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Frans Verstappen krijgt Molenpenning 2015 
Minimolensteen als blijk van waardering voor mulder en ‘meulecorrespondent’  

 
Frans Verstappen (1952) is de gelukkige 
ontvanger van de Molenpenning 2015. Deze 
werd op donderdagavond 10 september 
door voorzitter Kees van Rooij van de 
Molenstichting Limburg aan hem uitgereikt 
op de Auroramolen in Baexem. De penning, 
een minimolensteen, wordt tweejaarlijks 
toegekend aan een persoon of stichting die 
zich al jarenlang op heel veel fronten inzet 
voor de Limburgse molens en molenaars. 
Frans Verstappen is al bijna 40 jaar (sinds 
januari 1976) vrijwillig molenaar op de 
molens van Heythuysen en Baexem en al 

jarenlang de Limburgse correspondent voor de Nederlandse molenwereld. Hij houdt lezingen, 
geeft veelvuldig interviews voor kranten, radio en tv, begeleidt schoolklassen, maakt zich sterk 
voor de opleiding van meer molengidsen en schrijft maandelijks artikelen voor de nationale 
molenvakbladen. Kortom, een ware ambassadeur voor de Limburgse molens. 
 
Frans Verstappen werd op ‘zijn’ Auroramolen totaal verrast met de uitreiking van de Molenpenning. 
In het bijzijn van bestuursleden en adviseurs van de Molenstichting Limburg,  vrienden en bekenden 
nam hij de penning in ontvangst. Iedereen was het roerend eens dat hij dit keer de onderscheiding 
moest ontvangen. Het is onder andere een blijk van waardering voor zijn veertigjarig muldersschap 
bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg. Daarnaast speelde zijn bevlogenheid voor de 
Limburgse molens en in het bijzonder de molenaars een doorslaggevende rol.  
 
De tweejaarlijkse Molenpenning is een initiatief van de Molenstichting Limburg, die in belangrijke 
mate wordt ondersteund door de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg. De 
molenpenning, circa 5 centimeter in doorsnee, heeft de vorm van een molensteen. Het gegroefde 
oppervalk aan de ene zijde spreekt voor zich, de andere zijde draagt het vignet van de Molenstichting 
Limburg. Bij wijze van randschrift is de naam van de laureaat gegraveerd. Eerdere ontvangers van de 
Molenpenning zijn Stichting Leonardusmolen in Maasbracht, Jan Ficq, Piet van Bussel, Jo Meessen, 
Joep Derckx, Jaap Kuitert, Gerie Fijen, Jac Nijs, Toon van As en Harry Kaak.  
 
NOOT VOOR DE PERS 
Op de foto: Frans Verstappen neemt Molenpenning 2015 in ontvangst van Kees van Rooij, voorzitter 
Molenstichting Limburg. Fotograaf: Martin Hubers.  
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Meer informatie over de heer Frans Verstappen en de Molenstichting Limburg zijn te verkrijgen bij de 
contactpersoon voor de Molenstichting Limburg, Marianne van der Elsen, T: 0475 – 399 287 en/of via 
e-mail: mvdelsen@hklimburg.nl Bekijk ook de site www.limburgsemolens.nl, met meer informatie 
over Limburgse molens, molenactiviteiten en speciale fiets-/autoroutes.  
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