Aan de eigenaren van monumentale molens in de provincie Limburg,
molenstichtingen, molenaars, molengidsen en molenbelangstellenden.

Betreft: uitnodiging voor de Avond van de Limburgse Molen
Roermond, maart 2020.

Geachte molenliefhebber,
Graag nodigen wij u van harte uit om aan de informatieavond van de Limburgse molen
deel te nemen.
Deze Avond van de Limburgse Molen wordt gehouden op maandagavond 23 maart a.s. in
de Herberg van het openluchtmuseum Eynderhoof, MiIderspaât 1, Nederweert- Eind.
Vanaf 19.00 uur bent u welkom.
De grote publieke waardering voor de molens in Nederland én in Limburg, de groeiende
vraag naar molenaars en molengidsen, de onderhoudsopgave en externe bedreigingen
vragen om een duurzame instandhouding van het molenerfgoed.
De Hollandsche Molen gaat deze avond in op het educatieproject ‘Ieder kind naar de
molen’ en de Nationale Molendagen. De Universiteit Maastricht heeft onderzoek gedaan
naar onderhoudssubsidie bij watermolens in Limburg. De uitkomsten hiervan, evenals een
toelichting op het provinciale erfgoedbeleid – de Monulisa regeling voor molens – komen
aan bod.
Een bericht van uw komst voor 19 maart via info@limburgsemolens.nl wordt zeer op prijs
gesteld. Deelname is gratis en er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het programma
van de avond vindt u in deze uitnodiging.
Graag tot 23 maart!
Met vriendelijke groet,
Namens de Molenstichting Limburg,

Twan Houtappels, vice-voorzitter

Avond van de Limburgse Molen
Maandag 23 maart 2020 om 19.00 uur
Locatie: Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof
MiIderspaât 1
6034 PL Nederweert – Eind
Met deze gratis toegankelijke bijeenkomst wil de Molenstichting Limburg u graag
informeren over de actualiteiten en ontwikkelingen aangaande het molenerfgoed in
Limburg, de Nationale molendagen, het onderzoek van de Universiteit Maastricht over de
onderhoudssubsidie bij watermolens en over het nieuwe provinciale erfgoedbeleid.
Programma:
19.00 uur

Ontvangst met koffie/thee met vlaai uit het bakhuis in de Herberg.

19.30 uur

Welkom door Twan Houtappels, vice-voorzitter van de Molenstichting Limburg.

19.35 uur

Sandra Norder, medewerker projecten bij de Hollandsche molen, over de
Nationale Molendagen en het Koos Andriessen Moleneducatiefonds.
Vanaf 1 november 2019 kunnen molenaars, moleneigenaren, basisscholen
en maatschappelijke organisaties aanvragen indienen bij het Molenfonds
voor educatieprojecten, gericht op het bezoeken van molens door
kinderen van basisscholen. Met deze subsidie wil de Hollandsche Molen
het bezoek aan molens stimuleren, als onderdeel van het programma
‘Ieder kind naar de molen’.

20.00 uur

Dr. Joop de Jong, universitair hoofddocent History, Faculty of Arts and Social Sciences
geeft een uitzetting over het onderzoek van de Universiteit Maastricht naar
Limburgse watermolens én de belangstelling voor de instandhoudingssubsidie (SIM)
aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Korte pauze

20.30 uur
20.50 uur

Toelichting op het nieuwe provinciale erfgoedbeleid, de Monulisa regeling
en de financiële middelen voor molens door een afgevaardigde van het
cluster Erfgoed van de Provincie Limburg. Na afloop is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.

21.30 uur

Twan Houtappels gaat in gesprek met de nieuwe directeur van de
Monumentenwacht Limburg Armand Opreij.
Aansluitend ontvangt u als dank voor uw komst een molenverrassing.

22.00 uur

Einde bijeenkomst

