
PERSBERICHT (Concepteditie 2)  

 

Maasgouwse molens open tijdens 

Landelijke Molen- en Fietsdag 
 

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 ontvangen de 

molenaars van de 3 Maasgouwse molens u van harte 

in het kader van de Landelijke Molendag en de 

Landelijke Fietsdag. Tussen 11.00u en 17.00u zijn de 

St. Lindertmolen in Beegden, de Leonardusmolen in 

Maasbracht en de Hompesche Molen in Stevensweert 

gratis toegankelijk voor het publiek. De fietsers kunnen hun hart ophalen door gebruik te maken 

van de Molenfietsroute die deze dagen gratis ter beschikking wordt gesteld. Via een vlakke route 

van 46 km. passeert u de drie genoemde molens, die tevens als startpunt van deze tocht gelden.  

Bij elke molen kunt u van een speciaal hapje, drankje of activiteit genieten. 

 

Feest op de molens 

In dit weekend openen we trots onze drie industriële bedrijven uit vorige eeuwen. De Sint Lindert is 

een gesloten houten standaardmolen, de Leonardus een stenen beltmolen (op heuvel met 

souterrain) en bakoven, de hoge Hompesche stellingmolen omvat 8 ‘zolders’, met panorama uitzicht 

over het Eiland in de Maas. Molenaars en gidsen zullen rondleiden en enthousiast vertellen. Kinderen 

onder begeleiding. Daarnaast biedt elke molen een aantal aparte activiteiten zoals expo over 

molenbouw en geschiedenis, met kunstwerken, ouderwetse bakoven (Maasbracht), kinderspelen 

e.d. 

 

Fietsers welkom! 

Tegelijk met de Landelijke Molendag vieren we ook de Landelijke Fietsdag. Daarom reikt de molenaar 

u gratis de fietstochtfolder langs de 3 indrukwekkende molens van de Gemeente Maasgouw aan. 

Tijdens deze vlakke fietsroute van 46km passeert u de Hompesche Molen bij Stevensweert, de 

Leonardusmolen van Maasbracht en de St. Lindertmolen van Beegden.  

De VVV-folder met deze Molenfietsroute omvat een plattegrond met knooppunten, 

bezienswaardigheden en eetpunten en aan de achterzijde informatie over de drie molens. De 

fietstocht voert niet alleen langs de 3 molens, ook langs en door 7 natuurgebieden, desgewenst een 

nieuw ontgonnen stukje België, enkele dorpskernen en 1 of 2 keer over de Maas: via het veerpontje 

tussen Kinrooi en Laak en over de indrukwekkende waterkrachtcentrale bij de Linnerweerd. Er zijn 

ook alternatieve routes.  

 

Extra aanbieding dit weekend: 

De molens zijn iedere week op vaste middagen open. Zie de folder en websites. Maar dit weekend 

met de fietsfolders bieden de molens – naast de extra activiteiten - ook ‘n hapje en drankje aan. Bij 

twee molens in de vorm van belegd molenbrood (in Maasbracht gemalen en gebakken), koffie, thee 

en frisdrank, in Maasbracht tevens zelf gebakken vlaai, in Beegden kunnen de kinderen zelf een zakje 

graan malen en appeltje schillen. Bij de Hompesche staat de brasserie ter beschikking. 

 

 


