
 

  

 
 

Molen-Nieuwsbrief 

Er was in de vorige Nieuwsbrief spraken van het wel 
of niet door laten gaan van een NL DOET activiteit 
rond de molen. De Gemeente heeft niet gereageerd 
op ons verzoek om de wildgroei nabij het 
molenhuisje te Baexem aan te pakken.  
 
Misschien zal deze klus in de nabije toekomst door 
ons toch opgenomen worden en jullie hulp is daarbij 
heel erg welkom. 

 

Nummer: 7        3 / 2022  

Nu de corona regels flink losgelaten zijn willen wij 

jullie weer graag informeren over de activiteiten 

rond onze molens.  

Op maandag 21 maart vanaf 14:00 uur willen wij 

jullie graag bijpraten over het een en ander.             

Zo als gebruikelijk is deze bijeenkomst in het 

molenhuisje te Baexem.  

             

 

-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                                                                  

    Baexem Heythuysen 

De Aurora molen, al 50 jaar draaiende 

gehouden door enthousiaste vrijwilligers. 

 

 

NL DOET 2022   Bijeenkomst     

 Feestmaand April  

 Tijdens de maand april is de provincie Limburg aan de beurt om het 50 jarig bestaan van   
Het Gilde Van Vrijwillige Molenaars  te vieren.  Dit zullen we dan natuurlijk ook doen.  Langs de vastgestelde 
openingstijden zullen de molens in Baexem & Heythuysen extra geopend zijn. Hierover binnenkort een overzicht 
met de planning.  En zoals te lezen is geweest in de vorige Nieuwsbrief is er op 9 april een wereldrecordpoging 
molens draaien. Hier zullen zo veel mogelijk Nederlandse molens aan mee doen. De poging zoveel molens 
tegelijk te laten draaien is vanaf 11:00 tot 12:00 uur. 

      Zaterdag 14  &  zondag 15   Mei 2022               Nationale Molendag                  

                     Baexem                                                               Heythuysen  

 

 

 Verwarmde ruimte  

 Molenstichting Leudal heeft onlangs een 

bouwtekening bij de gemeente ingediend om een 

verwarmde ruimte voor de molenaars in Heythuysen 

te realiseren. Deze ruimte zou moeten komen waar 

nu het toilet en het keukenblok is. Het bestuur is in 

afwachting van een reactie vanuit de gemeente.  

Zodra hier reactie op is gekomen houden we jullie 

natuurlijk op de hoogte.  
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