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VZW, ondernemingsnr.: BE 0428860457 

Reuvoortweg 31, 3520  Zonhoven 

 

Verslag van vergadering  14 06 2016 

 

Aanwezig:  Fernand Vanderaerden, Renate Demeer , Gaspar Haldermans, Marcel Vandeweert, Tonny 

Schouteden,  Jos Van Nuffel,  Wies Boiten, Bettina Proesmans, , Karel Maes, Elviane Jorissen, Marc 

Jansen, Eddy Vos, Ludo Schrijvers. 

 

Verontschuldigd : Jaak Dijkmans, Renaat Huygen, Frans Van Nuffel, Paul Denis, Odette Haesevoets 

en Paricia Bruyndonckx hadden nog veel poetswerk (onder gestaan!) 

Hans van der Staay: door volle B&B verhinderd 

 

Erevoorzitter 

Frans Van Nuffel zijn gezondheidstoestand laat hem nu niet toe om de bijeenkomsten bij te wonen. 

De vergadering benoemt hem unaniem tot erevoorzitter van de vereniging voor zijn jarenlange 

inspanningen.  

 

 

Goedkeuren verslag van 2 maart 2016: geen opmerkingen. 

 

Uitnodigingen vergaderingen 

Een lijst van mensen die een uitnodiging krijgen wordt besproken. Mits het Jos te laten weten, 

kunnen er nog mensen toegevoegd worden. Onze vergaderingen zijn open; iedereen is welkom. 

We zoeken nog naar de eigenaar van de Stayenmolen en de Daalmolen. 

 

 Data 

 

 Avondmarkt Alken, ma 2 mei 2016, 17:00 tot 22:00 

 Inspiratiedag Onroerend Erfgoed , 25 mei 2016, C-mine, Genk (organisatie Provincie Limburg) 

Gaspar, Marcel en Jos namen deel. 

 Kleen Molen Lummen, zo 29 mei, vanaf 14:00 kasteelwandeling  4km (jammer van het 

uitermate slechte weer 

 Rondrit van een 65-tal oldtimers, 12 juni, (bezochten verschillende molens) 

Fijne bezoekers, goede organisatie en mooie brochure. De organisator wil volgend jaar terug 

zo’n tocht organiseren. Hij kijkt uit naar minstens een tweetal open molens met wat 

parkeermogelijkheden in de buurt. 

 Limburgse Molendag ,  zo 26 juni 2016 
 ALKEN, Dorpsmolen, Koutermansstraat 1 

 ALKEN, Groenmolen, Meerdegatstraat 155 

 AS, Het Mieleke, André Dumontlaan 17 

 AS, Oude Molen, Oude Molenweg 69 

 BOCHOLT, De Voorste Luysmolen, Luysenweg 2 

 EKSEL (Hechtel-Eksel), Stermolen, Windmolenstraat 

 ELLIKOM (Meeuwen-Gruitrode), Hoogmolen, Hoogmolenweg 15 

 HAMONT, Napoleonsmolen, Dr. Mathijssenstraat 1 

 KANNE (Riemst), Smokkelmolen, Kleine Molenstraat 11 

 KAULILLE (Bocholt), Sevensmolen, Molenstraat 18 

 KURINGEN (Hasselt), vuurmolen, Seringenstraat 9 (motor start om 10:15, 12:00, 13:45 en om 15:45)  

 LAUW (Tongeren) Hoogmolen, Klerebroek 43 

 LEUT (Maasmechelen), Nieuw Leven, Moleneindstraat (tot 15:00) 

 LOMMEL, Leyssensmolen, Kattenbossermolen, Zandstraat 

 LOMMEL, Rosmolen en museum, Hoeverdijk 11 

 LUMMEN, De Kleen Meulen, Mangelbeekstraat 56 



 molenzorg Zuid-Limburg – verslag vergadering 14 06 2016 
2 2 

 MAASEIK, Wurfeldmolen, Wurfeldermolenweg 31 

 MEEUWEN (Meeuwen-Gruitrode), Dorpermolen, Molenstraat 5 

 MOLENBEERSEL (Kinrooi), Keijersmolen, Smeetsstraat 43 

 MOLENBEERSEL, Zorgvlietmolen, Oudekerkstraat 35 

 NEEROETEREN (Maaseik), Kleeskensmolen, Kleeskensmolenweg 

 NEEROETEREN (Maaseik), Neermolen, Langerenstraat 8 

 OVERPELT, Sevensmolen + museum, Breugelweg 

 OVERPELT, Wedelse Molen, Breugelweg 250 

 OVERPELT, Bemvoortmolen, Bemvaartstraat 117 

 ST.-HUIBRECHTS-LILLE (Neerpelt), Lilse Meulen, Windmolenstraat 11 

 SINT-TRUIDEN, Stayenmolen, Tiensesteenweg 204 (tot 13:00) 

 STEVOORT (Hasselt), Dorpsmolen, St.-Maartenplein 35 

 TESSENDERLO, De Oude Molen, Molenstraat 

 TONGEREN, Motmolen, Dijkweg 116 

 TONGEREN, Blaarmolen, Kivieweg 3 

 VLIERMAALROOT (Kortesem), Rootmolen, Herestraat 11  

 

 Open monumentendag,  zo 11 september. Hier volgen we de wensen van de gemeenten. 

o Hasselt, Abdijmolen Herkenrode 

Op de benedenverdieping kunnen we onze vereniging voorstellen. We vragen Levende Molens 

Noord-Limburg om er ook aanwezig te zijn. Herkenrode zelf, organiseert een tentoonstelling over de 

molens op de bovenverdieping.  

 

Molendag in Vlaanderen, zo 24 april 2016 

Op uitzondering van het uitdelen van affiches hebben we de indruk dat LM geen enkele promotie 

voert. Dit is erg teleurstellend;  veel bezoeker hebben we niet gezien.  

Enkel, wij in Limburg, hebben de moeite gedaan om een sluitende lijst van de opengestelde molens 

op te stellen. Voor de andere provincies zijn er zelfs geen lijsten en zouden die er de vorige jaren ook 

nooit geweest zijn. 

Een beetje later is er dan de sympathieke Fred Jansen uit Hoogstraten die heel Limburg 

rondgetrokken is met affiches van de Vlaamse Molendag. Hij bezorgde mensen tevens het mooie 

boekje “Granen en Molenweetjes” van “Levende Molens, Werkgroep Kempen-Antwerpen”. 

Als de promotie van een molendag in Noord-België beperkt blijft tot het verspreiden van affiches, is 

er bij ons geen enthousiasme meer om nog deel te nemen.  

Hopelijk komt het tot één Molendag in Vlaanderen waar zowel LM als het Forum kunnen 

achterstaan. Het zou heel wat verwarring opheffen en met gebundelde krachten zou er een betere 

promotie kunnen gevoerd worden. 

 

Limburgse molendag, zo 26 juni 2016 

 Vier extra deelnemers in Zuid-Limburg: 

De Blaarmolen, de Rootmolen, de Smokkelmolen en de Vuurmolen in Kuringen. 

 Wegwijzers: 

Gaspar heeft nog 10 wegwijzers. 6 voor de Blaarmolen en 4 voor de Groenmolen. 

Er worden nieuwe wegwijzers aangemaakt. 

 Vlaggen: 

Naar volgend jaar moeten we bekijken of er nog vlaggen kunnen bijgemaakt worden. 

 

Voedselveilig malen (vervolg bezoekjes van An Bellen) 

Dat FAVV maakt een brochure met richtlijnen voor voedselveilig malen. 

Ze geeft de toelating voor 5 activiteiten (mag van 2 dagen). Dit is geen nieuwe gunst. Iedere 

vereniging, school enz. … mag deze (bijv. BBQ, mosselsouper, …) organiseren om de kas te spijzen. 

 

Op de markt 

Een kleine (elektrisch) maalstoel wordt aan de vereniging geschonken. Op markten kan deze 

aanwend worden voor demonstraties. Deze wordt kortelings naar de Dorpsmolen in Alken gebracht 

alwaar hij zal nagekeken worden. 
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Molens foto’s 

Tonny schenkt een geheugen schijf. Hij zal het beeldmateriaal voor de vereniging verzamelen en 

beheren. Later kunnen we een kopie in de “cloud” plaatsen.  

Paul heeft nog heel wat dia’s, Tonny heeft een goed apparaat om deze in te scannen. Ze zullen met 

elkaar contact opnemen. 

 

Molenkaart Limburg 

Tonny maakte een molenkaart van Limburg. Hij stuurt het bestand door naar Karel en Marc. Zij 

zorgen voor de eerste afdrukken. We zullen ze de volgende vergadering bekijken. Tonny kan nog 

aanpassingen doen. 

 

Malen op de Dorpermolen in Stevoort 

Het beheersplan wordt opgesteld. Er was overleg met Leni Thiers op 7 juni. Er zijn veel vorderingen 

gemaakt. 

 

Het beheersplan 

Het beheersplan is de sleutel om nog middelen van de overheid te krijgen. De ervaringen die we in 

Stevoort opdoen, kan gedeeld worden. 

 

Beheer Dorpsmolen Alken 

Ludo Schrijvers is nieuwe vrijwilliger. 

 

Bezoeken  - adviezen 

 

 Abdijmolen - Herkenrode: opbouw binnenwerk, weldra kan de maalstoel-vloer gelegd 

worden. 

 Groenmolen - Alken: elevator 

 

Bavingenmolen 

Rudi Gilen (Gilen Woonprojecten) kocht deze molen van Kerkom - Sint-Truiden. Hij zal de molen in 

zijn oude glorie herstellen. Rudi Gilen is medeoprichter van onze vereniging en was een tijd lang zelfs  

secretaris. We kijken uit naar de realisatie van zijn project! 

 

Stad Tongeren 

Er is een goede samenwerking tussen de stad en drie molens: De Blaarmolen, de Motmolen en de 

Hoogmolen.  De stad heeft voor promotiemateriaal gezorgd. 

 

Diploma-uitreiking 

Op 14 mei hebben Bettina en Karel hun diploma in Gierle in ontvangst genomen. Tevens hebben 

Alex, Pieter,  Leen en Bram hun diploma behaald. Het waren leergierige stagairs op de Dorpermolen 

in Stevoort. Aan allen nen dikke proficiat! 

 

Ten slotte 

We danken Bettina en Karel voor de fijne ontvangst in de Hoogmolen. De volgende vergadering op 

dinsdag 18 oktober 2016 om 19:30 gaat door bij Renate en Fernand  in de Kleen Meulen, 

Mangelbeekstraat 56, Lummen. 


