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Jaarverslag 2019 MolenNetwerk KempenBroek VZW 

MolenNetwerk KempenBroek VZW (MNWK) is een samenwerkingsverband tussen de Kauliller 

Molenvrienden, VZW Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel, Molenstichting Weerterland, 

Molenstichting Leudal en een aantal moleneigenaren en molenliefhebbers uit het gebied van 

GrensPark Kempen~Broek. 

MolenNetwerk KempenBroek ontstond in 2015 met als doelstelling ‘De windmolens en water-

molens die liggen in de Belgische en Nederlandse gemeenten die samen het gebied van GrensPark 

Kempen~Broek vormen beter op de kaart te zetten en het Verhaal van de Molen nadrukkelijker te 

laten klinken. De molens van Cranendonck (Budel), Nederweert, Weert, Leudal (Ittervoort, 

Neeritter, Haler), Hamont, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik worden tot het MolenNetwerk geteld.  

Het jaar 2019 kan voor MolenNetwerk KempenBroek VZW in enkele korte en krachtige zinnen 

worden geschetst: 

• De introductie van de Grensmolenroute in de Erfgoedapp van Faro was een arbeidsintensief 

en erg leerzaam traject. 

• De Erfgoedapp en de molenroute in Kempen~Broek is positief ontvangen 

• We hebben besloten om in 2020 twee nieuwe routes (Watermolenroute en 

Kempemolenroute) in de ErfgoedApp op te nemen 

• Door het niet samenvallen van Open Monumentendag(en) in België en Nederland houden 

we ook geen Grenzeloze Molendag in 2019. 

• We zijn met MolenNetwerk KempenBroek vzw regelmatig naar buiten gestreden. 

• De KempenBroek MolenAgenda groet uit tot ons meest krachtige promotionmiddel. 

 

Door het jaar met enkele krachtige zinnen te beschrijven doen we echter te kort aan het vele werk 

dat door de mensen van MolenNetwerk KempenBroek VZW, allen vrijwilligers, in 2019 voor de 

windmolens en watermolens van GrensPark Kempen~Broek is verzet. 
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 Highlight ’s 

• 15 januari: Bezoek leden kerngroep aan molens Grensmolenroute 

• 26 maart: Statutaire Jaarvergadering MNWK 

• 02 april: Netwerkavond Kempen~Broek Verkenners en vrijwilligers 

• 14 april: Infomarkt IJzeren Man en Kempen~Broek  

• 28 april: Erfgoed dag Vlaanderen 

• 06 mei: Presentatie MNWK in Budel/Cranendonck 

• 12 juni: Presentatie MNWK aan Gebiedssamenwerking De Kempen 

• 27 juni: Deelname MNWK aan Projectgroep Kempen~Broek 

• 01 juli: Presentatie MNWK aan gemeente Nederweert 

• 02 juni: Presentatie MNWK aan Toerisme Limburg (Hasselt) 

• 09 juli t/m 13 juli: Jong Redt Oud Molenbeersel 

• 18 juli: Interview Radio 1 – BRT over MNWK 

• 26 juli: Netwerkavond MNWK Keijersmolen – Molenbeersel 

• 28 juli: Infostand MNWK MolenFeesten Molenbeersel 

• 08 september: Infomarkt bij Sevensmolen Kaulille 

• 10 september: Presentatie MNWK aan Schepen Stad Maaseik 

• 15 september: Infokraam MNWK bij Anna Molen Keent  

• 24 september: Partnerevenement Toerisme Limburg (Leusden-Zolder) 

• 28 september: Bezoek molenaars West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen  

• 08 oktober: Netwerk-dag Gemeente Bocholt, Faro, erfgoedwereld 

• 10 oktober: Presentatie Watermolenroute Stad Maaseik  

• 02 november: Deelname MNWK aan Reuze-N-feesT Molenbeersel 

• 06 november: 1e draaidag film Kempen~Broek windmolens en watermolens 

 

 Grensmolenroute in de Erfgoedapp 

Na enkele maanden van gedegen voorbereiden, het volgen van enkele cursussen en het 

vergaren van gegevens waarbij René Weerens de leiding heeft genomen, zijn we in maart en 

april druk bezig geweest met het invoeren van de content voor de Grensmolenroute. 

Dit was ook voor ons de eerste echte kennismaking met het gebruik van de Erfgoedapp van 

Faro en het gebruik van V Director en het managementsysteem van de Erfgoedapp. 

We hebben enkele dagen gastvrijheid ontvangen in de bibliotheek in Bocholt waar de 

computer-infrastructuur en technische bijstand voor ons paraat stonden. 

Door in een klein team (René Weerens, Toon Verlaak, Louis Morre en Vincent van den Berg) 

samen te werken konden we problemen bij het invoeren samen snel doorgronden en van 

gemaakte foutjes, die logisch zijn bij het leren gebruiken van een nieuw programma, leren. 
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René Weerens waakte daarbij niet alleen over de correcte invoer van ieders gegevens maar 

had ook een scherp oog voor de lay-out en presentatie. 

De Grensmolenroute werd, na enkele weken van proefdraaien, tijdens de Netwerkavond aan 

het begin van de MolenFeesten in Molenbeersel officieel gelanceerd. 

Inmiddels is de Grensmolenroute zo’n 6 maanden online en we constateren een regelmatig 

gebruik van de app.  

    

 

Tijdens bijeenkomsten in Bocholt (Netwerkmoment voor de Erfgoedsector) en Maaseik met 

de Watermolenaars, hebben we de app ook nog gepresenteerd. 

 Toeristische molenfolder “Molenland Kempen~Broek” 

In de loop van 2019 werd een nieuwe Toeristische Molenfolder Molenland Kempen~Broek 

gedrukt en verspreid. In deze 2e druk van de folder, oplage 15.000 exemplaren, zijn enkele 

beperkte aanpassingen doorgevoerd. Ook wordt in de folder de Erfgoedapp en de in de 

Erfgoedapp van Faro opgenomen molenroute in Kempen~Broek gepresenteerd. Deze folder 

wordt verspreid naar Toeristische Diensten, VVV-kantoren en accommodaties voor 

verblijfsrecreatie zoals B&B’s, vakantieparken enz.  
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 Molenfolder “Dit is een molen met een PLUS” 

Als promotion van de Grensmolen fietsroute in de Erfgoedapp van Faro is de weggeeffolder 

“Dit is een Molen van een Plus” samengesteld. Er is een versie voor de windmolens en voor 

de watermolens (wisselende voorpagina).  

De folders hebben een oplage van 2.000 exemplaren elk en worden neergelegd op de molens 

die in de Grensmolenroute zijn opgenomen. 

 Bestuurlijke Contacten 

Veel energie van de kerngroep MolenNetwerk KempenBroek VZW werd in 2019 gestoken in 

bestuurlijke contacten met gemeente en andere (overheid)organisaties en instanties. 

We presenteerden MolenNetwerk KempenBroek tijdens een bijeenkomst met het College 

van B en W van Weert en tijdens bijeenkomsten met een bestuurlijke/ambtelijke 

vertegenwoordiging van de gemeenten Cranendonck (Budel), Nederweert en Maaseik. Ook 

konden we het MolenNetwerk voorstellen aan de bestuurlijke/ambtelijke organisatie van 

Gebiedssamenwerking De Kempen.  

Met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland hebben we een regelmatig contact. 

In de loop van 2019 werden ook contacten aangeknoopt met Toerisme Limburg in Hasselt. 

 

 Promotion 

Naast alle organisatorische, financiële en bestuurlijke zaken die in 2019 geregeld werden, 

hield de kerngroep zich vooral bezig met het organiseren van de promotion, het Op de Kaart 

zetten, van het molenerfgoed van Kempen~Broek. 

Daarvoor kwam de kerngroep in 2019 10 maal in vergadering bijeen. De vergaderingen 

werden meestal gehouden in Kaulille in het molenaarshuisje bij de Sevensmolen of in 

Molenbeersel in de Keijersmolen.  

In verschillende samenstelling namen een of enkele bestuursleden van MNWK in 2019 ook 

nog deel aan 24 bijeenkomsten, netwerkdagen, cursusdagen, workshops of andere 

vergaderingen.  Tijdens dit soort bijeenkomsten streven we altijd naar deelname met een 

brede delegatie. 
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 Digitale informatie over het Molennetwerk  

Namens het MolenNetwerk KempenBroek VZW werd in 2019 de Molenagenda KempenBroek 

12 maal (digitaal en in print) samengesteld en verstuurd naar zo’n 250 adressen van 

toeristische verblijfsaccommodaties binnen GrensPark Kempen~Broek en aangrenzende 

gebieden.  

De nieuwe Europese Privacyrichtlijnen bezorgden ons daarbij het nodige extra werk omdat 

alle abonnees opnieuw benaderd moesten worden of zij de agenda nog wensten te 

ontvangen. Dit resulteerde in enkele opzeggingen van vooral accommodatie-verschaffers die 

hun bedrijf, tijdelijk of definitief, beëindigd hadden. 

Naast de 14-daagse of maandagenda verzorgden we de dagelijks actuele digitale 

Molenagenda voor KempenBroek die via internet in 2019 bijna 30.000 keer werd 

geraadpleegd. https://tockify.com/kempenbroekmolens/pinboard 

Vanaf de lente van 2019 was de MolenAgenda voor gebruikers makkelijk digitaal bereikbaar 

via de website www.molenagenda.com 

Ook hielden we de veelbekeken Facebook-pagina’s over het molenerfgoed van KempenBroek 

@molenskempenbroek met 610 volgers en @vroegerinkempenbroek met 155 volgers bij. 

De website www.kempenbroekmolens.org trok in 2019 maandelijks gemiddeld 1.000 unieke 

bezoekers. Door een aanpassing in de website kunnen we de molenagenda ook op deze site 

aantrekkelijker presenteren.  

In het actueel houden van website, molenagenda en sociale media-kanalen van het 

MolenNetwerk ging in 2019 dagelijks minimaal 1,5 uur werk zitten. 

 

 Grenzeloze Molendag 

De 2e Grenzeloze Molendag heeft in 2019 géén vervolg gekregen. We besloten om deze 

Grenzeloze Molendagen voortaan alléén te organiseren in jaren dat de Open 

Monumentendag(en) in Vlaanderen en Nederland in hetzelfde weekeinde vallen. 

Voor 2020 plannen we wel weer een Grenzeloze Molendag. 

https://tockify.com/kempenbroekmolens/pinboard
http://www.kempenbroekmolens.org/
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 Informatiekraam 

Om reclame voor het molenerfgoed van Kempen~Broek te maken stonden we met een 

informatiekraam op 14 april in de informatiebeurs voor het De IJzeren Man gebied en 

Kempen~Broek in Weert. 

Verder stond MolenNetwerk KempenBroek VZW ook op 28 juli met de kraam op de 

MolenFeesten in Molenbeersel. 

Op 08 september waren we et een kraam aanwezig bij de Anna Molen Keent in Weert en 15 

september bij de Sevensmolen in Kaulille. 

Op 2 november werkten we mee aan het Reuze-N-Feest in Molenbeersel bij gelegenheid van 

100/200 jaar Zorgvlietmolen en 150 jaar Keijersmolen. Een stemmig en indrukwekkend 

jubileumfeest. 

 Netwerkavond 

In 2019 organiseerden we op vrijdag 26 juli in goede samenwerking met de organisatie van 

de Molenfeesten in Molenbeersel, een Netwerk- en informatieavond voor de 

molenvrijwilligers van KempenBroek. Tijdens deze avond lanceerden we de Grensmolenroute 

in de Erfgoedapp van Faro. De extreme hitte die weken speelde de opkomst helaas in 

negatieve zin parten. 

Op 10 oktober hielden we, in goede en prettige samenwerking met de Stad Maaseik, een 

netwerkavond voor de watermolenaars van de Bosbeek en Itterbeek om de plannen voor de 

watermolenroute te ontvouwen. Een geslaagde en erg zinvolle avond. 

 Media 

MolenNetwerk KempenBroek VZW haalde in 2018 ook enkele malen de provinciale en 

regionale nieuwsmedia zoals kranten, tijdschriften en internet nieuws-websites: Het Belang 

van Limburg, Grensland Actueel, VIaWeert.  

Radio 1 in België en L1 radio en Omroep Brabant in Nederlands Limburg en Brabant hadden 

aandacht voor onze Grensmolenroute en de Molen-Erfgoedapp. Het hebben van persoonlijke 

contacten (de weg weten) is erg belangrijk bij het krijgen van media-aandacht.  
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 Jongeren en molens 

In 2019 werd er binnen onze regio weer een nieuw JongRedtOud project gehouden in 

samenwerking met de gemeente Kinrooi en de Keijersmolen in Molenbeersel. Helaas liet de 

organisatie door de gemeente Kinrooi wat te wensen over. De Sint Anna, de molen van 

Keent, in Weert kende in 2019 Junior Molenaars. Een woensdagmiddag in de maand komen 

een groep jongeren uit Weert en Pelt een middag naar de molen en leert zo de molen en het 

molenaarschap meer diepgaand kennen. Ook in 2020 staat Junior Molenaar open voor 

jongeren uit Belgisch en Nederlands Limburg. 

 Samenwerking 

In 2018 werkten we als MolenNetwerk KempenBroek VZW prettig samen met: 

• RLKM – Projectorganisatie GrensPark Kempen~Broek 

• De Toeristische diensten van Bocholt, Bree, Maaseik. 

• De Provincie Limburg (Hasselt) 

• De gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck, Bocholt, Kinrooi, Maaseik 

• Vzw Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel, Molenstichting Leudal, Kauliller 

Molenvrienden, Stichting Sint Annamolen Keent. 

• Vrijwilligers Molenfeesten Molenbeersel 

• De VVV Midden-Limburg  

• Diverse particuliere moleneigenaren  

• Molenaars en molenvrijwilligers van een groot aantal windmolens en watermolens in 

de gemeenten van GrensPark Kempen~Broek  

 Bestuur MNWK en Kerngroep (K)  

Jos Beurskens (Molenstichting Leudal) nam in 2019 afscheid als adviseur Leudal. 

• Voorzitter: Vincent van den Berg, Weert 

• Secretaris: Toon Verlaak, Kaulille-Bocholt 

• Penningmeester: Louis Morre, Weert 

• Lid: René Weerens, Molenbeersel 

• Lid: Ann Rombaut, Bocholt 

• Lid: Jos Gielen, Kaulille-Bocholt  

• John Klerkx, adviseur watermolens /subsidies/particuliere eigenaren (K) 

• Els Peusens, adviseur Grenspark Kempen~Broek / RLKM (K) 

• Piet Hermans, adviseur erfgoed /  Molenstichting Weerterland (K)  

• Piet Zegers, adviseur Molenstichting Leudal (K) 
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 Financiën 

Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Toelichting 

01/01/2019 Beginsaldo bank 8.484,99  KBC Bank 

 Saldo sponsoring 200,00   

 Saldo Verkopen 34,00   

 Sponsoringen 1.250,00  De Buren 

 Diverse betalingen 203,28   

 Subtotaal inkomsten 1.687,28   

 Netwerkbijeenkomsten  232,95 Molenbeersel 

 Bankkosten 2019  38,66 KBC bnk 

 Cursussen  171,00 Herita en Faro 

 Promotie en PR  919,17 Folders, banners  

 Abonnementen  151,25 Limb Markenting 

 Vergaderkosten  67,10  

 Grensmolenroute App  1.649,53  

 Representatie bestuur  121,74 visitekaartjes 

 Boeken App  39,20 Watermolenroute 

 IT techniek   180,80 Kabels, dongel e.d. 

 Administratie kantoor  162,45  

 Subtotaal uitgaven  3.733,85  

31/12/2019 Eindsaldo bank  6.438,42 KBC bank  

  10.172,27 10.172,27  

  

Begroting organisatiekosten 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Kantoorkosten (papier, toner enz)  400,00 

Vergaderkosten (bestuur en netwerken)  500,00 

Reiskosten  250,00 

Huren locaties  300,00 

WWW websites abonnementen  600,00 

ICT kosten / software  300,00 

Bankkosten  50,00 

Lidmaatschappen (VVV, Toerisme Limburg 
enz) 

 600,00 

Cursuskosten, deskundigheidsbevordering  1.000,00 

Drukwerk weggeeffolders algemeen  500,00 

Drukwerk Molenkaarten KempenBroek  1.00,00 

Grenzeloze Molendag  750,00 

Representatie   250,00 

Diverse en onvoorzien  1.000,00 

Verkopen advertenties websites 1.000,00  

Bijdragen 8 gemeenten á € 500,00 4.000,00  

Advertenties drukwerk e.d. 1.000,00  

Bijdragen partners  1.000,00  

 7.000,00 7.000,00 
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Activiteitenjaarverslag en financieel verslag vastgesteld op: 03 maart 2020 (20200303) 

 

V. van den Berg, voorzitter 

 

T. Verlaak, secretaris 

 

L. Morre, Penningmeester 
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Email: kempenbroekmolens@gmail.com 

Bank: BE93 736042796767 t.n.v. Molennetwerk KempenBroek - KBC-bank Molenbeersel (B) 
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