Activiteiten tijdens de Limburgse Molendag - zondag 6 oktober 2019
Ook te vinden op www.limburgsemolens.nl

Noord-Limburg
Arcen | Wijmarsche molen | Schans 20a
In de maalvaardige molen is graanbranderij De IJsvogel gevestigd. Een ambachtelijke distilleerderij, die zelf
haar alcohol stookt uit bier en wijn. Er zijn rondleidingen en de watermolen draait. Het terras is bij fraai weer
geopend.
Baarlo | Kasteelmolen | Baron van Erplaan
De watermolen draait, er wordt graan gemalen, er zijn rondleidingen en er wordt balkenbrij gebakken.
Beesel | Korenmolen De Grauwe Beer | Kerkeveldweg 1
De molenaars en molengidsen leiden rond en bij voldoende wind wordt er gemalen. De molenwinkel is
geopend en in de Hoëskamer wordt koffie, thee geserveerd. Er zijn verschillende fiets en wandelroutes
voorhanden.
Heijen | Gerarda Molen | Diekendaal 21
De molen draait en maalt.
Lottum | Houthuizermolen | Grubbenvorsterweg 19
De Limburgse Molendag staat in het teken van twee bijzondere gebeurtenissen. 75 jaar geleden werd de oude
molen door oorlogsgeweld vernietigd en dit jaar is het 10 jaar geleden dat de Houthuizer Molen is herbouwd.
Dat betekent herdenking van de verwoesting en een feestelijk gebeuren vanwege het 10-jarig bestaan van de
herbouwde molen, “De trots van Lottum”.
Tal van activiteiten staan er op het programma: Een expositie met oude foto’s uit de oorlog en een
powerpointpresentatie over de molen in de afgelopen 10 jaar. Er zijn interviews opgenomen van mensen uit
het dorp, die via een videoscherm hun verhaal vertellen over de verwoestingen van de molen en de kerk in
Lottum. Op het molenerf staan legervoertuigen en voorwerpen uit de oorlog.
En natuurlijk is er de viering van het 10-jarig bestaan van de herbouwde molen, met activiteiten en
muziekgezelschappen.
De festiviteiten starten op 6 oktober om 11.00 uur en duren tot 17.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is
van harte uitgenodigd.
Meterik | Molen Eendracht maakt Macht | Schadijkerweg 36
De molenaars zullen - als er wind is - malen en je laten zien hoe een windmolen werkt. In het kader van Horst
aan de Maas 800 jaar, zal de rogge die in augustus geoogst is rondom de molen gedorst worden. Het graan ligt
tot dan in schoven opgeslagen in een mijt, direct naast de molen. Met dorsvlegels en dorskasten zal het kaf van
het koren gescheiden worden. Daarnaast wordt er gebakken in de schansenoven en kan er een lekker
pannenkoek worden genuttigd.
Merselo | Molen Nooit Gedacht | Grootdorp 93
Onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje fris kunt u genieten van optredens van koren met als
thema 'koren op de molen'. De akoestiek onderin de molen is heel bijzonder en daarom niet alleen een
genoegen voor het publiek, maar ook voor de koorleden zelf. Ook wordt er graan gemalen en tussen de
optredens door worden er rondleidingen gegeven. Op het terras kunt u verder genieten van het uitzicht op het
landelijk gebied met groente veldjes en fruitbomen. Dit alles onder het genot van koffie / thee en zelf gebakken
koek. Er worden ook molencadeautjes verkocht; ondermeer meel en speltmeel.
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Ven-Zelderheide | Rust na Arbeid | Kleefseweg 59a
Bij voldoende wind draait de molen, er wordt gemalen en er vinden rondleidingen plaats.

Midden-Limburg
Baexem | Auroramolen | Rijksweg 26a
Bij voldoende wind wordt er graan gemalen. Er is een prachtige molenfietstochtbrochure beschikbaar langs alle
molens in Leudal. In het molenhuisje is een foto expositie over de opbouw van verschillende molens.
Beegden | Sint Lindert Molen | Molenstraat 69
De molenaars leiden u rond. Er ligt een prachtige fietstocht klaar naar de molens van Maasgouw plus een
wandel Sagenroute langs/over de Beegderheide. Er is een expositie en speciaal voor kinderen: graan malen,
appeltje schillen, molenquiz, tekenen en kinderspelen.
Grathem | Grathemermolen | Brugstraat 13
Er zijn rondleidingen en de watermolen draait.
Haelen | Sint Elisabethsmolen | Roggelseweg 56
Het waterrad draait t.b.v. groene stroom.
Haler | De Uffelse molen | Uffelsestraat 5
Er zijn rondleidingen en de museumruimte is opengesteld. De gelagkamer is geopend voor heerlijke koffie en
streekbieren. Er zijn prachtige molenroutes in KempenBroek voorhanden.
Heythuysen | Sint Antoniusmolen | St. Antoniusstraat 32
De molen is geopend en draait en maalt bij voldoende wind. U kunt de foto expositie van de molen door de
jaren heen bekijken. Speciale attractie voor de kinderen; zelf malen met de handmolen.
Horn | De Hoop | Molenweg 26
De molen wordt momenteel gerestaureerd en is wel geopend. Iedereen kan genieten van oude tractoren die
tussen molen de Hoop en molen de Welvaart staan opgesteld. Buurtvereniging de Molens organiseert een
wandeling door het dorp voor leden en niet leden. Deze wandeling start om 10.00 uur bij De Hoop en eindigt
om 11.00 uur bij De Welvaart.
Horn | De Welvaart | Molenweg 3
De molen is geopend en draait en maalt bij voldoende wind. Molenroutes door Leudal zijn op alle
Leudalmolens gratis verkrijgbaar. Er zijn rondleidingen en iedereen kan oude tractoren aanschouwen die
tussen de beide molens van Horn staan opgesteld. Buurtvereniging de Molens organiseert een wandeling door
het dorp voor leden en niet leden. Deze wandeling start om 10.00 uur bij De Hoop en eindigt om 11.00 uur bij
De Welvaart.
Ittervoort | Schouwsmolen | Margarethastraat 73
De molen draait, maalt en er zijn rondleidingen. Om 11:30 uur start een workshop ’Yoga bij de molen’ die
verzorgd wordt door Sarah Caris.
Om 12:30 kunnen kinderen (vanaf 4 jaar) broodjes bakken. En natuurlijk is de molen en haar omgeving te
bekijken. Schouwsmolen maalt biologisch tarwe, spelt en rogge.
Voor de workshops is beperkt plaats. Vooraf aanmelden kan via schwsmln@xs4all.nl; wie het eerst komt, het
eerst maalt!
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Maasbracht | Leonardusmolen | Zuidsingel 1a
De molen is geopend en maalt bij voldoende wind. De molenaars en molengidsen leiden u graag rond. Er zijn
bierbrouwers aan het werk
In de hout gestookte bakoven worden vlaaien en koekjes gebakken. In het molenhuis ‘de Wiek’ is er volop
volkoren, tarwe, spelt & roggemeel én een versnapering met een muziekje op de achtergrond.
Melick | Prins Bernhardmolen | Waterschei 71
Bij voldoende wind draait de molen en wordt er graan gemalen. De molenaars geven u graag een rondleiding.
Neer | Friedessemolen | Eiland 1
Er wordt gemalen door de watermolenaar. Bestaande fiets/wandeltocht naast de molen. Geniet van heerlijke
koffie en lunch in het molenaarshuis.
Nederweert Roeven | Molen De Windlust | Roeven 14
Bij voldoende wind wordt er graan gemalen en rondleidingen gegeven. Er wordt notenolie geslagen en de
molen draait. De mulders ontvangen wederom graag walnoten van bezoekers en de gulle gevers ontvangen
een flesje walnotenolie.
Nunhem | Leumolen | Leumolen 3
De molen draait, er wordt graan gemalen. En er is een tentoonstelling over de cultuurhistorie in het Leudal.
Ospel | Molen de Korenbloem | Korenbloemstraat 3
Het molenteam geeft rondleidingen en bij voldoende wind malen, builen en mengen. De molenwinkel is
geopend en er zijn diverse ambachtelijke meelsoorten te koop. Gratis rondleiding
Roermond | Kepelse Meule | Herkenbosscherweg 34
De molen is geopend. De molenaar staat u graag te woord.
Roggel | Wind en Motormaalderij St. Petrusmolen | Nijken 24
Behalve met de wind wordt er ook gemalen met de prachtige antieke een cylinder dieselmotor uit 1930. Ook
de diverse hulpmachines zoals de graanreiniger, de zakkenklopmachine, de elevator en de mengketel zullen in
werking zijn. Er zijn diverse ambachtelijke meelsoorten te koop in de molenwinkel.
Sint Odiliënberg | Molen van Verbeek | Molenweg 14a
De molen draait, er wordt gemalen en er zijn rondleidingen.
Stramproy | Broekmolen | Grensweg 8
De molenaars draaien, malen, builen en leiden de bezoekers rond.
Stramproy | Sint Jansmolen | Molenweg 16
Er wordt gedraaid door de molenaars.
Stramproy | De Nijverheid | Veldstraat 54
De molenaars malen en leiden de bezoekers rond. De hout gestookte bakoven is ook open en er is vlaai met
koffie verkrijgbaar.
Stevensweert | Hompesche molen | Molendijk 6
De molenaars staan klaar om de geheimen van deze molen te verklappen. In de molen is een eigen infopunt
met de Zandtovenaar-film gerealiseerd. Naast het terraserf van de Brasserie is de Speelnatuur van OERRR
aangelegd.
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Swartbroek | Molen de Hoop | Coolenstraat 24a
De molenaar draait en maalt. Er is koffie, thee, fris en inmiddels fameuze verse wafels voor de liefhebbers.
Willemien Driessen zal present zijn met voor iedere molenvriend van de Hoop een gratis zelfportret.
Tungelroy | Sint Annamolen | Tungeler Dorpstraat 75
Er wordt gedraaid en gemalen door de molenaars.
Weert Keent | Sint Annamolen | Keenterstraat 1
De molenaars malen en molengidsen leiden de bezoekers rond.
De Kempen~Broek molen-erfgoedapp wordt gepresenteerd.
Expositie: Molens in een ander licht. Foto’s, fotografische bewerkingen en schilderijen van molens uit het
Weerterland en GrensPark Kempen~Broek van de hand van Laura Caris uit Weert. Deze molententoonstelling
getuigt een niet alledaagse benadering van het thema molens en een afwijkende en verrassende kijk op de
molens. Laura Caris laat je de windmolens en watermolens van het Weerterland en GrensPark Kempen~Broek
opnieuw ontdekken. De expositie loopt van 4 t/m 20 oktober (woensdagmiddagen, zaterdags en zondags open)
Weert stad | Wilhelmus Hubertusmolen | Hushoverweg 30
De molenaars draaien en leiden de bezoekers rond.

Zuid-Limburg
Beek Genhout | Molen St. Hubertus | Schimmerterweg
Voor bezoekers worden er rondleidingen gegeven met uitleg en bij voldoende wind wordt er uiteraard graan
gemalen. Vanaf de overkant van de molen, bij restaurant Aan de Meule (bord 'transferium'), kunnen diverse
wandelingen worden gevolgd.
Bemelen Wolfshuis | Van Tienhovenmolen | Gasthuis 79
Fascinerende uitleg krijgen en de geur van vers gemalen graan opsnuiven.. Trotse molenaars vertellen graag
alles over hun bijzondere stukje Limburgs erfgoed.
Zuid Limburgse radio amateurs zijn bij de van Tienhovenmolen zowel op zaterdag 5 (vanaf 11:00 uur) alsook op
zondag 6 ( tot 15:00 uur) oktober 2019 actief.
Elsloo | Slakmolen | Maasberg 1
Er wordt gedraaid en gemalen en de molenaars geven uitleg over de molen.
Gulpen | Molen Roex | Molenweg 2A
Op deze dag wordt er door de molenaar spelt en tarwe gemalen. Tevens te koop meelproducten met recepten
om zelf thuis te bakken. Er zijn rondleidingen en wordt eigen keramiek tentoongesteld. Fiets/autotocht langs
negen watermolens op de riviertjes Gulp en Geul in de Gemeente Gulpen-Wittem met een totale lengte van 30
Km. Molen Roex Gulpen, Molen van Otten Wijlre (exterieur), Wittemermolen Wittem (exterieur),
Commandeursmolen en Bovenste molen Mechelen (exterieur), Epenermolen en Volmolen Epen , Broekmolen
Slenaken (exterieur), Groenendaalsmolen Billinghuizen (exterieur).
Gronsveld | Torenmolen | Rijksweg 90
De molen draait en bij voldoende wind wordt er graan gemalen. Er zijn rondleidingen en in de
takkenbossenoven wordt gebakken.
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Heerlen | Weltermolen | Welterkerkstraat 2
De molen en de hoogstamboomgaardmet bakhoes de Loorenhof zijn geopend, er zijn rondleidingen, de
processie komt naar 't bakkes, Herriemenie Miserabel verzorgt de muziek en natuurlijk vla, heel veel soorten
vlaaien.
Kerkrade | Baalsbruggermolen| Baalsbruggerweg 28
De moleneigenaar van de enige abdijmolen van Nederland aan het snelstromende grensriviertje de Worm
gelegen op de grens van Duitsland en Nederland loopt graag met u rond om te vertellen over de
molengeschiedenis en de omgeving. Er is een grensoverschrijdende fietstocht door de Euregio en daarna
relaxen in en om de molen.
Maastricht | Bisschopsmolen | Stenenbrug 3
De watermolen draait en in de bakkerij en gelagkamer kunt u terecht voor heerlijke ambachtelijke vlaaien,
speltbroden en koffie.
Nuth | Molen van Hunnecum | Bergerweg 2
De molen draait, er wordt gemalen bij voldoende wind. draaien, er rondleidingen.
Als activiteit worden er pannenkoekjes gebakken voor de kinderen.
Oud Valkenburg | Schaloensmolen | Oud Valkenburg 1
Er wordt volop gemalen en vlaaien gebakken. Er worden rondleidingen door de molen en door de Kasteeltuin
georganiseerd en verhalen op de molen verteld.
Sittard | Ophovenermolen | Molenweg 56
Molen draait t.b.v. groene stroom. Het terras en restaurant is geopend voor publiek.
Urmond | Standerdmolen | Sjirperspad 1
Het molenteam van Urmond heet u welkom en leidt u rond. Bij voldoende wind wordt er gemalen.
Ubachsberg | Op de Vrouweheide molen | Vrouweheide 1
De molen is rondom te bezichtigen. Bezoekers kunnen kennis maken met de geschiedenis van de molen vanaf
1857 tot en met heden.
Valkenburg | de Oude Molen | St. Pieterstraat 4
In de Oude Molen zijn rondleidingen. De molen draait en er worden speltpannenkoeken en speltbroden
gebakken.
Wijlre | Molen van Otten | Molengats 1
De molen draait. De molen is inwendig nog compleet, maar drijft momenteel een generator aan om
elektriciteit op te wekken. Bij voldoende water zullen beide raderen draaien!
Wittem | Wittemermolen | Wittemer Allee 38
De watermolen draait en de molenaar geeft uitleg.
Wittem | Watermolen klooster Redemptoristen | Van Plettenbergweg
Voor de tweede keer doet het allerkleinste watermolentje van Limburg mee. De molenaars geven uitleg over
dit bijzondere project. Het waterrad diende voor de aandrijving van een pomp die watertanks vulde voor de
watervoorziening van het klooster.
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