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Vlaanderen is de bakermat van de windmolens. Reeds in 
de 11de eeuw waren er draaiende wieken te zien aan de 
Vlaamse horizon.
Samen met de watermolens zorgden de windmolens 
voor het malen van graan, zagen van hout, en het aan-
drijven van de hamers van papiermakers en smeden. 

De meeste molens zijn verdwenen want ze zijn niet lan-
ger rendabel.

De overgebleven wind- en watermolens zijn meestal 
beschermd als monument en moeten in goede toestand 
bewaard worden. Dit kan het best door ze regelmatig te 
laten werken maar daarvoor zijn er molenaars nodig.

Levende Molens vzw organiseert daarom al voor de 
20ste keer een molenaarscursus.

Wil je ook veilig met een wind- of watermolen kunnen 
werken, of wil je meer weten over onze molens zodat 
je bezoekers kan rondleiden op een molen in jou buurt, 
schrijf dan nu in voor de 

20ste molenaarscursus.

20ste Molenaarscursus
Jong en oud kan deelnemen aan de cursus. Deelne-
mers onder de16 jaar kunnen deelnemen aan de theo-
rielessen en molenbezoeken maar stage kan pas vanaf 
16 jaar (eis van de verzekering).

Na de lessen theorie kunnen de cursisten deelnemen 
aan een schriftelijk proef.
Na het doorlopen van een stage van 120 uren op wind- 
en watermolens kunnen de cursisten een praktische 
meesterproef afl eggen.
Wie voldoende haalt op de beide proeven ontvangt het 
diploma “meester molenaar”.
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Praktisch:

De lessen gaan door in het 
bezoekerscentrum Webbekoms Broek 

van het provinciedomein Halve Maan (Omer 
Vaneudenhovelaan in Diest) 

en dat telkens op zaterdag voormiddag van 
09.30 tot 12.30 uur.

Aansluitend worden er molens bezocht.

De kostprijs bedraagt € 130,00. 
Dit bedrag omvat het lesmateriaal, een jaar-

abonnement op Levende Molens, 
koffi  e, verzekering (burgerlijke aansprakelijk-

heid en eigen schade) 
tot en met december 2018.

Eigen vervoer te voorzien.
Werken op molens is trappenlopen.

De data voor de theorielessen en de onderwer-
pen zijn als volgt: 
   
Zaterdag 14 oktober         Inleiding
             Standaardmolens
Zaterdag 28 oktober     Bovenkruiers

Zaterdag 18 november     Weerkunde

Zaterdag 25 november       Gaande werk 
             Onderhoud

Zaterdag 16 december     Watermolens 

Zaterdag 13 januari          Geschiedenis
                                           Hout

Zaterdag 27 januari          Olieslagmolens

Zaterdag 3 februari          Wetgeving   
    Wieksystemen

Zaterdag 24 februari  Granen 

Zaterdag 10 maart   Veiligheid
    Herhaling 
    Vragenstelling

(wijzingen zijn mogelijk)

Het cursusgeld kan overgeschreven worden op 
bankrekeningnummer:

IBAN: BE36 4340 0148 2181
BIC: KREDBEBB

Levende Molens vzw
NSB-straat 15
B 2180 Ekeren

Voor inlichtingen en inschrijvingen:

E-mail: secretariaat@levendemolens.be
Telefoon: 03/542.06.21, 09/348.41.38

http://www.levendemolens.be


