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VZW, Reuvoortweg 31, 3520 Zonhoven 

ondernemingsnr.: BE 0428860457 

 

Verslag 18 september 2018 

Algemene vergadering van de Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg vzw 

 

Leden 

 

Wies Boiten V 
Marcel 

Grauls 
V 

Elviane 

Jorissen 
V 

Bettina 

Proesmans 
V Jos Van Nuffel  

Daan 

Christoffels 
 

Odette 

Haesevoets 
 Karel Maes V 

René 

Schepers 
 

Fernand 

Vanderaerden 
 

Renate 

Demeer 
 

Gaspar 

Haldermans 
V 

Jos 

Motmans 
V 

Tonny 

Schouteden 
 

Marcel 

Vandeweert 
 

Jaak 

Dijkmans 
V Marc Jansen  

Robert 

Philippaers 
 

Ludo 

Schrijvers 
 Roger Stevens  

V: verontschuldigd 

 

Verontschuldigd: Patricia en Jan (Rootmolen) 

 

Goedkeuring verslagen 

19 juni 2018: Renate en Fernand vergeten te bedanken voor de goede ontvanst! 

 

Data  

 Avondmarkt Alken, ma  7 mei 2018, 17:00 tot 22:00  Dank aan Stan De Hollonge, Ludo en Jos 

 Limburgse Molendag, zo 24 juni 2018 

5 nieuwe deelnemers in Zuid-Limburg! 

o HALEN, Rotemsemolen, , 2de Gidsenstraat 24 

o HERK-DE-STAD, Herkermolen, Molenstraat 19 

o ST.-TRUIDEN, Abdijmolen, Diesterstraat 1 

o TONGEREN, Ruttermolen, Ruttermolenweg 20 

o VLIERMAAROOT, (Kortesem), Rootmolen, Herestraat 11 

 

Vliermaalroot is dicht gebleven wegens straatwerken en wateroverlast. 

Diepenbeek, Rooiermolen, was niet open. 

 

De Limburgse Molendag blijft de “Hoogdag” voor de Limburgse Molens. Onze vereniging zal een project 

indienen, met steun van de andere Limburgse molenverenigingen, om de Limburgse Molendag 2019 extra dik 

in de verf te zetten. 

Men stelt voor om een molenplan – route te voorzien, diversiteit duidelijk maken, knooppunten… 

 

 Bokrijk: zondag 17 september: Dag van het eetbaar landschap. 

Dank aan Marcel voor de organisatie en voor de medewerking Daan, Annie en Carlo, Lief en Jos. 

 

 Uitnodiging 21 September 

Beste molenvrienden, 

 

Jaarlijks huldigt de gemeente Bocholt mensen en organisaties die zich op een speciale manier geëngageerd 

hebben in het sociaal cultureel leven van de gemeente. 

Dit jaar is het thema van de avond Bocholter Erfgoed. 

Drie sprekers uit de molenwereld ,waaronder Rene Weerens, Vincen vandeBerg en Toon Verlaak, geven ieder 

op hun manier een beeld van het lokale levende erfgoed en tonen aan hoe belangrijk samenwerken wel is om 

Erfgoed te koesteren en  levend te houden. 

De korte geanimeerde bijdragen worden afgewisseld met muziek, optredens en dans door lokale mensen. 
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Op het einde van het eerste deel wordt de jaarlijkse cultuurprijs uitgereikt. 

 

Daarna is er de mogelijkheid om te netwerken, een glaasje te drinken dus vooral veel contacten te leggen. 

 

We gaan er vanuit dat jullie de uitnodiging verder leiden binnen jullie molenaarsgroep. 

Om organisatorische redenen (zitplaatsen en catering) wordt er uitdrukkelijk gevraagd jullie deelnamen te 

bevestigen met een telefoontje of berichtje. 

De gegevens staan allemaal in de bijlage van deze mail.  

 

Hopelijk tot vrijdag 21 september. 

 

Toon Verlaak 

Kauliller Molenvrienden 

 

 Uitnodiging 18 of 23 oktober 
 

Beste heemkundige en erfgoedliefhebber, 

  

Graag nodigen we je uit voor de vorming ‘Mondelinge geschiedenis’. Tijdens deze gratis vorming leer je de 

kunst van een goed interview. Met praktische tips, voorbeelden en concrete opdrachten kan je zelf snel aan de 

slag. Je kan kiezen om deze vorming te volgen in Sint-Truiden of in Bilzen. In het voorjaar van 2019 wordt er 

een terugkommoment georganiseerd, de datum en inhoud wordt bepaald in samenspraak met de aanwezigen. 

  

Sint- Truiden: museum DE MINDERE, donderdag 18 oktober om 19.30 uur 

Bilzen: CC De Kimpel, dinsdag 23 oktober om 19.30 uur 

  

Inschrijven doe je door ons een mail te sturen naar info@erfgoedhaspengouw.be of te bellen: 011 - 70 18 30 

  
Met vriendelijke groeten, 
  
Erfgoed Haspengouw, Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden 
011 70 18 30 
info@erfgoedhaspengouw.be 
 

 

Promotiemateriaal 

 

Nog voor te zorgen: 

 

vlag M. Z.-L. vlag Molenzorg ZL wimpel L.M. wegwijzers 

Blaarmolen    X    

Kleenmolen    X 

Rootmolen  ?  ?  ? 

Abdijmolen    X   

Herkermolen           

  

Molenkaart: projecten Peter Bloemen; provincie Limburg 

 

 

Netwerkmomenten Erfgoed  

Netwerkmoment Erfgoed Noord- en Midden-Limburg op donderdag 17 mei. 

Tonny en Jos namen deel. 
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Provincie 

Geen nieuws van de overkoepeling. We willen toch wel dat er iets gebeurt voor de Limburgse Molendag. In die 

zin zal deze maand nog een project ingediend worden. Molenzorg Zuid-Limburg is de indiener, de ander 

Limburgse molenverenigingen steunen het project. 

 

Specifiek voor de molendag 

Pers  € 4 894,45 

TVL € 3 485,60 

400 Posters A3 € 43,45 

Algemeen  

200 Panelen 70x100cn € 3 577,00 

2000 folders € 720,99 

opmaak € 1 500,00 

 € 14 221,49 

 

Molens foto’s 

Tonny is aan ’t werk… (Dia’s Paul Denis) 

 

Sint-Truiden 

Inleiding: geschiedenis, werking, en ligging van de verschillende watermolen 

Vervolg:   boekvorm 

Bijeenkomst vandaag: Er valt nog wel wat te onderzoeken. Wij werken mee aan het algemeen molengedeelte 

van de boek en willen de turbine-zaagmolen nader bekijken. 

 

Herkenrode abdijmolen 

Na een korte wintersluiting wordt sinds  februari elke derde zondag weer opengehouden.  

Herita (Els Derycke,   els.derycke@herita.be – T 03 212 29 98) begroting 2019. 

Onkostennota te voorzien zodat deze tijdig kan voorgelegd worden. 

Gezien de noodwendigheid wordt er eerst een stuw- en maalsluis gebouwd. Er is een toelating van de V.M.M. 

Herita voorziet €5000. 

Daan maakt kammen, Marcel kan dit ook al en Robert vermoedelijk eveneens. 

Een nieuwe tentoonstelling loopt. 

 

Herkermolen: Herk-de-Stad 

Mengsilo, staat beneden, beplanking is erg zwak, hoogte niet overeenkomstig de mengschroef. 

Intussen is bijna alles aangepast 

De werkgroep last kader voor ophanging. 

Aan de bediening van de maalsluis is gesleuteld. 

Er kan niet meer gemalen worden totdat het “zwevend gedeelte” terug gefundeerd is. 

 

Malen op de Dorpermolen in Stevoort 

Ene Tinne leidt de Superette van Bokrijk. Ze wil samenwerken in 2019.   

 

Beheer Dorpsmolen Alken 

Maalvaardigheid komt dichtbij. 

De gemeente is in actie geschoten om de stuwsluis te bouwen. 

Aan ons om de stenen te laten malen. 

Leischoepen zijn klaar, turbine zit al in de put. 

De gemeente heeft voor een brandblusser gezorgd. 

 

In 2018 open:  30 september, 30 december 

 

Kleen  Meulen Lummen 

Gebrek aan maalgoed, oplossing loopt. 
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Elsartmolen  Stevoort 

Nieuwe eigenaar, blijft horecazaak. 

 

Hoeselt Althoeseltsemolen 

Koppel met twee zonen bewonen de woning. Het binnenwerk lijkt compleet. Er is ook een dieselmotor met 

aparte maalstoel. Op de eerste plaats gaat hun bezorgdheid uit naar de bewoonbaarheid, in tweede instantie 

naar de molen. Hoe zou het trouwens zijn met de Volmolen in hoeselt? 

 

Wellermolen Wellen 

Sinds april nieuwe eigenaars; dynamisch koppel. Discussies over eigendom sluis en waterrad.  

 

Bokrijk 

Daan is lid van de poule molenaars. Op 15 september kon er gemalen worden. 

Molen doet het steeds beter; Adriaansens volgt op. 

 

 

 

Korenmolen Zonhoven 

Er is reeds veel opknapwerk gebeurd, de eigenaar wil een maalvaardige molen, niets nieuws te melden. 

 

Rotemse molen Halen 

Winmolenwerk, steen wordt gelicht met riem. De stuwsluizen zijn nog niet elektrisch bedienbaar. Tonny volgt 

op. 

 

Blaarmolen Tongeren 

Nauwelijks gemaaid, hogere waterstand. Scheur wordt terug opgemeten. 

 

Feestje  We zoeken naar iets nieuws; voorzien op 26 februari. 

 

Dank aan Odette en Daan voor de mooie ontvangst in de Herkermolen. 

 

De volgende vergadering gaat door op 26 februari 2019 in de Abdijmolen van Herkenrode.  


