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VZW, ondernemingsnr.: BE 0428860457 Hasselt 

Vestingstraat 31, 3580 Beringen 

 

 

Verslag van vergadering  08 04 2015 

 

Aanwezigen:  Fernand Vanderaerden, Renate Demeer, Gaspar Haldermans, Marcel Vandeweert, 

Tonny Schouteden, Bettina Proesmans, Karel Maes 

 

Verontschuldigd : Wies Boite, Renaat Huygen, Frans Van Nuffel,  Jos Van Nuffel 

 

Goedkeuren verslag van 25 februari 

 

I. Statutaire jaarvergadering van de Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg 

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd 

 

II. Algemene vergadering 

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd 

 

Molendagen 

  

Molendag in Vlaanderen, zo 26 april 2015, wie doet mee, gelieve door te geven aan het bestuur . 

 

1. Lummen Kleen molen 

2. Stevoort Dorpermolen 

3. Alken Dorpsmolen 

 

 Limburgse Molendag 

Op zo 28 juni 2015, wie doet mee, gelieve door te geven aan het bestuur. 

 

1. Lummen Kleen molen 

2. Stevoort Dorpermolen 

3. As Theunissenmolen 

4. Alken Dorpsmolen 

5. Lauw Hoogmolen 

6. Marcel ging informeren of de Slagmolen in Genk en de Motmolen in Tongeren ook mee doen 

 

Voor de twee bovenste activiteiten verzamelt uiteindelijk Ludo Hurkmans al de deelnemers van 

Limburg. 

 

Kerstfeestje 

Vorige vergadering vergaten we om een aantal mensen te bedanken. Wies voor de gastvrijheid, 

Marcel voor het mooi aankleden van de tafels, Gaspar voor de frisdranken, Karel en Bettina voor de 

uitgelezen wijnen en Frans en Jos voor het aperitief en de koffie.  
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Van akker tot bakker “Kortweg Natuur” 

 

Sinds 28 maart heeft onze vereniging zich geëngageerd om binnen het project “Korweg Natuur” 

jaarlijks een 15 000kg te malen. Het gaat om een ernstig verbintenis waarbij wij de schakel vormen 

tussen de bioboeren die ons hun oogst toevertrouwen en “De Vroeter” die ons gemaal 

commercialiseert. “De Wroeter” zal enerzijds bakken en anderzijds het meel verpakken om te 

verkopen. 

Binnen dat kader zullen we ook malen voor: 

Distillerie ’t Stookkot in Stevoort “Van korrel tot borrel"; 

Microbrouwerij Jessenhofke van Gert Jordens te Kuringen met graan van bio-boer Pieter van 

Herkenrode.  

 

Marcel gaat naar Lauw en Lummen om te helpen een dossier aan te maken zodat deze molens ook 

voedselveilig kunnen malen. 

 

 

Op de markt 

Net zoals vorig jaar (2xAlken, 1xHerckenrode) zullen met onze vereniging naar buiten treden. We 

proberen dit op te zetten als deelnemer van het project “Kortweg Natuur”, samen met de andere 

partners en met de “Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren”. 

Marcel en Jos dromen ervan om attractief met een kleine maalinstallatie uit te pakken. 

De volgende keer kan op de avondmarkt in Alken op maandag 4 mei a.s. vanaf 17 uur. 

 

 

Molencursussen 

De molencursussen van “Levende Molens” en “Het Forum” zijn compatibel. Examens kunnen bij 

elkaar afgelegd worden. De door het ministerie uitgereikte getuigschriften zijn identiek. 

 

Het praktijkexamen van Bram Hulsbos en Tonny Schouteden wordt voorbereid en er is voorgesteld 

dit te houden in Stevoort op de Dorpermolen 

 

 

Veilig opslaan van gegevens  

We willen alle gegevens van de vereniging en de foto’s die er doorheen de jaren gemaakt zijn extra 

opslaan. Het lijkt ons geen luxe om al die data bijkomend veilig bij te houden. We willen alvast een 

externe harde schijf aankopen. 

 

 

Beheer Dorpsmolen Alken 

Werkbezoek dinsdag 24 februari: Ronny Vanbrabant en Carine Luts van de gemeente, Gaspar, Marcel 

en Jos van Molenzorg Zuid-Limburg.  

 

Volgende vaststellingen zijn er gebeurd: 

- De goot ( Binnenkoer) moet dringend hersteld worden. 

- Voor de vensters op verdieping zou voorlopig een soort plexi-kader voor geplaatst kunnen worden 

zodat het droog blijft. 

- Rond de beek moeten de struiken gesnoeid worden 

- In de beek zou ook nog vuil geruimd moeten worden. 

- Bouwmaterialen (dakpannen en bakstenen) moeten uit de molen. 

 

Behalve aan de twee laatste, is aan al de bekommernissen een gevolg gegeven. 
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Bokrijk 

 

Jan Loubele maalt in Bokrijk met de Rosmolen. Jan gaat in 2015 een sabbat jaar houden voor het 

werken op de rosmolen en kan hen op zondagen niet ondersteunen. 

Het gaat gemiddeld om een vijftal zondagen. Nu is de vraag of er in de molenkring iemand zou zijn 

die Jan dit jaar kan vervangen. Er is wel een personeelslid/molenaar, René Vendickx, maar deze kan 

niet altijd aanwezig zijn.  

Er is een goed afgericht paard dat perfect draait in deze rosmolen. Het is de bedoeling om puur 

demonstratief te draaien; geen productie. 

Om zich vrij te maken is het nogal moeilijk iedereen heeft zijn molen. Meestal zijn onze molens ook 

die zondagen open.  

Pier Dijkmans, molenaar op de Bemvoortmolen in Overpelt, heeft interesse. Gegevens zullen  

doorgestuurd worden. 

 

 

Levende Molens Noord-Limburg 

 

 Pelmolen: er wordt een wanmolen gehaald in Langdorp met het oog op zijn transformatie tot 

pelmolen. Frans is de drijvende kracht achter dit project. 

 Mogelijk samenwerken voor website (zeer vaag plan) 

 

 

 

De volgende vergadering, 

gaat door op 10 juni 2015 om 19:30 in de Hoogmolen in Lauw. We danken tenslotte Fernand en 

Renate voor hun gastvrijheid op de Kleen Meulen. 

 

 

 


