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Versie 3: d.d.  2021/02/22 

Jaarverslag 2020 MolenNetwerk KempenBroek VZW 

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

Molenvrienden, VZW Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel, Molenstichting Weerterland, 

Stichting Sint Annamolen (1911), molen van Keent, 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 2020 kan voor MolenNetwerk KempenBroek VZW in enkele korte en krachtige zinnen 

worden geschetst: 

• De covid-19 pandemie heeft een extreem zware stempel op 2020 gedrukt. 

• MolenNetwerk Kempenbroek is door de sluiting van de Rijksgrens en door alle 

reisbeperkingen en uitgangsbeperkingen in Nederland en België nauwelijks in de gelegenheid 

geweest fysiek samen te komen noch grensoverschrijdende activiteiten te organiseren. 

• De meeste molens binnen GrensPark Kempen~Broek bleven grote delen van 2020 of zelfs 

het hele jaar gesloten. In België konden de meeste molenaars zelfs hun molen niet bedienen 

omdat dit door de covid-19 regelgeving niet was toegestaan. 

• Ondanks alle beperkingen slaagden we er toch in de Watermolenroute in de Erfgoedapp te 

lanceren.  

• De Grenzeloze Molendag moest vanwege covid-19 geheel virtueel doorgaan. 

  

De regelgeving rond covid-19 is er de oorzaak van dat veel molens het hele jaar 2020 niet of vrijwel 

niet geopend zijn geweest en ook niet hebben gedraaid en/of gemalen. Dit baart zorgen over de 

technische staat waarin het molenerfgoed verkeert. Bovendien maken we ons zorgen over een 

dalende belangstelling onder de molenvrijwilligers bij hun molenerfgoed omdat de molenaars en 

molenvrijwilligers niet in de gelegenheid zijn hun hobby uit te oefenen.  
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 Opmerkelijk & Agenda 

• 9 januari: Michel Segers, molenaar van de Neermolen, is plots overleden.  

• 22 januari: eerste ronde Watermolenroute, molenbezoek 

• 23 januari: Bijeenkomst stakeholders Interreg project Wildlife Economy voor 

Kempen~Broek in Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man in Weert 

• 6 februari: Molenfietsroutes goedgekeurd voor Via Molina 

• 17 februari: Presentatie MNKB aan gemeente Kinrooi 

• 18 februari: Bezoek molens Watermolenroute  

• 29 februari: Bezoek aan Mijnmuseum Beringen. Leren over hoe de gidsen er het 

publiek rondleiden.  

• 2 maart: Presentatie MNKB aan gemeente Bree 

• 3 maart: Jaarvergadering MNKB in molenaarshuisje Kaulille 

• 16 maart: alle fysieke bijeenkomsten van MNKB worden geannuleerd voor de duur 

van de covid-19 pandemie. MNKB start met de dagelijkse digitale Houd Moed 

molengroet, iedere dag van bij een andere molen uit GrensPark Kempen~Broek. 

• 24 maart: Nationale Molendag in Nederland wordt geannuleerd 

• 25 maart: In de wieken van de molens wapperen witte vlaggen of hangt een rood 

hart als steun aan de werkers in de zorg 

• 18 april: lancering website Grenzeloze Molendag 

• 21 april: De grenzen tussen beide delen van Kempen~Broek worden gesloten.  

• 6 mei: Besluit tot virtuele Grenzeloze Molendag in 2020 

• 6 mei: Besluit Belgische overheden: molens tot 31 juli allemaal geheel dicht 

• 19 mei: Eerste digitale vergadering MNKB (werkgroep molenroutes)  

• 25 mei: Begin campagne: Je Smartphone als Sleutel op de Poort van de Molen 

• 22 juni: Subsidie Provincie Limburg voor 3 molenfietstochten in GrensPark 

Kempen~Broek: Watermolenroute, Kempenmolenroute Zuid en Noord 

• 17 juli: Lancering Watermolenroute in Erfgoedapp bij Pollismolen 

• 24 juli: Ook MolenFeesten Molenbeersel geannuleerd 

• 18 augustus: Start werkzaamheden voor Kempenmolenroute Zuid  

• 27 augustus: Virtuele Grenzeloze Molendag Route in de Faro Erfgoedapp 

• 1 september: Fysieke bestuursvergadering in de Bibliotheek Bocholt 

• 13 september: Virtuele Grenzeloze Molendag/Open Monumentendag 

• 29 september: 2e Covid-19 golf dwingt molens in NL wederom te sluiten 

• 19 november: Bijpraatcessie met RLKM over Mens&Biosfeer project KempenBroek 

• 25 november: 3 Kempenbroek watermolenfilmpjes van Dion Huiberts  

• 28 november: Het Herfstmysterie van de Zorgvlietmolen in Molenbeersel 

• 14 december: Startbijeenkomst (digitaal) Open Monumentendag 2021 

• 17 december: Overleg stand van zaken project Watermolenlandschap / Grenspark 

Kempenbroek / Natuurgrenspark De Groote Heide / MNKB 
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 Molenfietsroutes in de Erfgoedapp 

Na de succesvolle Grensmolenroute waren we door de toekenning van een subsidie door de 

Provincie Limburg (Hasselt) in de gelegenheid ook de Watermolenroute en de 

Kempenmolenroute uit te stippelen en in de Erfgoedapp van Faro aan te bieden. 

Als gevolg van Covid-19 en de daarvan het gevolg zijnde beperking van de reismogelijkheden, 

bleek het samenstellen van deze routes veel complexer. Veel steun kregen we bij het 

vergaren van de content van de verschillende Erfgoed-verenigingen en molenvrijwilligers.   

Ook het op afstand overleggen over de inhoud van de route, het vergaren van fotomateriaal, 

de controle van teksten en het invoeren van alle content in de Erfgoedapp vergt heel wat 

meer afstemming. We besloten daarom te starten met een basis-editie van de 

Watermolenroute. Zo snel dit weer mogelijk is wordt de Watermolenroute 2.0 uitgebracht.  

De lancering van de Watermolenroute vond midden juli onder ruimte belangstelling corona-

proof plaats tijdens een bijeenkomst op de Pollismolen. De reacties op de route waren 

positief. 

 

De Watermolenroute werd in 2020 418 maal gedownload, de Grensmolenroute 448 maal de 

route voor OMD/Grenzeloze molendag 141 maal en wandeling De Kollergang 41 maal. 

Virtueel molenbezoek met behulp van de Erfgoedapp 

Sint Jan                                  
Nijverheid                             
Broekmolen                         
Zorgvlietmolen                  
Keijersmolen                      
Uffelsemolen                      
Kasteelmolen                      
Armenmolen,                     
Schouwsmolen                 
 

53 
59 
47 
114 
116 
58 
64 
58 
34 

Dorpermolen                                    
Volmolen                                          
Leverenmolen                                    
Klaaskensmolen                                 
Neermolen                                        
Wurfeldermolen                              
Bosmolen                                            
Galdermansmolen,                           
Keyartmolen                                     
Vinckemolen                                      
Pollismolen                                       
Rooiermolen                                    

234 
133 
92 
97 
113 
112 
68 
34 
57 
41 
207 
128 



 

Jaarverslag 2020  MolenNetwerk KempenBroek VZW:  4 
 

 Folders Molenfietsroutes 

In de loop van 2020 werden 3 nieuwe folders samengesteld en uitgegeven. De folder Je 

smartphone als sleutel op de molenpoort, de folder Grensmolenroute en de folder 

Watermolenroute. Deze folders zijn bedoeld om de eigen inwoners en de bezoekers aan de 

streek te attenderen op de fietsroutes in de Erfgoedapp. De folders worden verspreid naar 

Toeristische Diensten, VVV-kantoren en accommodaties voor verblijfsrecreatie zoals B&B’s, 

vakantieparken enz. Verder worden de folders ook gericht verspreid onder doelgroepen.  

Ook werd er een flyer over de molenfietsroutes op grote schaal verspreid. 

 

 

 Bestuurlijke Contacten 

In 2020 gingen we, tot dit als gevolg van Covid-19 niet meer mogelijk was, verder met het 

versterken van de bestuurlijke contacten met gemeente en andere (overheid)organisaties en 

instanties. 

We presenteerden MolenNetwerk KempenBroek tijdens bijeenkomsten met het College van 

Burgemeester en Schepenen van Kinrooi en Bree.  Ook was er regelmatig digitaal contact 

(email) met de Toeristische Dienst van Bree en Maaseik en met de Samenwerking 

Grensgebied De Kempen (Cranendonck, Weert, Hamont-Achel, Bocholt en de Provincies B en 

NL Limburg en Brabant.  

Met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de IOED’s hebben we een regelmatig 

contact 
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 Promotion en volgers 

Corona zorgt er ook voor dat we als MolenNetwerk KempenBroek ook een andere wijze van 

promotion moesten ontwikkelen. Het niet doorgaan van molendagen, molenevenementen 

en toeristische markten, maakte het nodig om de molens van Kempen~Broek vooral digitaal 

onder de aandacht te brengen.  

Daarvoor gebruiken we kanalen als Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en onze eigen 

website www.kempenbroekmolens.org/be/nl. 

Onze eigen website kempenbroekmolens.org kreeg in 2020 23.044 bezoekers die totaal 

91.699 pagina’s bekeken. 

Onze andere websites zijn: molenagenda.com en grenzelozemolendag.com  

Het aantal volgers van de Facebookpagina steeg van 602 naar 705 

Een bericht op 12-01-2020 over het overlijden van molenaar Michel Segers van de 

Neermolen werd 12.391 maal bekeken en leidde tot 3.081 reacties. Gemiddeld worden 

berichten op ons Facebook-account tussen de 150 en 250 maal bekeken.  

Op Instagram hebben we 458 volgers, op Twitter 63 volgers. 

Onze molenfietsroutes zijn te vinden in het fietsboekje 2020/2021 van Toerisme Limburg. 

De grensoverschrijdende molenfietsroutes worden ook opgenomen in de website van de 

samenwerkende Nederlandse, Duitse en Deense molenorganisaties: Via Molina.  

Helaas neemt België (Vlaanderen) nog niet deel aan Via Molina.  

 Digitale activiteitenagenda 

Door corona en de lockdown die dat tot gevolg had, werd de Molenagenda KempenBroek die 

in een normaal jaar 12 maal (digitaal en in print) samengesteld en verstuurd wordt naar zo’n 

250 adressen van toeristische verblijfsaccommodaties binnen GrensPark Kempen~Broek en 

aangrenzende gebieden in 2020 niet samengesteld.  

Naast de 14-daagse of maandagenda verzorgen we in een normaal jaar ook dagelijks de 

actuele digitale Molenagenda voor KempenBroek op internet www.molenagenda.com 

 

Ook de molenagenda Kempenbroek trok dit jaar als gevolg van corona beduidend minder 

bezoekers. Op jaarbasis net geen 9.800 tegenover ruim 30.000 in 2019 

 

 

http://www.kempenbroekmolens.org/be/nl
http://www.molenagenda.com/
http://www.molenagenda.com/
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 Grenzeloze Molendag 

De 3e Grenzeloze Molendag is in 2020 geheel virtueel doorgegaan.  

De speciaal voor Grenzeloze Molendag samengestelde Erfgoedapp tocht werd 41 maal 

gedownload. 258 maal werd informatie bij een van de molens opgeroepen via de app.  

 Media 

MolenNetwerk KempenBroek VZW haalde in 2020 vooral rond de lancering van de 

Watermolenroute in de Erfgoedapp enkele malen de landelijke, provinciale, regionale 

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

Limburg, Het Nieuwsblad, Grensland Actueel, ViaWeert, LEF, MagjeZien, InternetGazet, 

Dagblad De Limburger, MiddenLimburgActueel, Vlaamse Molens en Molens van De 

Hollandsche Molen.  

Ook was er aandacht voor onze fietsroutes op de landelijke websites van Herita, Faro en op 

de speciale corona-activiteiten tips van GrensPark Kempen~Broek/RLKM.  

Advertentie en artikels werden geplaatst in plaatselijk blaadjes i.v.m. de 
Watermolenroute: 't Blaadje Kinrooi (1300 ex), Blaadje Stramproy (1000 ex), de 
Nieuwe Printer Bree (1200 ex), Bocholt MaggeZien (5.000 ex) 

 

 Jongeren en molens 

Als gevolg van de overheidsmaatregelen konden er in 2020 geen activiteiten speciaal voor 

jongeren zoals Jong redt Oud en de Junior Molenaars georganiseerd worden. 

Wel opende in de Sint Annamolen Keent in Weert de op het onderwijs en jongeren gerichte 

permanente tentoonstelling Molens worden Groot.  

Voor de tentoonstelling “Molens worden groot”  werd er gestart met de uitwerken 
van een educatieve brochure.  
Deze is bestemt voor leerlingen van de laatste klassen van het lager onderwijs, de 
eerste leerjaren van het middelbaar voortgezet en technisch onderwijs en 
jeugdverenigingen.  
De brochure zal vormende en speelse opdrachtenreeksen bevatten.  
Hiermee kan de jonge bezoeker de tentoonstelling telkens op een andere en actieve 
wijze benaderen.  
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 Samenwerking 

In 2020 werkten we als MolenNetwerk KempenBroek VZW prettig samen met: 

• RLKM – Projectorganisatie GrensPark Kempen~Broek 

• De Toeristische diensten van Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik 

• De Provincie Limburg (Hasselt) 

• De gemeenten Weert, Cranendonck, Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik 

• Projectorganisatie Samenwerking Grensgebied De Kempen  

• IOED Lage Kempen en IOED RLKM 

• Vzw Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel, Molenstichting Leudal, Kauliller 

Molenvrienden, Stichting Sint Annamolen Keent, Molenstichting Weerterland. 

• De VVV Midden-Limburg en het VVV-backoffice Weert 

• 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)  

• 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  

 

Leden van de Kerngroep/ adviseurs: 

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

• Els Peusens/Kristel Neyens, adviseurs 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 6.438,42  KBC Bank 

 Saldo subsidie 1.763,51  Subsidie GMR afrekening 

 Saldo Verkopen 4,00  kaartverkoop 

 Subsidie 10.995,00  Provincie Limburg 

 Diverse inkomsten 48,40   

 Excursie  1.700,00  Bijdragen deelnemers 

 Reuzenfeest 200,30  Inzet uren vrijwilligers 

 Kaartverkoop 80,84  Contant Annamolen 

 Subtotaal inkomsten 14.792,05   
 Bankkosten 2019  81,00 KBC-bank 

 Toerisme/VVV/Promo  871,20 Fietsboekje en Abo T.L.  

 Promotie en PR APP  167,73 Advertentie - film 

 Drukwerk APP  1.397,97 Folders, flyers, banner 

 Vergaderkosten APP  305,68  

 Molenroutes APP   5.722,29 Rechten/geluid/film 

 Websites MNKB  732,63 MNKB-sites 

 Deskundigheid   167,60 Boeken/studiemateriaal 

 Administratiekantoor  217,65 Papier/toner 

 Deskundigheid app  935,40 Werkbezoeken 
 Subtotaal uitgaven  10.599,15  

31/12/2019 Eindsaldo bank  10.631,32 KBC-bank  

  21.230,47 21.230,47  
 

 

Begroting organisatiekosten 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Kantoorkosten (papier, toner enz)  400,00 

Vergaderkosten en abo Zoom  500,00 

WWW websites abonnementen  750,00 

ICT kosten / software  300,00 

Bankkosten  100,00 

Lidmaatschappen (VVV, Toerisme Limburg)  600,00 

Cursuskosten, deskundigheidsbevordering  1.000,00 

Drukwerk weggeeffolders algemeen  500,00 

Grenzeloze Molendag  750,00 

Verkopen advertenties websites 1.900,00  

Subsidies 3.000,00  

 4.900,00 4.900,00 
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Toelichting financieel jaarverslag 2020 

Het jaar 2020 zal later als een gedenkwaardig jaar worden herinnerd. Veel van de activiteiten 

die we als Netwerk wilden realiseren zijn niet mogelijk geweest. Het feit dat ons Netwerk 

grensoverschrijdend is maakte het nog ingewikkelder, aangezien de coronamaatregelen in 

België en Nederland niet hetzelfde waren/zijn. Van blokkade van de grens tot niet meer 

België/ Nederland in mogen leverde ons het nodige hoofdbreken op. 

Toch zijn we in de beginperiode toch nog in staat geweest de Watermolenroute te lanceren 

tijdens een bijeenkomst op de Pollismolen, waarbij naast molenaars , ook afgevaardigden 

vanuit de diverse gemeentes aanwezig waren.  

Met de volledige groep Netwerkleden en hun partners hebben we een deskundigheid 

bevorderend bezoek gebracht aan het BeMine complex. Naast kennis opdoen is het ook een 

dag geweest van elkaar leren kennen. De kosten zijn deels door de deelnemers, deels door 

het Netwerk betaald. 

Ondanks dat het onmogelijk werd gemaakt om de molen te laten draaien, in Belgie al het 

gehele jaar niet en in Nederland gesloten of met onwerkbare beperkingen, heeft de kerngroep 

van ons Netwerk niet stil gezeten. 

De kerngroep is gemiddeld zo’n 1 x per maand , meestal op dinsdagmiddag van 14.00-17.00 

digitaal met elkaar in gesprek geweest om de volgende routes (Kempenmolenroute noord, 

windmolenroute,) op de Erfgoedapp te realiseren. Zeker omdat als stok achter de deur de 

datum staat waarop we het toegekende subsidiebedrag moeten kunnen verantwoorden ( en 

anders deels terugbetalen). 

De materialen ( routebordjes, bevestigingsmateriaal, routepaaltjes etc) die nodig zijn om de 

Kempenmolenroute fysiek uit te zetten zijn grotendeels aangeschaft. Nu zal er de 

mogelijkheid moeten ontstaan om de route te kunnen uitzetten. Veel zal afhangen van de 

corona maatregelen. 

In de tussenliggende tijd heeft ieder zijn tijd benut om de zaken die waren afgesproken verder 

uit te werken en materiaal te verzamelen voor de noordelijke lus en voor de Windmolenroute. 

De kosten voor deze werkzaamheden aan de app en het in stand houden van de contacten 

met alle belanghebbenden zijn in het financieel overzicht opgenomen. 

Om zichtbaar te blijven hebben we ook vol ingezet op de promotie van het MolenNetwerk en 

de routes die al online zijn. Veel is geïnvesteerd in het zichtbaar zijn op de diverse sociale 

media. De kosten zijn in het financieel jaarverslag opgenomen . 

Ook begint het MolenNetwerk zo langzaam maar zeker een steeds grotere kring van 

bekendheid te krijgen en wordt het netwerk gezien als een belangrijke partner als het gaat om 

de realisatie van het bekend maken en in stand houden van ons culturele (molen)erfgoed. De 

kosten die dit met zich meebrengt zijn in het financieel overzicht opgenomen. 

Louis Morre, Penningsmeester  

3 februari 2021 
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Activiteitenjaarverslag en financieel verslag vastgesteld op:  23 februari 2021 / 230222021 

 

Is ondertekend door: 

 

V. van den Berg, voorzitter 

 

T. Verlaak, secretaris 

 

L. Morre, Penningmeester 

 

 

Kascontrole uitgevoerd door: 

 

J. Gielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZW MolenNetwerk KempenBroek, Lillerbaan 9, 3950 Bocholt (B) - VZW MNKB 704 703 317 

 Telefoon: +31 (0)6 11134446            Web: www.kempenbroekmolens.org                                                  

Email: kempenbroekmolens@gmail.com 

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

http://www.kempenbroekmolens.org/
mailto:kempenbroekmolens@gmail.com
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Planning activiteiten MNKB voor 2021 

Bijlage bij jaarverslag 2020 MNKB  

 

 

Een realistische activiteitenplanning maken voor 2021 is een vrijwel ondoenlijke aangelegenheid. 

Veel, zo niet alles, zal afhangen van het verdere verloop van de covid-19 pandemie. Momenteel is 

volstrekt onzeker en onduidelijk of en zo ja wanneer en onder welke voorwaarden molens in 2021 

opengesteld kunnen worden.  

Extra complicerende factor is bovendien dan MNKB in België en Nederland actief is en dat beide 

landen geen gemeenschappelijk covid-19 beleid of regelgeving kennen. 

 

Voor 2021 streeft MNKB naar: 

• Het online brengen van de Kempenmolenroute Zuid en de Kempenmolenroute Noord. 

• Het plaatsen van informatieborden Dit is een Molen met een Leuke Plus bij een aantal 

geselecteerde windmolens en watermolens met een duidelijke publieksfunctie. 

• Het aanbrengen van verwijsbordjes naar molensites in de Grensmolenroute, 

Watermolenroute en de Kempenmolenroute Zuid en Noord 

• Deelname met enkele molens aan regionale, provinciale en/of landelijke molendagen en 

aan de Open Monumentendag. 

• Het uitstippelen en in de Erfgoedapp online brengen van molenroutes voor wandelaars.  

• Deelname van MNKB aan het Wild Life Project van RLKM en aan het Mens & 

Biosfeerprogramma van GrensPark Kempen~Broek (RLKM)  

• Ontwikkelen en uitwerken van een gerichte aanpak voor promotion van het molenerfgoed 

in GrensPark Kempen~Broek bij doelgroepen als wandelaars, fietsers, senioren, 

erfgoedliefhebbers. Uitwerken van een financiering voor deze gerichte promotie. 

• Indien mogelijk organisatie van de Grenzeloze Molendag op 11 en/of 12 september 

• Verdere uitwerking en verbreding van het project Molens worden Groot 

• Haalbaarheid onderzoeken van een Kempen~Broek molenaars/molengids opleiding 

• Starten overleg met Kempen~Broek gemeenten over een jaarlijkse subsidieregeling om de 

kosten van de werking van MNKB te dekken.   

 


