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Limburgse Molendag op zondag 2 oktober 2022 

  
Op zondag 2 oktober van 11.00 tot 16.00 uur is het weer 
Limburgse Molendag. Dé kans om de molens en 
molenaars in Limburg in actie te zien. Maar liefst 45 
molens zijn die dag gratis te bezoeken. Jong en oud kan 
ontdekken hoe een molen werkt. Bijna overal geven 
molenaars en molengidsen uitleg. Daarnaast zijn er op 
diverse plekken demonstraties en molenrijke wandel- en 
fietsroutes. Ook wordt er volop graan gemalen en soms 
zelfs ter plekke verwerkt tot allerlei lekkernijen. Alle 
geopende molens en activiteiten staan op 
www.limburgsemolens.nl 
 
Wind- én watermolens 
Dankzij het herfstige oktoberweer is er tijdens de 
Limburgse Molendag meestal genoeg wind om de 

windmolens flink te laten draaien. Maar ook watermolens zijn deze dag geopend voor publiek. Alle 
molens zijn natuurlijk een bezoekje waard, maar een tip dit najaar zijn twee molens die voor de 
tweede keer meedoen: de Frankenhofmolen in Vaals en de geheel nieuw gereconstrueerde 
Weverslose volmolen aan de Loobeek in Merselo. Bij veel molens worden pannenkoeken, vlaaien, 
broden, pizza’s en zelfs balkenbrij (Baarlo) gebakken én walnotenolie geslagen op de 150 jarige 
molen de Windlust in Roeven. Ook is er muziek - koren klinken op de molen in Merselo en in 
Bemelen Wolfshuis. In Ittervoort op de Schouwsmolen speelt het Luciakwartet een arrangement van 
'Zingendje stein', het molenlied van Gé Reinders speciaal gecomponeerd voor het 50 jarige Gilde van 
Vrijwillige Molenaars.  
 
Organisatie 
De Limburgse Molendag is een initiatief van de Molenstichting Limburg en het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars afdeling Limburg en wordt mede mogelijk gemaakt door het Huis voor de Kunsten 
Limburg en de Provincie Limburg.  
 
Noot voor de redactie: 
Een overzicht van de deelnemende molens en een overzicht van de bijzondere activiteiten die tijdens 
deze dag plaatsvinden, vindt u in de bijlage bij dit persbericht. Voor meer informatie omtrent de 
Limburgse Molendag kunt u contact opnemen met Marianne van der Elsen, adviseur 
Monumentenorganisaties bij het Huis voor de Kunsten Limburg, e: 
mariannevanderelsen@hklimburg.nl of  t: 0475 399 287. 
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Activiteiten tijdens de Limburgse Molendag  -  zondag 2 oktober 2022 
 

Noord-Limburg 
 

Afferden | Molen Nooitgedacht | Rimpelt 15a 

Bij voldoende wind draait de molen en wordt er gemalen. 

 

Baarlo | Kasteelmolen | Baron van Erplaan 

De watermolen draait, er wordt graan gemalen en er zijn rondleidingen en er is vers gebakken balkenbrij. 

 

Beesel | Korenmolen De Grauwe Beer | Kerkeveldweg 1 

De molenaars en molengidsen leiden rond en bij voldoende wind wordt er gemalen. De molenwinkel is 

geopend en er is verse koffie en thee.  

 

Kessel | Antoniusmolen | Roode Eggeweg 4 

De mulder en meulegidsen geven uitleg over de molen. 

 

Lottum | Houthuizermolen| Grubbenvorsterweg 19 

De molen draait, er wordt graan gemalen en rondleidingen. Op het terras worden er pizza’s gebakken van 

eigen meel en er treedt een Afrikaanse muzikant op tijdens de middaguren. 

 

Meterik | Molen Eendracht maakt Macht | Schadijkerweg 36 

De molenaars zullen - als er wind is  - malen en je laten zien hoe een windmolen werkt. Bezoek ook de 

kapschuur en de gewasveldjes. Er worden pizza, pannenkoeken en broden gebakken in het bakhuis. 

 

Merselo | Molen Nooit Gedacht | Grootdorp 93 

Terwijl de molen draait, kunt u onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje fris, genieten van 

optredens van koren met als thema 'koren op de molen'. De akoestiek onderin de molen is heel bijzonder en 

daarom niet alleen een genoegen voor het publiek, maar ook voor de koorleden zelf. Ook wordt er graan 

gemalen en tussen de optredens door worden er rondleidingen gegeven en pannenkoeken en speltwafels 

gebakken. Er worden ook molencadeautjes verkocht; ondermeer meel en speltmeel. Tevens is er aandacht 

voor de Venrayse molenfietsroute die door de Molenstichting werd uitgezet. De route start bij de molen Nooit 

Gedacht. 

 

Merselo | Weverslose Volmolen | Zandstraat 2 

Voor de tweede keer van de partij deze - door vrijwilligers - nieuw gebouwde watermolen aan de Loobeek. Er 

wordt gedraaid. 

 

Venray | St. Petrusmolen | Sportlaan 10 

De moleneigenaar stelt de molen open op zondag 2 oktober en voor wie dat wil krijgt een rondleiding. 
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Midden-Limburg 

 

Baexem | Auroramolen | Rijksweg 26a 

Bij voldoende wind wordt er graan gemalen. De molenaars en molengidsen leiden u rond. 

 

Beegden | Sint Lindert Molen | Molenstraat 69 

De molenaars leiden u rond.  U kunt ook een prachtige fietstocht maken naar de molens van Maasgouw plus 

een wandelroute langs/over de Beegderheide. De routes liggen voor u klaar. Voor de kinderen graan malen, en 

een appel met een schilmachientje schillen en schijfjes maken in een draaiende beweging. 

 

Grathem | Grathemermolen | Brugstraat 13 

De molen is geopend en draait voor publiek van 13 tot 17 uur 

 

Haler | De Uffelse molen | Uffelsestraat 5 

Er zijn rondleidingen en de museumruimte is opengesteld. De gelagkamer is geopend. 

 

Heythuysen | Sint Antoniusmolen | St. Antoniusstraat 32 

De molen is geopend en draait en maalt bij voldoende wind. De molenaar en molengidsen leiden u rond. 

 

Horn | De Welvaart | Molenweg 3 

De molen is geopend en draait en maalt bij voldoende wind. De molenaars en molengids leiden u graag rond. 

 

Horn | De Hoop | Molenweg 26 

De molen is geopend en draait bij voldoende wind.  

 

Ittervoort | Schouwsmolen | Margarethastraat 73 

Er wordt gemalen door de watermoleneigenaren en er zijn rondleidingen. Er is koffie/thee met molenkoek 

verkrijgbaar. Van 14:30-15:30 wordt er muziek gemaakt door het Luciakwartet. Zij zullen onder andere een 

arrangement van 'Zingendje stein', het molenlied van Gé Reinders, ten gehore brengen. 

 

Maasbracht | Leonardusmolen | Zuidsingel 1a 

De molen is geopend en maalt bij voldoende wind. De molenaars en molengidsen leiden u graag rond.  

 

Melick | Prins Bernhardmolen | Waterschei  71 

Bij voldoende wind draait de molen en wordt er graan gemalen. De molenaars geven u graag een rondleiding.  

Er is verkoop van meel en demonstratie handmolens en boeren maalstoel. 

 

 

Neer | Friedessemolen | Eiland 1 

Er wordt gemalen door de watermolenaar en er zijn rondleidingen. Bestaande fiets/wandeltocht naast de 

molen. 
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Nederweert Kreijel-Budschop | Molen St. Joseph | Kreijel 15A 

De molen is geopend en draait bij voldoende wind. De molenaars geven uitleg over de molen en het ambacht. 

 

Nederweert Roeven | Molen De Windlust | Roeven 14 

Bij voldoende wind wordt er op de 150 jarige molen graan gemalen en rondleidingen gegeven. Er wordt 

notenolie geslagen en de molen draait. De mulders ontvangen wederom graag walnoten van bezoekers en de 

gulle gevers ontvangen een flesje walnotenolie.  

 

Nunhem | Leumolen | Leumolen 3 

De molen draait en er wordt graan gemalen.  

 

Ospel | Molen de Korenbloem | Korenbloemstraat 3 

Het molenteam geeft rondleidingen en bij voldoende wind wordt er gemalen. De molenwinkel  is geopend en 

er zijn diverse ambachtelijke meelsoorten te koop.  

 

Roermond | Kepelse Meule | Herkenbosscherweg 34 

De molenaar staat u graag te woord. Op de molen wordt gemalen. 

 

Roggel | Wind en Motormaalderij St. Petrusmolen | Nijken 24 

Behalve met de wind wordt er ook gemalen met de prachtige antieke een cylinder dieselmotor uit 1930. Ook 

de diverse hulpmachines zoals de graanreiniger, de zakkenklopmachine, de elevator en de mengketel zullen in 

werking zijn. Er zijn diverse ambachtelijke meelsoorten te koop. En er is bezoek van een imker. 

 

Sint Odiliënberg | Molen van Verbeek | Molenweg 14a 

De molen draait en er zijn rondleidingen. 

 

Stramproy | Nijsmolen | Veldstraat 54 

De molenaars malen en leiden de bezoekers rond.  

 

Stevensweert | Hompesche molen | Molendijk 6  

De molenaars staan klaar om de geheimen van deze molen te verklappen. In de molen is een eigen infopunt 

met de Zandtovenaar-film gerealiseerd. Naast het terraserf van de Brasserie is de Speelnatuur van OERRR 

aangelegd.  

 

Swartbroek | Molen de Hoop | Coolenstraat 24a 

De molenaar draait en maalt.  

 

Tungelroy | Sint Annamolen | Tungeler Dorpstraat 75 

Er wordt gedraaid voor de prins (= molenaarstaal voor onbelast draaien. De uitdrukking stamt uit de Tachtig 

Jarige oorlog. Om de Spanjaarden te laten geloven dat er nog voedsel in overvloed was en ze beter niet konden 

aanvallen, lieten molenaars hun molen onbelast draaien) en als er zaaigoed aanwezig is wordt er uiteraard 

gemalen door de molenaars. 
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Weert Keent | Sint Annamolen | Keenterstraat 1 

De molenaars malen en leiden de bezoekers rond. Molen in de Buurt, Buurt in de Molen wandeling  

georganiseerd samen met wijkraad Moesel. Fototentoonstelling ‘De Keuze van Jos Hebben’ met natuur- en 

weerfoto's gemaakt door weerfotograaf (bekend van de tv weerberichten) Jos Hebben uit Altweerterheide.   

 

Zuid-Limburg 
 

Beek Genhout | Molen St. Hubertus | Schimmerterweg 

Voor bezoekers worden er  rondleidingen gegeven met uitleg en bij voldoende wind wordt er graan gemalen. 

Vanaf de overkant van de molen, bij restaurant Aan de Meule (bord 'transferium'), kunnen diverse 

wandelingen worden gevolgd. 

 

Bemelen Wolfshuis | Van Tienhovenmolen | Gasthuis 79 

Op Limburgse molendag wil men  bij de van Tienhovenmolen even stilstaan bij de restauratie van de afgelopen 

jaren en bij de klussen die in de nabije toekomst nog gedaan moeten worden.  

Om 14.00 uur zal het Mergelland Mannenkoor een optreden van ongeveer 1 uur verzorgen op de molen. 

Verder vertellen de molenaars u alles over de molen en er is verkoop van meelproducten. Zendamateurs 

proberen vanuit de molen contact te leggen met andere zendamateurs over de hele wereld. 

 

Elsloo | Slakmolen | Maasberg 1 

Er wordt gemalen en de molenaars geven uitleg over de molen. 

 

Heerlen | Weltermolen | Welterkerkstraat 2 

Er wordt uitleg gegeven over de werking van de molen. De molen draait indien er genoeg water in de 

molenvijver staat. Op deze dag wordt ook weer de excursie molen-boomgaard- bakkes georganiseerd. Er wordt 

enthousiast gebakken in het bakhuis op de naastgelegen Loorenhof. Een speciale bakdag voor de Limburgse 

molendag en de Rozenkransprocessie in Welten. 

 

Kerkrade | Baalsbruggermolen| Baalsbruggerweg 28 

De moleneigenaar van de enige abdijmolen van Nederland aan het snelstromende grensriviertje de Worm 

gelegen op de grens van Duitsland en Nederland loopt graag met u rond om te vertellen over  de 

molengeschiedenis, de omgeving  van de Baalsbruggermolen. 

 

Maastricht | Bisschopsmolen | Stenenbrug 3 

De watermolen draait en in de bakkerij en gelagkamer kunt u terecht voor heerlijke ambachtelijke vlaaien, 

speltbroden en koffie. 

 

Nuth | Molen van Hunnecum | Bergerweg 2 

De molen draait, er wordt gemalen bij voldoende wind. Er zijn pannenkoeken voor de kleintjes en 

rondleidingen voor de groten. 
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Oirsbeek | Janssenmolen | Molenweg 4 

Bij voldoende wind zal de molen draaien en er wordt gemalen.  

 

Oud Valkenburg | Schaloensmolen | Oud Valkenburg 1 

De molen draait, er zijn rondleidingen en er wordt gemalen onder voorbehoud van graanlevering en 

waterstand. 

 

Vaals | de Frankenhofmolen | Weijerweg 4 

Voor de tweede keer gaan de molenaars deelnemen aan de Limburgse molendag. Kom vooral kijken! 

 

Valkenburg | de Oude Molen | St. Pieterstraat 4 

In de Oude Molen zijn rondleidingen. De molen draait en er worden speltpannenkoeken en speltbroden 

gebakken.  

 

Wijlre | Molen van Otten | Molengats 1 

De molen draait. De molen is inwendig nog compleet, maar drijft momenteel een generator aan om 

elektriciteit op te wekken. Bij voldoende water zullen beide raderen draaien! 
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