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Activiteiten tijdens de Limburgse Molendag  -  zondag 3 oktober 2021 
Ook te vinden op  www.limburgsemolens.nl   

 

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. 

 

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 to go.  

 

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 het bakhuis, 

kapschuur en de gewasveldjes.  

 

Merselo | Molen Nooit Gedacht | Grootdorp 93 

Er wordt graan gemalen en rondleidingen gegeven. Op het terras kunt u verder genieten van het uitzicht op het 

landelijk gebied met groente veldjes en fruitbomen. Dit alles onder het genot van koffie / thee en zelf gebakken 

koek. Er worden ook molencadeautjes verkocht; ondermeer meel en speltmeel.  

 

Merselo | Weverslose Volmolen | Zandstraat 2 

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

wordt gedraaid, er zijn rondleidingen én activiteiten met wol. 

 

 

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. 

 

Grathem | Grathemermolen | Brugstraat 13 

De molen is geopend en draait voor publiek. 

 

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. 

 

Ittervoort | Schouwsmolen | Margarethastraat 73 

Er wordt gemalen door de watermoleneigenaren en er zijn rondleidingen.  
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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.  

 

Neer | Friedessemolen | Eiland 1 

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

molen. 

 

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 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. Er is een grabbelton voor kinderen. 

 

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. 

 

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 

Het molenteam leidt u graag rond. Er wordt gedraaid en gemalen. 
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Vlodrop | Gitstappermolen | Gitstappermolenweg 8a 

Er wordt gemalen en in de molen kunt u terecht voor een rondleiding. 

 

Weert | Wilhelmus Hubertus molen |Oude Hushoverweg 30 

De molen draait. Wees welkom! 

 

Weert Keent | Sint Annamolen | Keenterstraat 1 

De molenaars malen en leiden de bezoekers rond.  

 

Zuid-Limburg 
 

Beek Genhout | Molen St. Hubertus | Schimmerterweg 

Voor bezoekers worden er  rondleidingen gegeven met uitleg en bij voldoende wind wordt er uiteraard 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 

De molenaars vertellen u alles over de molen. Er is verkoop van meelproducten, koffie, thee en de Zuid 

Limburgse radio amateurs zenden live vanuit de molen. 

 

Elsloo | Slakmolen | Maasberg 1 

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

 

Gronsveld | Torenmolen | Rijksweg 90 

De molen draait en bij voldoende wind wordt er graan gemalen. 

 

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. 

 

Oirsbeek | Janssenmolen | Molenweg 4 

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

 

Urmond | Standerdmolen | Sjirperspad 1 

Het molenteam van Urmond heet u welkom en leidt u rond. Bij voldoende wind wordt er gemalen.  

 

Ubachsberg | Op de Vrouweheide molen | Vrouweheide 1 

De molen is rondom te bezichtigen. Bezoekers kunnen kennis maken met de moleneigenaar die iets vertelt 

over de geschiedenis van de molen vanaf 1857 tot en met heden. 

 

Vaals | de Frankenhofmolen | Weijerweg 4 

Voor de eerste 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.  

 

Wittem | Wittemermolen | Wittemer Allee 38 

Na lange tijd draait de watermolen weer. De molenaar geeft uitleg. 


