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Wijzigingen bestuur Molenstichting Leudal
Peter van Duijnhoven (projecten) en Henk Zuurmond (secretaris) hebben het bestuur verlaten. In de
functie van secretaris is toegetreden Eric Heetkamp.
Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling:
Twan Houtappels, voorzitter
Eric Heetkamp, secretaris
Tjeu Vestjens, penningmeester
Hans van Zoggel, technische adviezen
Jos Beurskens, contacten Kempenbroek en Molenstichting Weert
Piet Zegers, communicatie`
Vrijwilligerscontracten
Begin 2018 krijgen alle vrijwillige molenaars, actief op een van de molens in beheer bij de MSLe, een
nieuw contract voor een periode van vijf jaar. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en de vergoedingen
geregeld. Hiermee komt een einde aan de bestaande wirwar van contracten die vaak nog afgesloten zijn
met de voormalige gemeenten die nu samen Leudal vormen.
Jan van Woezik en Jo van Herten krijgen Limburgse Molenpenning 2017
Minimolensteen als blijk van waardering voor ‘meuletechneut’ en ‘meuleleraar’
Molenaars Jo van Herten (Beegden, 1936) en Jan van Woezik (Helenaveen, 1951) zijn de gelukkige
ontvangers van de Limburgse Molenpenning 2017. Deze werd op zaterdagochtend 30 september aan
hen uitgereikt door voorzitter Kees van Rooij van de Molenstichting Limburg. Dit gebeurde op de Sint
Petrusmolen in Roggel. De penning, een minimolensteen, wordt tweejaarlijks toegekend aan een
persoon of stichting die zich al jarenlang op allerlei fronten inzet voor de Limburgse molens en
molenaars.
Jo van Herten is al bijna 20 jaar actief op de molens van
Beegden en Roggel en al 13 jaar het technische
molenbrein voor de berekening van molenbiotopen. Ook is
hij aanspreekpunt voor vele molengemeenten,
moleneigenaren, plaatselijke molenstichtingen en de
Monumentenwacht Limburg.
Jan van Woezik is sinds 1971 vrijwillig molenaar op de
molens van Roggel en Deurne en al jarenlang
moleninstructeur voor de Limburgse molenwereld. Hij
maakt zich sterk voor de opleiding van molenaars en de
restauratie van onder meer de Leumolen in Nunhem.
Kortom, beide zijn ware ambassadeurs voor de Limburgse
molens.
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Op de Kleurrijk Leudal markt
In 2017 bestond de gemeente Leudal 10 jaar. Om dit
te vieren werd in september in en rond het
gemeentehuis de Kleurrijk Leudal markt gehouden.
Een van de kramen werd bezet door de Molenstichting
Leudal samen met de Stichting St. Elisabethmolen.
Het was een echte mooi-weer-dag en ondanks dat de
foto anders doet vermoeden,hartstikke druk. We
hebben veel informatie kunnen geven over de molens
in Leudal.

Nieuws over de molens

Aurora
In 2016 werd een haag om de molenbelt geplant. In de
twee doorgangen zijn nu houten poorten (foto)
geplaatst, die op slot zijn bij afwezigheid van de
molenaar. De molenbelt is dan minder makkelijk
toegankelijk. De hekken werden gemaakt door een
vrijwilliger.

Friedesse molen
De restauratie van het molenhuis is afgerond, er komt
een drietal appartementen in voor permanente
bewoning en een thee/koffiehuis. Ook op de locatie van
de voormalige schuur komen twee appartementen.
Het bestuur onderzoekt wat deze verandering voor de
molen betekent: bijvoorbeeld andere openingstijden,
vaker open, samenwerking met horeca.
Het is ook de bedoeling een bakhuisje bij de molen te
bouwen.
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Sint Petrus
De molen is in 2017 103 dagen in werking geweest, in
totaal gingen de wieken 199204 keer rond. Er werd
9000 kilo gemalen.
De builmachine die al in de molen aanwezig was, werd
voorzien van een doseerschroef. De doseerschroef
voert het ongebuilde meel langzaam toe aan de
builmachine. Hierdoor wordt de bloem optimaal
gescheiden van de zemelen.
Er is een begin gemaakt met de restauratie van de
molenschuur.
Een nieuwe beveiliging van het gevlucht door middel
van planken werd gerealiseerd (foto).

Grathemermolen
De Grathemermolen werd in december officieel
overgedragen door de gemeente Leudal aan de
Stichting Het Limburgs Landschap. Het Limburgs
Landschap heeft veel ervaring met het beheer van
molens, dit is de 10e molen die zij in beheer hebben.
De plannen voor het herstel van de Grathemermolen
zijn nog niet concreet, maar zijn er wel op gericht om er
weer een goed draaiende molen van te maken, die voor
het publiek opengesteld is. Met vrijwilligers wordt al aan
de turbine gewerkt. Ook voor het woonhuis wordt een
bestemming gezocht.

De Welvaart
In 2017 telde de Welvaart 530 bezoekers.
Er werd op de molen een computer geïnstalleerd
waarop het logboek wordt bijgehouden, maar ook
handig om aanvullende informatie over de molen te
tonen.
De riem van het steenlicht werd vervangen evenals de
houten poelie op het luik van de vanginrichting, deze is
nu van staal.
In de invaart van de molen is een stalen hekwerk
geplaatst (foto). Overdag kunnen de deuren daardoor
open staan, ook als de mulder niet aanwezig is.
Hierdoor ontstaat er een luchtcirculatie die de molen
van binnen droog houdt. Een aangebracht rooster voor
de nis van de maalzolder draagt daar ook aan bij.
Bijkomend voordeel is dat de mensen ook bij een
gesloten molen, iets van het interieur kunnen zien.
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Leumolen
In 2017 bezochten ruim 6000 bezoekers de Leumolen.
In juni kreeg het waterrad een opknapbeurt, een deel
van de schoepen, stootborden en stootklossen werd
vernieuwd.
Zowel binnen als buiten werden maatregelen getroffen
om de veiligheid van mulders en bezoekers te
verbeteren.
Er werd weer een 6- jarige sim-subsidie verkregen en er
is een verbeterde risico-inventarisatie opgesteld.
De Hoop
Thei Thijssen volgt de Vakcursus voor korenmolenaar.
Onder leidng van een instructeur wordt het
praktijkgedeelte van deze cursus gegeven in molen De
Hoop. Daarbij wordt de molen ook maaltechnisch
gecontroleerd. Alle onderdelen worden goed afgesteld
en kleine reparaties uitgevoerd. De MSLe heeft deze
cursus financieel ondersteund.

Sint Elisabethsmolen
Er is een programma ontwikkeld voor
excursies/informatie-bijeenkomsten over de molen.
De aanpassing van de vispassage gaat binnenkort van
start. Deze moet er voor zorgen dat er in droge perioden
een goede waterverdeling is tussen de vispassage en
de molen, zodat beiden gelijktijdig onder deze
omstandigheden kunnen functioneren. Nu moet de
molen bij beperkte wateraanvoer worden stilgezet,
omdat de doorstroom van de vispassage voorrang
heeft.

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

Windmolen, Piet Mondriaan ca. 1917
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