Nieuwsbrief Molenstichting Leudal - nummer 1, april 2017
Mededelingen over de molens in de gemeente Leudal
In 2012 werd de Molenstichting Leudal opgericht. De Stichting heeft tot doel het belang van de molens in
de gemeente Leudal als industrieel en cultureel erfgoed uit te dragen en te promoten. Daarnaast is de
Stichting ook de beheerder van de molens die eigendom zijn van de gemeente Leudal.
Dit is de eerste nieuwsbrief die de Stichting uitbrengt. Doel daarvan is informatie uit te wisselen onder de
direct betrokken bij de molens in Leudal, maar ook om een breder publiek te informeren over deze
bijzondere schat aan erfgoed die de gemeente Leudal binnen zijn grenzen heeft. Leudal is de
molenrijkste gemeente van Limburg.
Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief twee of driemaal per jaar verschijnt. In dit eerste nummer is er
voor gekozen om per molen informatie te geven over activiteiten en andere wetenswaardigheden. Maar
niets is voor de eeuwigheid: vorm en functie veranderen ongetwijfeld met de tijd.

Schouwsmolen - Neerritter
e

De Schouwsmolen is vanaf april iedere 3 zondag van
de maand van 14.00-17.00 uur voor het publiek
geopend. De molen is dan in werking, er wordt
spelt, tarwe en rogge gemalen. Het meel is voor een
zacht prijsje te koop.

Aurora - Baexem
Op woensdag 8 maart is er op de Aurora een opleiding
gestart voor molengidsen. Het programma bestaat uit
theorielessen die in Baexem gegeven worden en
praktische lessen op andere wind- en watermolens in
Midden-Limburg.
De molengidsen worden opgeleid om activiteiten
rondom molens te organiseren en bezoekers op de
molens veilig rond te leiden. Tijdens de opleiding
komen alle aspecten van de molens aan de orde.
Speciaal wordt aandacht besteed aan de molen waarop
de vrijwilliger voornamelijk actief gaat worden. Thieu
Tubee en Frans Verstappen zijn de cursusleiders

Friedesse molen - Neer
Op 1 december 2016 heeft de overdracht plaats
gevonden van de Friedesse molen aan de nieuwe
eigenaren. De molen is in eigendom gekomen van de
Stichting Friedesse molen en het molenaarshuis in
handen van de gebroeders Boonen uit Neer. Zij gaan
het molenaarshuis restaureren, in het gebouw komen
drie appartementen en een kleine horeca. In de
achtertuin komen twee vakantiewoningen. In september
2017 is de oplevering, daarna wordt het buitenterrein
ingericht.

Sint Antonius - Heythuysen
Op woensdag 5 april neemt de vereniging De
Hollandse Molen op de St. Antonius examens af voor
het getuigschrift vrijwillig molenaar. Een viertal
kandidaten heeft zich in de weken daaraan
voorafgaande op de molen voorbereid op het examen.
De oudste kandidaat is 66 jaar, de jongste18.
De kandidaten komen uit de regio Midden Limburg en
hebben op hun instructie-molen de nodige kennis
opgedaan. Nu staan ze voor de opgave om op de St.
Antonius die kennis te tonen aan de examencommissie.
Het examen duurt anderhalf uur.

Sint Petrus - Roggel
Al een aantal jaren vindt in het voorjaar op Wind- en
Motormaalderij St. Petrus in Roggel De Hamerslagdag
plaats. Siersmeden uit het hele land tonen hier hun
kunsten met hamer en aambeeld. In 2017 is deze dag
op 21 mei, vanaf 10.00 uur. Gratis toegankelijk.

Grathemermolen - Grathem
De gemeente Leudal heeft de Grathemermolen
verkocht aan de Stichting het Limburgs Landschap. De
Stichting gaat de molen restaureren en in het
bedrijfsgebouw komen vakantiewoningen.

Leumolen - Nunhem
In 2016 heeft een drietal grotere onderhoudswerkzaamheden aan en in de molen plaatsgevonden.
Een lekkage in het sluiswerk werd hersteld, evenals,
daar waar nodig, het slechte voegwerk aan de
buitenkant van de molen. Van de slagbank werd het
laadgoed vernieuwd.
In oktober 2016 vond een ongeval plaats in de molen
waardoor de oliemolen een half jaar niet in werking
was. Vanaf mei gaat het olieslaan weer van start op de
e
e
1 en 3 zaterdag van de maand en de Nationale
Molendagen op 13 en 14 mei zijn de aftrap voor de
zomeropenstelling.

De Hoop - Horn
Molen De Hoop viert op 12-14 mei zijn 200 jarig
bestaan. De gemeente Leudal, de eigenaar van de
molen en de Molenstichting Leudal, beheerder van de
molen, laten dit niet ongemerkt voorbijgaan.
Op vrijdag en zaterdag zijn er in samenwerking met de
buurt allerlei publieksactiviteiten op de molen. Het
officiële moment is op zaterdag 13 mei om 16.30 uur.
Iedereen is welkom. Op zondag 14 mei, Nationale
Molendag, is de molen geopend voor het publiek.
In het april is Willeke Konink gestart als molenaar op de
Hoop. Zij wordt regelmatig bijgestaan door Leo
Verschueren en Theo Thijssen.

Armenmolen - Neerritter
In de week rond 5 mei worden er verhalen verteld op de
Armenmolen. Op doordeweekse dagen dagelijks vanaf
14.00 uur. Onderwerp: diverse aspecten uit de
geschiedenis van Neeritter. Gratis toegankelijk.
Tijdens de Nationale Molendag op 13 en 14 mei van
11.00-17.00 uur is er een expositie over de historie van
de Armenmolen en het dorp Neeritter.
Op 24 juni vindt er in de kern van Neerritter en bij de
Armenmolen een historische dag plaats. Thema ‘Met
de Franse slag’ met medewerking van 60 toneelspelers
en figuranten.

Sint Elisabethsmolen - Haelen

In juni 2015 werd de St. Elisabethsmolen als
waterkrachtcentrale in gebruik genomen. In het begin
moesten kinderziektes overwonnen worden en niemand
durfde te geloven dat de verwachte opbrengst van
50.000kWh per jaar aan groene stroom gehaald werd.
Door inspanning van vrijwilligers die hielpen met het
aanpassen van schuiven en besturing, werd deze
verwachting in 2016 met 51.000kWh ruim gehaald. De
molen draait sinds oktober 2016 storingloos.
Problemen zijn er nog met de onjuiste constructie van
de vispassage die in droge periode zorgt voor een te
geringe waterdoorvoer. Samen met het Waterschap
Limburg wordt naar oplossingen gezocht.

Van de Uffelse Molen en de Welvaart werd geen informatie ontvangen.

Meer informatie over de molens in de gemeente Leudal is te vinden op deze website.
Redactie Nieuwsbrief Piet Zegers. Uw opmerkingen zijn welkom op ldmolens@xs4all.nl

