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VZW, ondernemingsnr.: BE 0428860457 Hasselt 

 

 

 

Verslag van vergadering  (leden) 25 11 2015 

 

Aanwezigen:  Tonny Schouteden, Fernand Vanderaerden, Renate Demeer, Dirk Kums, Gaspar 

Haldermans, Marcel Vandeweert, Jos Van Nuffel, Jacques Dijkmans 

 

Verontschuldigd : Wies Boiten, Bettina Proesmans, Karel Maes, Frans Van Nuffel,  Renaat Huygen, 

Paul Denis, Eddy Vos 

 

 

Goedkeuren verslag van 16 september 2015: Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. Fernand en 

Jacques wensen hun verslag per post. 

 

Rechtzetting bij de uiteenzetting over de molens van de Mombeek: 

De molenromp van Mopertingen is nu volledig afgebroken. 

De Mombeekmolen is gelegen aan de Molenvoetweg 75 die weliswaar tot Rapertingen behoort, 

maar meer nabij Wimmertingen is gelegen. Er is enkel het woonhuis, mooi gerestaureerd en al even 

mooi afgesloten. 

 

Agenda 

 Molendag in Vlaanderen, zo 24 april 2016 

 Avondmarkt Alken, ma 02 (?) mei 2016, 17:00 - 22:00 

 Dag met wandeling rond de “Kleen Meulen” te Lummen, zo 29 mei 2016 

 Limburgse Molendag ,  zo 26 juni 2016 

 Open monumentendag,  zo 11 september 2016, hier volgen we de wensen van de gemeenten. 

 

Hopelijk kunnen we in Limburg tot een groepje komen dat samen een zicht heeft op het hele 

Limburgse molenbestand. Zij kunnen dan lijsten samenstellen die bezoekers een overzicht geven van 

alle open en te bezoeken molens. 

 

Voedselveilig malen 

De bio-boeren dragen bij in functie van hun gemaal onder andere voor de sleet van de molen. 

Hiervoor werd door de vereniging een aparte rekening geopend. 

Intussen vroeg Marc Jansssen (Blaarmolen & Bokrijk) hoe hij in Het “Paanhuis” voedselveilig zou 

kunnen brouwen. Jos bezorgt hem de Europese wetgeving die in de uitzondering voorziet. 

 

Een (elektrische) maalstoel 

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

aanwenden voor demonstraties. Moet nog klaargezet worden en kan dan afgehaald worden. Hij zal 

in de Dorpsmolen van Alken nagekeken worden. 

 

Activiteiten, we namen deel aan: 

 een werkvergadering van “Erfgoed Haspengouw”. We leerden er inventariseren en fotograferen; 

 tweejaarlijkse Haspengouwse Erfgoeddag in Riemst. 
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Molens foto’s 

Tonny koopt een externe harde schijf aankopen; hij zal de collectie beheren. 

Hem wordt ook gevraagd om het Limburgsmolenkaartje aan te passen en te digitaliseren. 

 

Beheer Dorpsmolen Alken 

Nog te doen door de gemeente: - De beek zou nog geruimd moeten worden. 

Door ons gedaan: -Algemeen netjes houden 

De kosten 2015 zijn afgerond; de facturen zullen aan de gemeente voorgelegd worden. 

In het voorjaar is er weer de jaarlijkse rondgang waarbij volgende stappen afgesproken worden. 

 

Verzekeringen 

Door de koepel vereniging aan te spreken kan de vereniging €264 besparen: voorheen €416, nu 

€152. Aangezien de gemeente Alken een bijdrage van €50 doet, draait de vereniging jaarlijks voor 

€102 op. Gaspar, Tonny, Marcel en Jos worden verzekerd. 

 

De werkgroep 

Is verdienstelijk in 

 Alken, Groenmolen: stellen van tandwiel op de wateras, vervangen van kammen, herstellen 

van elevator en nakijken pletter; 

 Herk de Stad, Herkermolen: bediening van maalsluis, stellen van drijfwielen, nog wachten op 

veiligheidsrooster voor waterrad; 

 Herkenrode, Abdijmolen: opkuisen en ordenen van watermolen onderdelen, wachten op 

scharnierblokken voor de galgen. 

 

Jaarfeest 

Het jaarfeest zal bij “De Wroeter” in Kortessem gehouden worden. De bio-boeren en Regionaal 

Landschap mogen meefeesten. Enkele niet-leden die betekenisvol waren voor onze vereniging 

worden ook uitgenodigd. De voorgestelde data zijn wo 10 of 17 februari. Het is tevens onze 

eerstvolgende bijeenkomst. 

 

We danken Fernand en Renate van de “Kleen Meulen” voor de fijne ontvangst. 

 

Intussen is het jaarfeest doorgegaan en is er beslist om op woensdag 2 april te vergaderen bij Wies 

Boiten. 

 

 

 


