen maand omgezaagd en dat komt dat de molenbiotoop zeer ten goede. We kunnen 
nu ook bij noordoosten wind goed draaien.  De rij eiken westelijk, in de tuin van Flip Vullers, is 
eveneens geveld. Ook aan die kant dus  een flinke verbetering. 
 
Voor de toekomst blijven we hopen dat ons plan voor het opnieuw aanbrengen van "Van Bussel 
neuzen" op de wieken werkelijkheid wordt. Deze horen historisch gezien thuis op onze molen, 
maar zijn helaas bij de restauratie in 1974 achterwege gebleven. 
Behalve vanwege de historie, zijn stoomlijn wieken volgens het systeem Van Bussel ook 
belangrijk om de verslechterde windvang (hoge schuur tegenover de molen) te compenseren. We 
hebben dit via de molenstichting aangekaart en die zijn aan het bekijken of dit kan gebeuren 
samen met het vervangen van de molenroeden die aan het eind van hun levensduur beginnen te 
komen.  
 
Rest nog te zeggen dat de contacten met de Molenstichting Leudal uitstekend zijn. Wij ervaren 
de inbreng van de Stichting en ook het directe contact met Hans van Zoggel als  ontzettend 
positief. 
Ook is een woord van dank aan de Gemeente en de Provincie op zijn plaats, vanwege hun inzet 
voor de biotoopverbetering. 
 
Mogen wij U tenslotte danken voor het vertrouwen.  
Ook het komende jaar zullen we weer goed voor de molen zorgen en hem zo vaak mogelijk laten 
draaien. 
 
Namens de molenaars: 
 
 
 
Jan van Woezik  
 
 


