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Afscheid Jos Beurskens bestuur Molenstichting Leudal 
 
 

 

Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2018 nam 
Jos Beurskens afscheid van het bestuur van de 
Molenstichting Leudal. Jos was lid vanaf de oprichting 
van de Molenstichting in 2012 en werd lid vanuit zijn 
betrokkenheid bij de Grathemermolen. Binnen het 
bestuur hield hij zich vooral bezig met de contacten 
met het Molennetwerk Kempen-Broek. Als afscheids-
cadeau kreeg hij dan ook een boek over het Kempen-
Broek. Nu de Grathemermolen weer nieuw leven in is 
geblazen, gaat Jos daar aan de slag als vrijwilliger, 
waardoor zijn betrokkenheid bij de molens in Leudal 
blijft bestaan. Het bestuur dankt Jos voor zijn inzet en 
wenst hem succes met zijn werk op de Grathemer-
molen. 

 
 
 
 

Molenstichting Leudal sluit  beheerovereenkomst af met gemeente Leudal 
 
 

 

Op 30 maart 2018 werd een vijfjarige overeenkomst 
getekend tussen de Molenstichting Leudal en de 
gemeente Leudal. Daarin is onder andere vastgelegd 
dat de Molenstichting verantwoordelijk is voor het 
beheer van de vijf windmolens die eigendom zijn van 
de gemeente Leudal. De gemeente blijft eigenaar van 
de molens. 

 
 
 

Vrijwilligerscontracten 
 

In 2018 hebben alle vrijwillige molenaars, actief op een van de molens in beheer bij de Molenstichting 
Leudal (MSLe), een nieuw contract gekregen voor een periode van vijf jaar. Hierin zijn onder andere de 
verantwoordelijkheden en de vergoedingen geregeld. In 2019 worden contracten afgesloten met de 
molengidsen. 
 
 
Wijziging openingstijden St. Antonius en Aurora  
 
Met ingang van 1 oktober 2018 zijn de openingstijden van de Antonius (Heythuysen) en de Aurora 
(Baexem) gewijzigd. De Antonius is nu open op donderdag van 12.00 – 16.00 uur en de 1e zondag van 
de maand van 13.00 – 17.00 uur. De Aurora is open op woensdag van 12.00 – 16.00 uur en de 3e 
zondag van de maand van 13. 00 uur – 17.00 uur. 



 
 
 
 
Jaarvergadering 2018 
 
Op 27 oktober vond de jaarvergadering van de MSLe plaats. We waren met 15 personen te gast op de 
Houthuizermolen te Lottum. Uitgenodigd voor de jaarvergadering worden alle betrokkenen bij de vijf 
molens die de MSLe in beheer heeft (bestuur, adviseurs, mulders, gidsen), van de andere molens in 
Leudal worden alleen de bestuurders/eigenaren uitgenodigd. Er rees de vraag of niet alle betrokkenen, 
dus ook de vrijwilligers op de molens van andere eigenaren, uitgenodigd moeten worden. Het bestuur 
neemt hier in 2019 een besluit over. Wel werd afgesproken om de jaarvergadering om de drie jaar op 
een locatie buiten de grenzen van Leudal te houden en de andere jaren binnen de gemeentegrenzen te 
blijven. 
 
Na het overleg ’s ochtends vond een door de vrijwilligers van de Houthuizermolen geregelde lunch 
plaats. Daarna gaven René Gerats (namens de Stichting. Limburgs Landschap, eigenaar molen) en Ton 
Verstraelen (namens de Stichting Houthuizermolen, beheerder molen) een toelichting over de 
samenwerking tussen beide patijen, zowel bij de realisatie van de herbouw van de molen 10 jaar 
geleden, als bij het huidige beheer. Na afloop daarvan was er gelegenheid de molen te bezichtigen 
onder leiding van de molenaars. 
 
 
Pilot verbetering molenbiotoop 
 
Door de provincie Limburg, Molenstichting Limburg, Waterschap Limburg, Stichting Limburgs 
Landschap, het IKL en de Limburgse gemeenten is een convenant afgesloten om onderzoek te doen 
naar de biotoop van molens in Limburg. Onder leiding van de gemeente Leudal wordt een pilot 
uitgevoerd naar de verbetering van de biotoop van de windmolens St. Petrus in Roggel en de Welvaart 
in Horn.  

            
 

Korenmolenaar 
 
Thei Thijssen is in 2018 geslaagd voor de Cursus Korenmolenaar van het Ambachtelijk Korenmolenaars 
Gilde. Het behalen van dit diploma betekent dat de molenaar niet alleen weet hoe een molen werkt, 
maar dat hij ook een goede zak meel kan malen onder voldoende hygiënische omstandigheden.  
 
 

         Opleiding molengidsen 
 

Op zaterdag 2 juni 2018 deden zeven kandidaten van het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling 
Limburg en de Molenstichting Limburg examen voor molengids. De nieuwe gidsen hebben een 
opleiding gehad van negen lessen onder leiding van Thieu Tubée en Frans Verstappen. In vijf 
theorielessen en vier praktijklessen kwamen onderwerpen aan bod als techniek, veiligheid en educatie. 
Ook werd achtergrondkennis over molens, in het bijzonder de Limburgse wind- en watermolens, 
gepresenteerd. Eén van de geslaagde gidsen, Pierre van der Elsen, wordt actief binnen de MSLe.  
 
Ook voor 2019 staat er weer een opleiding gepland. Voor informatie kan men terecht bij Frank 
Oosterhuis, coördinator opleidingen afdeling Limburg opleidingen.gvm@limburgsemolens.nl    
 
 
Molen- en monumentendagen 
 
Deze landelijke en provinciale dagen bestaan al vele jaren en veel molens doen daar ook al heel lang 
aan mee. Een heikel punt waren de openstellingstijden tijdens deze dagen, daar zat nog wel wat 
verschil in, uit oogpunt van communicatie naar potentiële bezoekers een ramp. Vanuit de MSLe is 
getracht daar enige gelijkstelling in aan te brengen. In 2018 is dat goed gelukt, een paar puntjes op de i 
voor 2019 zijn nog wenselijk. 
Vooral Monumentendag kreeg, door samenwerking van een aantal partijen onder coördinatie van de 
gemeente Leudal, een flinke push. Activiteiten werden op elkaar afgestemd en de gemeente zorgde 
voor een gecoördineerde berichtgeving naar buiten. Voor 2019 wordt deze samenwerking verder 
uitgebreid. Tijdens de Monumentendag(en) 2018 bezochten 1440 bezoekers de molens in Leudal. 
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  Nieuws van de molens 
 
 
 

 Grathemermolen Grathem 
 

 

 

 
De Stichting Limburgs 
Landschap, de nieuwe 
eigenaar van de molen, 
heeft molenrestaurateur 
Beijk de technische 
installatie en het maal-
werk laten controleren. 
Alles blijkt in orde met 
uitzondering van een 
lager verstopt onder de 
koning. Het lager was 
door gebrek aan 
smering stuk gedraaid  

 

  
 
 
 
 
 

De Welvaart Horn 
 

 

  
In april heeft Adriaens Molenbouw herstel uitgevoerd 
aan de vloer van maalzolder. 
 
Het molenbiotoop van molen de Welvaart is al lange 
tijd punt van zorg. Zowel de komende wind als de 
gaande wind wordt gehinderd door begroeiing in de 
omgeving. Er wordt gesproken met de buren en de 
gemeente Leudal om hier verbetering in aan te 
brengen. In samenwerking met het IKL wordt door de 
Molenstichting Leudal een voorstel gemaakt.  
 

 
 
 
 
 

 
De Hoop Horn 
 

 

  
 
Bij molen de Hoop is een onbalans van het gevlucht 
opgeheven door een van de wieken te verzwaren met 
4,4 kilo metaal. De molen draait nu weer soepel. 
 
De vang, de rem om de molen stil te zetten, heeft een 
onderhoudsbeurt gehad zodat de molen nu weer 
veilig en vlot kan worden gestopt. 
 
Foto: langs de trap op de molenbelt is een 
smeedijzeren leuning aangebracht. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Aurora Baexem 
 

 

  

 
 
Onlangs ontvingen 33 AZC-bewoners van het 
asielzoekersverblijf te Baexem een certificaat als 
waardering voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij 
diverse organisaties in Leudal. Diezelfde organisaties 
werden verrast met een certificaat voor het 
beschikbaar stellen van vrijwilligersplekken. In een half 
jaar is er door de bewoners van het AZC al 430 keer 
vrijwilligerswerk verricht bij instanties zoals Samen 
Zorg Huis in Baexem, diverse verzorgingshuizen in 
Leudal, Hornerheide, de kerk, scholen, schoon aan de 
Maas en bij de Auroramolen te Baexem. 
 

 
 
 

Sint Petrus Roggel 
 

 
 

 
 

  
In de tuin van de buren aan de NO zijde van de molen, 
is een aantal forse bomen gekapt (zie foto). Ook aan 
de andere kant van de weg is dit gebeurd. Dit alles 
komt de windvang van de molen zeer ten goede. 
 
Het afdak van de aanbouw aan de karschop kreeg een 
grote opknapbeurt. Met nieuwe palen, daksparren en 
panlatten kan het er weer jaren tegen. Ook werd er 
een klinkervloer ingelegd. Binnenkort wordt er een 
aantal bijenvolken geplaatst. 
 
 
 
 
 
De molenberg was behoorlijk afgezakt in de loop der 
tijd en daarom toe aan een opknapbeurt; het talud van 
de berg is opnieuw steil gemaakt. Behalve dat het er 
weer verzorgd uitziet, is er boven wat meer ruimte om 
op en af te zeilen. Klimmen tegen de molenberg is nu 
veel moeilijker, dit komt de veiligheid ten goede. Het 
werk werd gesponsord door buurman Ton Lampe.  
 
De graafmachine heeft ook een stuk gras omgespit 
waar volgend jaar wat ‘oude’ gewassen geteeld gaan 
worden. 
 

 
 

 



 
 
 

Leumolen Nunhem 
 

 

  
In april werd de aandrijving van het roerwerk van de 
oliemolen hersteld. Het roerwerk zorgt ervoor dat het 
roerijzer ronddraait in de vuisterpan, waarin het 
geplette lijnzaad wordt opgewarmd, aanbranden wordt 
daarmee voorkomen. Door dit opwarmen kan er meer 
olie uit het zaad geperst worden.  
 
In het voorjaar van 2019 wordt door Staatsbosbeheer 
groot onderhoud uitgevoerd aan het waterrad. Het 
huidige rad stamt uit 1986 en de tand des tijds is 
duidelijk zichtbaar. 

 
 

 
Sint Elisabethsmolen Haelen 
 

 

 
In februari/maart 2018 werd de vispassage 
bij de Elisabethsmolen aangepast om het 
water beter te kunnen verdelen tussen de 
vispassage en de molengang. 
 
 
 

      
 

 

 
De molen heeft in 2018 langdurig stilgestaan, vanwege 
de droogte, maar ook omdat er problemen waren met 
het waterrad. Om die op te lossen zijn in december 
2018 alle houten schoepbladen vervangen door 
ijzeren. Een gigantische klus, maar niet zonder 
resultaat, de molen draait weer al een zonnetje. En 
helemaal uitgevoerd door vrijwilligers. 

 

     
 

 

 
 

  
Meer informatie over de molens in de gemeente 
Leudal is te vinden op  www.molenstichtingleudal.nl   
 
 
 
Redactie Nieuwsbrief Piet Zegers. Uw opmerkingen 
zijn welkom op pmz@xs4all.nl  
       
  
 
 
 
Mondriaan, Oostzijdse Molen in maanlicht, ca. 1907 
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