
Molenzorg Zuid-Limburg Vergadering 10-09-2019 
1 1 

 

 

  
      

 

VZW, ondernemingsnr.: BE 0428860457 Hasselt 

 

Verslag 10 september 2019 - Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg vzw 
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V: verontschuldigd 

 

Uitgenodigd: 

Frank Snijders: Metserenmolen 

Marc Willems: Herkenrode 
 

Verontschuldigingen: 

John Willems 

Royermolen Diepenbeek  
 

Opmerkingen vorig verslag: 4 juni 2019. 

Er zijn geen opmerkingen 
 

Financiën 

Zicht- en spaarrekening: € 4.341 op de rekening. 
 

Het bestuur: 

Publicatie staatsblad: 

Door heel wat misverstanden, onkunde van de voorzitter, zijn de documenten voor een derde maal 

verzonden. Hopelijk derde keer goede keer. Vanaf de publicatie kan de overdracht van de rekeningen 

gebeuren. 

UBO-register (Ultimate Beneficial Owner – uiteindelijke begunstigde): 

Voor een vereniging (ook een VZW) moet  “UBO”  in orde zijn op 30-09-2019. De stad Hasselt 

organiseert een bijeenkomst voor de VZW's op 11 september 2019. Leo zal morgen deelnemen. 

Statuten: 

Elvira heeft in functie van de nieuwe wetgeving onze statuten aangepast. We zullen deze op een van 

de volgende vergaderingen behandelen. 
 

Nieuw adres voor de vereniging 

Herkenrode: Er wordt nagegaan of onze vereniging er gevestigd kan worden. 

Op de tweede plaats: Dorpsmolen Alken 

Bij monde van Ginny Haesevoets zou “het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Abdijsite 

Herkenrode vzw” er geen probleem mee hebben. De vraag moet nog wel overlegd worden met Herita. 

In afwachting besliste het bestuur om het adres van Marcel Wandeweert naar Leo Nijsen over te 

brengen. 
 

Promotiemateriaal 

 

Voor de molens kan gezorgd worden voor een vlag van onze vereniging met de naam van de molen. 

Op verzoek kan er ook nog een vlag en wimpel bij “Levende Molens” bekomen worden. 
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Adres: Marcover BVBA, Grote Baan 171C, 3530 Houthalen 

 

Jaren geleden is er eens voor gezorgd dat leden een hemd met het insigne van de vereniging konden 

aankopen. Er kan terug voor hemden gezorgd worden, een lijst met namen en maten gaat doorheen de 

vergadering. 

Adres: Textielgroothandel Benjo NV, Walenstraat 67, 3500 Hasselt. 

 

Limburgse Molendag 

We proberen zorgvuldig lijsten te publiceren van de geopende molens. Jammer dat we die dag nog 

telefoons krijgen van mensen die voor gesloten deuren stonden. 

 

Affiche Limburgse Molendag 

 

Affiches worden gratis door “Levende Molens” aangeboden. Het ontwerp mag eerder bekend zijn en 

de affiches waren veel te laat klaar. 

 

Molens foto’s 

Tonny zijn scanner heeft er de brui aan gegeven. Het zou toch fijn zijn om de dia’s van Paul Denis te 

digitaliseren (molen-dia’s van de jaren ’80). Marc Willems wilt ons verder helpen. Hij neemt contact 

op met de provincie.   

 

Herkenrode abdijmolen 

Elke derde zondag van de maand (10:00 – 17:00) wordt opengehouden (niet van december tot en met 

februari). 

Marcel, Robert, Gaspar en Marc delen deze taak. Anderen mogen natuurlijk aansluiten. 

Vandaag is er voor het eerst succesvol gemalen. Dank aan de vrijwilligers die op de dinsdagen  present 

waren om een tandje bij te steken! 

Vermoedelijk is er op 17 een info- en pers moment en op 20 oktober een opening voor het grote 

publiek. 

 

Een beheersplan met onze vereniging: moet overlegd worden. Waar staat welk engagement tegenover? 

Het beheer maakte, al leek het anders, geen deel uit van “het gemeentelijk extern verzelfstandigd 

agentschap Abdijsite Herkenrode vzw”. Maar viel blijkbaar rechtstreeks onder Herita.  

In verband hiermee werden vanaf 1 september 2019 de puntjes op de i gezet. 

Er is om een verkennend gesprek met Herita verzocht. We zien wel hoe dit verder loopt. 

 

Sint-Truiden 

ASR vzw heeft het tamelijk druk met Trudo-feesten. 

De vzw Abdij, Stad en Regio eert zijn stichter met een tentoonstelling in de Minderbroederskerk met 

als thema: H.Trudo en 1300 jaar Truienaren. Deze tentoonstelling loopt van 7 september tot en met 23 

november 2019. 
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Intussen heeft de stad voor een nieuw afdak voor de abdijmolen gezorgd. 

De uitgave van  het boek zit zo wat op de achtergrond. 

De turbine-zaagmolen in Duras willen we nader bekijken. Er is een eerste afspraak met Graaf Ghislain 

de Liedekerke. We zullen er enkele dinsdagen naar toe trekken om de geheimen te ontrafelen! 

 

Herkermolen: Herk-de-Stad 

Op de Herk: de eerste stappen naar stabiliteit zijn gezet (op papier) … er zijn nog veel hordes te 

nemen! Een van de volgende dagen zal de Herk omgeleid worden zodat de molen droog kan staan. 

 

Malen op de Dorpermolen in Stevoort 

Alles loopt goed. Nieuw: gerstwafels! 

 

Beheer Dorpsmolen Alken 

DE molen is nog open op: 29 september en 29 december van 14:00 tot 18:00. 

Zondag 3 augustus gaf Jos een lezing voor een besloten gezelschap. 

De inkomsten van giften en lezingen worden halfjaarlijks aan de vereniging overgemaakt. 

Op 1 juli werd €49 gestort. 

 

Kleen  Meulen Lummen 

Alles loopt behoorlijk. 

 

Elsartmolen  Stevoort 

Ze willen het waterrad loslopend. De ondersteuning van de buitenlagering baart zorgen. 

 

Blaarmolen Tongeren 

Door werken is er enorm “laag-water”. Vanaf 28 september 2019 zou het waterpeil terug op punt 

komen. 

Schoepen 

 

Ruttermolen Tongeren 

B&B loopt goed, de water-as zou moeten vervangen worden. Het sluiswerk is ook aan vervanging toe. 

 

Motmolen Tongeren 

Bezorgdheid over de watervoorziening na de werken en de bestemming van de gebouwen als “De 

Watergroep” elders haar intrek neemt. 

 

Heidemolen Lanaken 

Wacht op lagersteen en deftig opspieën van het waterrad. 

 

Diepenbeek Rooiermolen 

Deet mee met de Molendag…, maar meerdere mensen stonden voor een gesloten deur. 

 

Dorpsmolen Kurigen 

Staat te koop. 

 

Bokrijk 

. 

De slagmolen heeft intussen olie geslaan, weliswaar met een elektromotor.  

Bokrijk zoekt iemand die de werking wilt aanleren.  

De graanwatermolen is nu aan de beurt. 
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Molen uit Lummen aan de Laambeek, tot 1957. 

Er zou een mankement, asbreuk moeten hersteld worden. 

 

Kermt Dieselmotor & maalderij 

Reeds lang op de agenda, Robert neemt contact op. 

 

Groenmolen en Nieuwmolen in Alken 

We kunnen met deze molens contact opnemen… vanaf het ogenblik dat er vrijwilligers zijn die voor 

het openhouden enige verantwoordelijkheid willen opnemen. 

 

Metserenmolen 

Herstellingen worden met een hoogdringendheid aangevat. De toestand van de ondersteuning van de 

wateras buiten is zorgwekkend. Marijke Wouters is erfgoed consulent. 

 

Planning dinsdagwerkers 

Er kan eens nagedacht worden over een billijke onkostenvergoeding voor de vrijwilligers. 

Bijvoorbeeld al de verplaatsingsonkosten. 

 

Uitholling stuwrecht: 

Op het eind van de legislatuur besliste de Vlaamse overheid om de waterbeheerder het recht te geven 

om de stuwhoogte in overleg aan te passen. 

 

Koepels Levende Molens – Molen forum 

Molenfurum bedacht in Limbug de Galgenmolen (Bokrijk), de Smokkelmolen (Riemst) en 

Dorpsmolen (Alken) met het kenteken actieve molen. 

 

Beleefweek:  op woensdag 4 september 2019 stond Marcel Vandeweert in Maastricht voor onze 

vereniging op een stand. De beleefweek was een Groot-Limburgs evenement. 

 

Feestjes: nog verder uit te werken. 

 

 

De volgende bijeenkomst gaat door in de Hoogmolen van Lauw, Klerebroek 43, 3700 Tongeren, 

op dinsdag 26 november 2019 om 19:30.  

 

 


