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VZW, ondernemingsnr.: BE 0428860457 Hasselt 

 

 

 

Verslag van vergadering  16 09 2015 

 

Aanwezigen:  Wies Boiten, Fernand Vanderaerden, Renate Demeer, Gaspar Haldermans, Marcel 

Vandeweert, Jos Van Nuffel, Eddy Vos, Patricia Bruyndonckx en Jan Driesen 

 

Verontschuldigd : Tonny Schouteden, Bettina Proesmans, Karel Maes, Frans Van Nuffel,  Renaat 

Huygen, Paul Denis 

 

Tonny had een motorongeval in Tsjechië, Hij zou heden naar België overgebracht zijn met heel wat 

kneuzingen en bloedstortingen. We wensen hem alvast beterschap. 

  

Goedkeuren verslag van 10 juni 2015: Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd 

 

Molendagen 

  

 Limburgse Molendag ,  zo 28 juni 2015 was een succes, van ons deden mee: 

1. Lummen,  Kleen molen 

2. Stevoort,  Dorpermolen 

3. As,  Theunissenmolen 

4. Alken,  Dorpsmolen 

5. Lauw,  Hoogmolen 

6. Tongeren de Motmolen 

Min puntje was onduidelijkheid over de al dan niet geopende molens. De info moet beter 

gecoördineerd worden. Volgend jaar beter. 

 

 Open monumentendag,  zo 13 september 

Hier volgen we de wensen van de gemeenten. In dit geval Hasselt en Alken. De Dorpermolen in 

Stevoort  genoot veel belangstelling. In Alken was de Dorpsmolen en de Groenmolen opengesteld. 

De gebruikelijke molenaars waren belet. Gelukkig konden we op Gaspar H. en Eddy V. een beroep 

doen om de molens open te houden. In Alken werden er ook heel wat bezoekers geteld. 

 

Voedselveilig malen 

In Stevoort loopt het hard. Iedereen weet ons te vinden: boeren, bakkers, brouwers, stokers, 

verpakkers-verkopers. 

“De Wroeter” heeft een buil ter beschikking gesteld. 

Weldra is er overleg  om de samenwerking te evalueren. 

  

Op de markt 

“De Wroeter” heeft een (elektrisch) maalstoel die de vereniging mogelijk op markten kan aanwenden 

voor demonstraties. 

 

Molens foto’s 

Wij zijn een molenvereniging. Alles wat over molens gaat interesseert ons. 
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We merken dat oude prentkaarten ons vaak helpen om ons een beter idee te geven hoe het met 

bepaalde molens gegaan is, in die zin denken we dat foto’s van nu ook later nuttig kunnen zijn. 

Precies daarom kan het een taak van onze vereniging  zijn om foto’s te bewaren; te koesteren en ze 

niet verloren te laten gaan. 

Het is ons bekend dat er wat mensen zijn met als vrijetijdsbesteding molens fotograferen. Kunnen we 

zo vrij zijn om hen te vragen of we over hun afbeeldingen mogen beschikken. 

We willen alvast een externe harde schijf aankopen. Tonny zal de collectie beheren. 

 

Beheer Dorpsmolen Alken 

Nog te doen door de gemeente: 

- De beek zou nog geruimd moeten worden. 

 

Reeds gedaan door de gemeente: 

- Dakpannen en aanzet schakelaar met vermoedelijk olie met PCB’s  zijn veilig uit de molen 

- Herstelling dakgoot en afvoer 

- Herstelling ramen 

- Groen flink bijgesnoeid 

 

-Door ons gedaan: 

-Plaatsen projectiescherm. 

-Plaatsen rekken in motorruimte. 

-Een koppel maalstenen van een bel voorzien. 

-Opruimen en afvoeren van overbodig elektriciteitsmateriaal. 

-Vervangen van riem luiwerk. 

-Stellen van haverpletter. 

-Uittekenen van voormalig waterrad. 

 

Op 2 september was er overleg met de gemeente. Zij vroegen onze voorstellen voor hun plannen om 

het “Laagdorp” aan te pakken. Ze hebben alvast monumentenwacht gevraagd om de staat van de 

molen te onderzoeken. 

 

Er wordt afgesloten met de molens op de Mombeek 

 

11. Monbeekmolen Hasselt, weg, rad naar Groenmolen Alken 

10. Luimertingenmolen Kortesem, woonhuis 

9. Bombroekmolen Kortesem, woonhuis 

8. Rootmolen Vliermaalroot  

7. Wintershovenmolen Wintershoven, ruïne 

6. Slagmolen Wintershoven, 1500 verwoest 

5. Croesmolen Vliermaal, nu boerderij 

4. Guigovenmolen Guigoven, tot 1966 

3. Hullertingenmolen Vliermaal, slagmolen tot 1851, woonhuis tot 1900 

2. Leeuwermolen Gors-Opleeuw, graanmolen tot 1858 

1. Harenmolen Bommershoven, graanmolen, in 1968, volledig in puin liggend, afgebroken  

 

 

De volgende vergadering, 

gaat door op  de “Kleen Meulen” te Lummen op 18 november 2015 om 19:30 in de. We danken 

Patricia Bruyndonckx en Jan Driesen voor de fijne ontvangst in de Rootmolen. 

 

 

 


