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VZW, ondernemingsnr.: BE 0428860457 Hasselt 

Vestingstraat 31, 3580 Beringen 

 

Verslag van vergadering  20 04 2016 

 

Aanwezig:  Fernand Vanderaerden, Gaspar Haldermans, Marcel Vandeweert, Tonny Schouteden,  Jos 

Van Nuffel,  Wies Boiten, Bettina Proesmans, , Karel Maes, Elviane Jorissen, Marc Jansen, Paul Denis 

 

Verontschuldigd : Jaak Dijkmans, Renaat Huygen, Frans Van Nuffel, Renate Demeer 

 

 

I. Statutaire jaarvergadering van de Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg 

 

Leden 

De vergadering bestaat bij uit 15 leden; zie bovenaan verslag.  

 

De raad van bestuur 

Marcel Vandeweert, Tonny Schouteden en Jos Van Nuffel blijven aangesteld als penningmeester, 

secretaris en voorzitter. 

 

Het kasverslag 

Marcel stelt het ondertekend kasverslag voor aan de vergadering. Het betreft  de 

identificatiegegevens, begroting, jaarrekening, inventaris, ontvangsten en uitgaven  2015. 

Saldo: 31 dec 2015, € 4 364,39 

 

Er zijn geen opmerkingen. 

De documenten worden binnengebracht  bij de handelsrechtbank te Hasselt. 

 

Verslag van activiteiten 2014 

1. Samenkomsten 

 Wo 25 februari, Dorpsmolen, Alken 

 Wo 8 april, Kleen Meulen, Lummen 

 Wo 10 juni, Hoogmolenmolen, Lauw Tongeren 

 Wo 16 september, Rootmolen, Vliermaalroot Kortesem 

 Wo 25 november,  Kleen Meulen, Lummen 

 

2. Molenzorg 

 Hoogmolen, Lauw 

 Dorpsmolen, Stevoort 

 Dorpsmolen, Alken 

 Herkermolen, Herk-de-Stad 

 Oude molen, As 

 Abdijmolen, Herkenrode 

 

3. Molendagen 
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 Molendag in Vlaanderen, 26 april 2015 

 Limburgse Molendag, 28 juni 2015 

 Open Monumentendag, 13 september 2015  

 

4. Andere 

 di 24 februari: jaarlijks werkbezoek vd gemeente, Dorpsmolen Alken 

 vr 27 maart: Receptie ter gelegenheid van: Dorpermolen voedselveilig en bio-gecertificeerd.  

De vereniging engageert zich voor het project “Kortweg Natuur” 

 ma 4 mei: avondmarkt in Alken 

 vr 30 september: overleg “Kortweg Natuur” 

 ma 5 oktober: opleiding inventarisatie & fotografie 

 zo 17 oktober: deelname Erfgoeddag Riemst 

 

5. Molenaars houden molens open 

 Gaspar Haldermans, Oude molen te As 

 Tonny Schouteden, Groenmolen te Alken 

 Marcel Vandeweert, Dorpsmolen te Stevoort 

 Fernand Vanderaerden, Kleen meulen te Lummen 

 Karel Maes en Bettina Proesmans, Hoogmolen te Tongeren (Lauw) 

 Jos Van Nuffel, Dorpsmolen te Alken 

 

 

 

II. Algemene vergadering 

 

Goedkeuren verslag van 2 maart 2016: geen opmerkingen. 

 

Leden 

De leden, bepaald in de vorige vergadering, hebben stemrecht op de vergaderingen. Naast hen 

worden nog heel wat mensen uitgenodigd. Aan de leden zal deze lijst bezorgd worden. Mits het Jos 

te laten weten, kunnen er nog mensen toegevoegd worden. Onze vergaderingen zijn open; iedereen 

is welkom. 

 

Data 

 Molendag in Vlaanderen, zo 24 april 2016  

o Lummen,  Kleen molen 

o Stevoort,  Dorpermolen 

o Alken,  Dorpsmolen 

o Alken, Groenmolen tot 17:30 

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

 Kleen Molen Lummen, zo 29 mei, vanaf 14:00 kasteelwandeling  4km  

 Limburgse Molendag ,  zo 26 juni 2016 

o Lummen,  Kleen molen 

o Stevoort,  Dorpermolen 

o As,  Theunissenmolen 

o Alken,  Dorpsmolen 

o Alken, Groenmolen (Joris Quintiens)) 

o Lauw,  Hoogmolen 

o Tongeren, Motmolen 

o Tongeren, Blaarmolen 
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o Vliermaalroot, Rootmolen 

 

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

o Hasselt, Abdijmolen Herkenrode 

 

Voedselveilig malen 

Geen verdere info over de bezoekjes van An Bellen. 

 

Bokrijk heeft “Kobe Desramaults” onder de  arm genomen om in de Helchterenschuur een heuse 

bakkerij op te zetten. Om aan de nodige bio-gronstoffen te komen, die liefst van niet van te ver 

komen, lijkt een samenwerking met “regionale landschappen” nuttig. Anderzijds zijn bioboeren op 

zoek naar “graanopslagruimten”.  Hier zou mogelijk ook een samenwerking met Bokrijk kunnen 

onderzocht worden. 

 

Op de markt 

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

voor demonstraties. Deze wordt kortelings naar de Dorpsmolen in Alken gebracht alwaar hij zal 

nagekeken worden. 

 

Molens foto’s 

Tonny heeft een geheugen schijf aangekocht, hij moet de factuur nog binnenbrengen. 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 werkt ook aan een molenkaart van Limburg. Gaspar heeft nog wat opmerkingen. Ze nemen 

met elkaar contact op. 

 

Malen op de Dorpermolen in Stevoort 

Het beheersplan wordt opgesteld. Frank Snijders is ook met een beheersplan bezig. Hij is nu in het 

buitenland en heeft een externe firma met de opdracht belast. 

 

Beheer Dorpsmolen Alken 

Een beetje wachten op het vervolg… dossier ter erkenning als monument zou in de maak zijn. 

Enkele firma’s zijn gecontacteerd voor de herstelling van de turbine; raming €12000 à €16000. 

 

Nog te doen door de gemeente: 

-Dak ! 

- De beek zou nog geruimd moeten worden (achterwater). 

Weldra is er onze jaarlijkse rondgang.  

 

 

Bezoeken  - adviezen 

 

 Abdijmolen - Herkenrode: opbouw binnenwerk 

 Herkermolen - Herk de Stad: Maalvaardig, geslaagd proefmalen! Nog niet klaar om bezoekers 

toe te laten. 

 Groenmolen - Alken: waterrad en elevator 
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Elektriciteit 

Wij hebben “Turbulent” uitgenodigd op maandag 14/03 om 18:00 in de Kleen Meulen. 

We kenden reeds de waterwervelkrachtcentrales uit Oostenrijk. Hun systeem is compacter en heeft 

enkel een schroef onderaan. De kolk is volledig gemonitord en heeft daardoor een uitstekend 

rendement. 

Karel heeft de mensen van “Turbulent” ontboden. Hun voorstellen waren ontoereikend en te duur 

(bijvoorbeeld in vergelijking met zonnepanelen). 

 

Daalmolen 

De Daalmolen in Lauw heeft een nieuwe eigenaar. Karel bezorgt ons zijn gegevens zodat we hem op 

onze volgende vergadering kunnen uitnodigen. 

 

Smokkelmolen 

De Smokkelmolen is verleden zaterdag plechtig geopend. Aangezien Hans van der Staay vandaag 

verjaart wil hij zich voor deze vergadering verontschuldigen. 

 

Facebook 

De vereniging staat nu op “Facebook”. Het is een initiatief van (Root-)molendochter Tinne Driessen. 

Neem gerust een kijkje, het is mooi gemaakt! 

 

Stad Tongeren 

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

Hoogmolen.  De molens houden samen “open-deur”, de stad zorgt voor promotiemateriaal. 

 

Diploma-uitreiking 

Op 14 mei zullen Bettina en Karel hun diploma in Gierle in ontvangst nemen. Alvast nen dikke 

proficiat! 

 

We danken Marc en Elviane voor de fijne ontvangst in de Blaarmolenmolen. De volgende 

vergadering op dinsdag 14 juni 2016 om 19:30 gaat door op Hoogmolen, Klerebroek 43, 3700 Lauw - 

Tongeren. 

 

 


