
HET GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS 

Afdeling Limburg 

 

Bezoek bij de collega   

 

Datum: 24-6-2018 13.00 – 17.00 uur 

Locatie:  Oude of Banmolen te Valkenburg (St. Pieterstraat 4, 6301 DR Valkenburg) 

 

 

 

Beste molenaars 

 

Graag nodigen wij u, uiteraard met uw partner, uit 

voor ons jaarlijks thema ‘bezoek bij de collega’. 

Dit jaar bent u welkom voor een bezoek aan de 

Oude molen in Valkenburg.  

 

Het is een karakteristiek molengebouw, een fraai 

object met industriële archeologie. Het is een 

maalinrichting met 4 gesloten maalstoelen met 

16er kunststenen. Het bedrijf concentreerde zich op 

malen, mengen en persen van veevoer. In het 

gebouw bevinden zich nog machines uit de 

vroegere tijden o.a. een turbine die zorgde voor de 

aandrijving van de hoofdas met de wielen/poelies  

naar de machines via platte riemen. Het is daarom 

de moeite waard om een kijkje te nemen bij je 

collega in Valkenburg. 

 

Verder is er een molenwinkel en bakkerij aanwezig waar tijdens uw bezoek speltbrood  gebakken 

wordt. De molenaars verzorgen een rondleiding en bij aankomst tijdens hun welkom toespraak 

koffie en Limburgse vlaai. 

 

Er zijn twee rondleidingen de eerste om 13.00 uur en de tweede om 15.00 uur. 
 

Bij aanvang onder in de molen verzamelen. Tijdens de toespraak wordt de route van de rondleiding 

bekend gemaakt.  

- Naar buiten; vistrap, sluizen en de waterloop naar de molen; 

- Terug naar binnen; via de turbine naar de diverse zolders met machines en componenten; 

- Uitleg over de machines, jakobsladder, silo’s maalkoppels enz. 

- Uitleg over de minimolen/shifter/buil (begane grond) 

- Bakkerij en molenwinkel (begane grond) 

- Het bakken van brood, koffie en vlaai met om 17.00 uur afsluiting. 

 

Parkeerplaatsen zijn Walramplein, Berkelplein, en in de St. Pieterstraat. 

Meer info op molens.nl en op molendatabase.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Gilde van Vrijwillige Molenaars afd. Limburg 

 

In verband met de organisatie (bestellen van koffie en vlaai) zou het fijn zijn wanneer u zich even 

aanmeldt via gvwsfl@hotmail.com (graag uiterlijk 20 juni 2018). 

 

mailto:gvwsfl@hotmail.com

