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Jaarverslag 2021 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, molenvrijwilligers en molenliefhebbers uit 

het gebied van GrensPark Kempen~Broek. 

MolenNetwerk KempenBroek ontstond in 2015 met als doelstelling ‘De windmolens en watermolens 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 2021 kan voor MolenNetwerk KempenBroek VZW in enkele korte en krachtige zinnen worden geschetst: 

• Ook in 2021 heft covid-19 een zware stempel op onze activiteiten gedrukt. 

• Door de lockdowns in België en/of Nederland kon het bestuur niet fysiek samenkomen. 

• Het openstellen van molens voor bezoekers was in 2021 als gevolg van Covid-19 aan restricties onderhevig. 

• Veel regionale, bovenregionale of landelijke molenevenementen in België én Nederland werden afgezegd of 

gingen slechts in sterk afgeslankte vorm door. 

• De lancering van de Kempenmolenroute, de 3e molenfietsroute van Molennetwerk KempenBroek in de 

ErfgoedApp .  

• De Grenzeloze Molendag kon, ondanks Covid-19, wel doorgaan maar trok door alle pandemie-onzekerheden 

en zorgen beduidend minder bezoekers. 

• De Beleefweek Limburg, voor het eerst in beide Limburgen, viel door het extreem slechte weer en door het 

ontbreken van brede PR in Belgisch Limburg, grotendeels letterlijk én figuurlijk in het water.  

  

De regelgeving rond covid-19 is er de oorzaak van dat ook in 2021 veel molens slechts beperkt geopend zijn geweest. 

Wij hebben de gemeenten die een of meerdere molens in eigendom hebben, wel geattendeerd op de schadelijke 

gevolgen van lange sluitingen van het molenerfgoed voor de technische staat van de molens.  

 

 



 Opmerkelijk & Agenda 

• 20 januari: Stakeholder meeting Wildlife Economie  RLKM  

• 26 januari: Bestuursvergadering MNKB (digitaal) 

• 02 februari: MNKB bestuur Zoom overleg actuele zaken 

• 11 februari: Infocessie Erfgoedhuizen (digitaal) Fonds voor Cultuurparticipatie 

• 16 februari: Werkgroep Molenroutes overleg (digitaal)  

• 23 februari: Bestuursvergadering MNKB (digitaal) 

• 25 februari: Webinar Een reddingsboei voor Corona (digitaal), Herita.  

• 11 maart: Webinar Projectrekeningen (digitaal) Herita 

• 15 maart: Overleg Open Monumentendag 2021 Weert-Bocholt  

• 18 maart: Overleg (digitaal) Werkgroep Molenroutes Kempenmolenroute 

• 24 maart: Filmopnames Sevensmolen Kaulille  

• 30 maart: Jaarvergadering 2021 en Bestuursvergadering MNKB  

• 07 april: Bijeenkomst werkgroep Open Monumentendag 2021 in Molenbeersel 

• 12 april: Overleg OMD 2021 met gemeente Bocholt (digitaal) 

• 13 april: Werkgroep Molenroutes (Kempenmolenroute) 

• 14 april: Overleg over OMD 2021 Weert/Bocholt (digitaal) 

• 15 april: Werkgroep OMD 2021 filmproject 

• 20 april: Opnames MNKB voor WeertBeleeft TV 

• 27 april: Bestuursvergadering MNKB Digitaal 

• 28 april: Overleg Werkgroep OMD 2021 (digitaal) 

• 04 mei: Overleg Henri Meeuwissen Napoleonsmolen Heggemuderroute 

• 18 mei: Overleg werkgroep techniek plaatsen routeborden (digitaal) 

• 19 mei: Overleg werkgroep OMD 2011 (digitaal) 

• 25 mei: Bestuursvergadering MNKB  

• 02 juni: Overleg werkgroep OMD 2021 

• 08 juni: opnames en bezoek Clootsmolen (Kempenmolenroute) 

• 16 juni: Overleg Werkgroep OMD 2021 Film MolenfietsApp 

• 21 juni: Overleg OMD 2021 Weert/Bocholt in Stadhuis Weert 

• 23 juni: werkgroep OMD 2021 Molenbeersel 

• 29 juni: Bestuursvergadering MNKB Kaulille 

• 14 juli: Overleg Plaatsen routebordjes Molenroutes Kempenmolenroute 

• 24/25 juli: Molenfeesten Molenbeersel (aangepast) 

• 27 juli: Bestuursvergadering MNKB 

• 04 augustus: Plaatsen routepaaltjes Kempenmolenroute 

• 18 augustus: Overleg Werkgroep OMD 2021 Molenbeersel 

• 31 augustus: Bestuursvergadering MNKB 

• 09 september: Opening OMD 2021 Weert Bocholt 

• 11/12 september: OMD 2021 en Grenzeloze Molendag 

• 25 september: Beleefweek Limburg Sevensmolen Kaulille 

• 28 september: Bestuursvergadering MNKB Kaulille 

• 29 september: Beleefweek Limburg: Keijersmolen Molenbeersel 

• 02/03 oktober: Beleefweek Limburg Uffelse molen, Klaaskensmolen, Dorpermolen 

• 26 oktober: Bestuursvergadering MNKB 

• 03 november: Overleg Werkgroep Molenroutes Heggemulderroute 

• 30 november: Bestuursvergadering MNKB 

  



 Molenfietsroutes in de ErfgoedApp 

Na de succesvolle Grensmolenroute (2020) waren we door de toekenning van een subsidie door de Provincie 

Limburg (Hasselt) in de gelegenheid ook de Watermolenroute (2020), Kempenmolenroute (2021) uit te 

stippelen en in de ErfgoedApp van Faro aan te bieden.  

Medio 2021 werd begonnen met de samenstelling van de Heggemulderroute. 

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

samenstellen van deze routes opnieuw veel complexer en tijdrovender. Wel kregen we de onmisbare steun 

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

Het op afstand (digitaal) 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.   

Een officiële lancering van de Kempenmolenroute bleef vanwege de Covid-19 beperkingen achterwege.  Het 

niet officieel met een publieksactiviteit kunnen presenteren van de nieuwe routes heeft tot gevolg dat je 

veel meer moet investeren in het bekendmaken van de routes dmv advertenties. Dat doen we vooral via 

websites als Facebook en Instagram en via bericht en in lokale, digitale en print media . 

 

 

 

 

 

De molenroutes werden in 2021 686 maal gedownload. 

 

 

 

 



 Folders Molenfietsroutes 

In de loop van 2021 werden de folders voor de Watermolenroute, Grensmolenroute, herdrukt. De folder 

Kempenmolenroute werd voor het eerst uitgegeven. 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 flyers over de molenfietsroutes op grote schaal verspreid vooral rond Open 

Monumentendagen en in de aanloop naar de Beleefweek Limburg 

 

 

 

 Bestuurlijke Contacten 

In 2021 gingen we door met het versterken van de bestuurlijke contacten met gemeente en andere 

(overheid)organisaties en instanties. 

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

en Maasland en Lage Kempen zijn afspraken gemaakt om in 2022 te komen tot intensievere samenwerking.  

Ook is er contact met de Molenstichting Brabant over hun Watermolensproject De Dommel.  



 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, 

dwingt ons de molens van Kempen~Broek vooral digitaal onder de aandacht te brengen/houden.  

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 2021 109.138 bezoekers die totaal 324.816 pagina’s 

bekeken. 

 

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

Eind 2021 hebben we twee websites geopend om de promotie van onze fietsroutes én wandelroutes te 

versterken en verbreden: www.molenfietsen.eu en www.molenlopen.eu  

Het aantal volgers van de Facebookpagina steeg van 705 naar 813 

Berichten op ons Facebook-account worden gemiddeld door 352 personen bekeken.  

 

 

Op Instagram hebben we 510 (458) volgers, op Twitter 112 (63) volgers. 

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.  

http://www.kempenbroekmolens.org/be/nl
http://www.molenagenda.com/
http://www.molenfietsen.eu/
http://www.molenlopen.eu/


 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 2021 opnieuw 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 

 

De molenagenda op www.molenagenda.com werd in 2021 11.068 keer aangeklikt 

 

 Grenzeloze Molendag en Beleefweek Limburg 

Grenzeloze Molendag stond in 2021 helemaal in het teken van de gezamenlijke opening van Open 

Monumentendag in Vlaanderen en Nederland, Bocholt en Weert. 

Door corona moesten de bezoekers van activiteiten  echter rekening houden met strikte regels en 

beperkingen.  Enkele molens, met name in België, mochten bezoekers niet fysiek ontvangen en in Nederland 

golden ook strikte beperkingen qua aantallen bezoekers dan in de molen(s) aanwezig mocht zijn.  

Tijdens de feestelijke opening van Open Monumentendag in Weert/Bocholt presenteerde MolenNetwerk 

KempenBroek een nieuwe film (Hugo Weerens/Popcorn Producties) ter promotie van het molenerfgoed in 

GrensPark Kempen~Broek in combinatie met de Molenroutes in de ErfgoedApp. Ook verzorgden wij een 

geslaagde busrondrit  en waren we prominent aanwezig op de informatiemarkt in Weert. 

Door het extreem slechte weer viel de eerste grensoverschrijdende Beleefweek Limburg letterlijk in het 

water.  

 Media 

Het niet doorgaan van grotere molenevenementen had ook gevolgen voor de media-aandacht in 2021. Ons 

molenerfgoed haalde daardoor in 2021 minder vaak de kolommen van kranten, weekbladen en magazines. 

Wel 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 en Open 
Monumentendag in: 't Blaadje Kinrooi (1300 ex), Blaadje Stramproy (1000 ex), de Nieuwe Printer 
Bree (1200 ex), Bocholt MaggeZien (5.000 ex) 

 

http://www.molenagenda.com/
http://www.molenagenda.com/


 Jongeren en molens 

Als gevolg van de overheidsmaatregelen konden er in 2021 geen activiteiten speciaal voor jongeren zoals 

Jong redt Oud en de Junior Molenaars georganiseerd worden. 

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.  

 Samenwerking 

In 2021 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)  



 Financiën 

 

Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Toelichting 

01/01/2021 Beginsaldo bank 10.631,32  KBC Bank 

 Saldo De Kempen 3.095,10  Subsidie voorschot 

 Verkopen molenaart 32,00  kaartverkoop 

 Subsidie De Buren 3.000,00  Filmproject OMD2021  

     

 Subtotaal inkomsten 6.127,10   

 Bankkosten 2019  45,00 KBC-bank 

 Toerisme/VVV/Promo  572,90 Lidmaatschappen  

 Promotie van APP  2.505,66 Advertentie - film 

 Drukwerk APP  1.090,93 Folders, flyers, banner 

 Vergaderkosten APP  97,10  

 Molenroutes APP   4.336,76 Rechten/geluid/film 

 Websites MNKB  253,09 MNKB-sites 

 Deskundigheid   80,00 Boeken/studiemateriaal 

 IT-kosten  46,95 software 

 Administratiekantoor  253,46 Papier/toner 

 Fietsroutes  457,52 Kosten uitstippelen 

 Advertenties App  388,20 FB en Instagram adv 

 Subtotaal uitgaven  10.127,57  

31/12/2020 Eindsaldo bank  6.630,85 KBC-bank  

  16.758,42 16758,42  

 
 

 

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


 

 

Planning activiteiten MNKB voor 2022 

Bijlage bij jaarverslag 2021 MNKB  

 

Voor 2022 streeft MNKB naar: 

• Het online brengen van de Heggemulderroute. 

• Het aanbrengen van verwijsbordjes naar molensites in de Grensmolenroute, Watermolenroute en 

Heggemulderroute 

• 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 10 en/of 11 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.   

 

Begroting organisatiekosten 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Kantoorkosten (papier, toner enz)  300,00 

Vergaderkosten   300,00 

WWW websites abonnementen  400,00 

ICT kosten / software  400,00 

Bankkosten  100,00 

Lidmaatschappen (VVV, Toerisme Limburg)  700,00 

Cursuskosten, deskundigheidsbevordering  500,00 

Drukwerk weggeeffolders algemeen  1.500,00 

Grenzeloze Molendag  750,00 

Promotie fietsen en wandelen routes  3.000,00 

Verkopen advertenties websites 4.000,00  

Subsidies (afrekeningen) 3.950,00  

 7.950,00 7.950,00 


