Molens
moeten
draaien:
wie draait
mee?

niets toegevoegd aan
de lijst van
immaterieel
cultureel
erfgoed van
Unesco,
waarmee het
belang van molenaars stevig
is onderstreept.

KOM KENNISMAKEN
MET HET MOLENAARSVAK
Begin 2020 wordt er op een
viertal zaterdagen een introductiecursus molenaar ver
zorgd. Na de theorie in de
ochtend bij de Torenmolen
in Gronsveld wordt in de
middag het geleerde meteen
in de praktijk gebracht in vier
verschillende molens.

Het Limburgs Landschap
heeft de zorg over een tiental
molens in Limburg. Daar zijn we
bijzonder trots op. Regelmatig
worden de molens opengesteld
voor het publiek en als de wind
een beetje meewerkt draaien
de wieken, wentelen de water
raderen en vertelt de molenaar
vol trots over de indrukwekken
de molentechniek.

STILLE MOLEN
‘Een stille molen maalt geen
graan’ is een mooi gezegde,
maar ook een waarheid als

een koe. Want zonder te wer
ken bereik je namelijk niets.
Samen met de Molenstichting
Limburg doen wij dan ook ons
stinkende best om de wind- en
watermolens voor de toekomst
veilig te stellen. Molens zijn
parels in het landschap en
tastbare herinneringen aan
onze geschiedenis. Door hun
grootte en karakteristieke
ligging zijn ze een waardevolle
aanwinst in ons landschap.
Maar een molen is meer dan
een mooi plaatje. Vooral voor
een molen geldt dat stilstand

achteruitgang is. Voor het be
houd van het molenmechaniek
is het van belang dat de molen
regelmatig draait.
Gelukkig kunnen we terug
vallen op de inzet van een
grote groep vrijwilligers die
zorgen dat de molens worden
opengesteld en gebruikt wor
den om te malen, planken te
zagen, olie te persen of wol te
vollen. Om dat ook voor de toe
komst te garanderen kunnen
onze Limburgse molenaars
best wat hulp gebruiken. Het
molenaarsambacht is niet voor

Programma
•	Zaterdag 25 januari:
algehele molenkennis,
Torenmolen Gronsveld
•	Zaterdag 22 februari:
kastmolens,
Standerdmolen Urmond
•	Zaterdag 28 maart:
stenen molens,
Van Tienhovenmolen
•	Zaterdag 25 april:
watermolens,
Wittemermolen
Interesse? Aanmelden
kan bij Jo Meessen:
jo.meessen@gmail.com.
Daar kunt u ook terecht voor
vragen over de cursus.
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