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Heythuysen

Aurora molen 1972-2022

Verwarmde ruimte

In 2022 is het 50 jaar geleden dat de Aurora molen
op de huidige locatie herbouwd werd. Een
gelegenheid om even bij stil te staan.

Molenstichting Leudal is met de gemeente in
gesprek om in de St. Antonius molen een verwarmde
ruimte te realiseren voor de molenaars.

Het bestuur van Molenstichting Leudal heeft het
advies van de ambtenaren overgenomen en dat
betekent dat er tijdens de Open Monumenten
Dagen in september aandacht voor zal zijn.

Zeil klampen
Op advies van Marc Crins worden de zeilen op de St.
Antonius molen anders weggelegd, dit om slijtage
vanuit de klamp te voorkomen.

Maalsteen
In de Auroramolen is de Kerstperiode gebruikt om
de maalsteen open te breken en de kuip schoon te
maken. Gelijk in het nieuwe jaar is de steen weer
dichtgelegd.

Op 11 & 12 maart is weer NLDOET
Het wel of niet doorgaan van deze vrijwilligers
actiedag zal, net als vorig jaar, afhankelijk zijn van de
corona besmettingen.

2022: jaar van de molenaar
In 2022 bestaat het Gilde van Vrijwillige Molenaars 50 jaar! Een heel bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van
het molenbehoud. Alle aanleiding om het 50 jarig bestaan feestelijk te vieren, het gehele jaar door.
Iedere maand een andere provincie.
Limburg is in april aan de beurt. Naast het normale draaien zullen de St. Antonius molen en ook de Aurora molen
in de maand april ook, indien mogelijk, in de weekenden draaien.

Wereldrecord
Een gezamenlijke activiteit van het landelijk Gilde is het neerzetten van een wereldrecord. Dat betekent dat er
een poging gedaan zal worden om zoveel mogelijk molens in Nederland tegelijk te laten draaien.
Dat wereldrecord wil men vestigen op zaterdag 9 april 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur.

De Aurora molen, al 50 jaar draaiende
gehouden door enthousiaste vrijwilligers.

-Wilt u ook iets in deze Nieuwsbrief plaatsen ??
-Neem dan contact op met Joël Kerbel:jkerbel@hotmail.com
-In samenwerking met Frans Verstappen voor u deze Nieuwsbrief

