
Enkele maanden geleden startte in alle stilte het blog: 
nieuws.sadeler.be. Weetjes, onthaastingsnieuws, tips voor 
deftige classic rock tracks, wat schaft de ipod, losweg bezoekjes 
in de Denderstreek, en wat molennieuws...  

Enkele artikels werden insmiddels overgenomen door het 
gerenomeerde molentijdschrift: Molenecho’s.  

Tot op heden werd aandacht besteed aan: 

Molenweekend in Zeeuws-Vlaanderen 

Denderende Molenroute 1 

Sint-Antelinks molenfeest: inhuldiging Buysesmolen 

Open Monumenten in Nederland 

Dagtrip naar het Rijsselse en de Avesnois 

Chesterton windmill 

Molenaarscursus 2009-2010 

Ertvelde? Dorp van muziek en ...molens  

Molenprikbord  

Huisemolenfeest 

 

 

Een blog over molens, muziek, enz... 

Bericht van de webmaster.... 

www.windmolens.be onderging recentelijk enkele wijzigingen.  
Op termijn zal deze website zich meer en meer toespitsen op de 
staakmolens (standerdmolens) uit onze onmiddellijke omgeving 

(Vlaanderen, Nederland, Noord-Frankrijk en Engeland). 
Alle facetten van de staakmolen zullen belicht worden.  Een 

overzicht is in voorbereiding.     
Aan de hand van fotomateriaal zullen de diverse aspecten van 

deze moeder aller windmolens worden belicht.  

In deze uitgave 

1 Molenblog 

1 Bericht van de webmaster 

2 Huisemolenfeest 

2 Marc de Bel schrijft boek… 

2 Interessante molenlinks 

3 TIMS 

3 Holland heritage 

4 Foto: molen Soest (NL) 

Marc de Bel was in zijn 

sas met de meer dan 

30 vogelverschrikkers, 

geselecteerd uit de 

honderden 

inzendingen…  

Lees meer in het artikel 

over het 

Huisemolenfeest  
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http://iloapp.sadeler.be/blog/nieuws?Home&post=5
http://iloapp.sadeler.be/blog/nieuws?Home&post=7
http://iloapp.sadeler.be/blog/nieuws?Home&post=22
http://iloapp.sadeler.be/blog/nieuws?Home&post=27
http://iloapp.sadeler.be/blog/nieuws?Home&post=28
http://iloapp.sadeler.be/blog/nieuws?Home&post=29
http://iloapp.sadeler.be/blog/nieuws?Home&post=30
http://iloapp.sadeler.be/blog/nieuws?Home&post=31
http://iloapp.sadeler.be/blog/nieuws?Home&post=32
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Het Huisemolenfeest was een schot in de roos. Huise staat 
hierdoor terug op de kaart als molengemeente in de Vlaamse 
Ardennen. Alle inwoners van Huise hebben ervaren dat het 
gemeend is met hun molen en met de vzw Levende Oost-
Vlaamse molens die er zich voor ten minste dertig jaar achter 
heeft geschaard. 

……. 

Bij de Huisemolen zelf was het op een gegeven ogenblik een 

drukte van jewelste. AVS streek er neer, om er het nieuws van 
de dag vast te leggen, terwijl Marc de Bel, Siel Van der Donckt 

(VRT-journaliste, hier in haar achtertuin), Alain Goublomme 
(voorzitter van de organiserende vzw) en Paul Bauters (de man 
die de molen naar Huise bracht in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw) er in een boeiende conversatie verwikkeld waren. 

Lees meer op het blog. 

Klik door: Fotoreportage Huisemolenfeest 

 

Huisemolenfeest 

En al had Marc de Bel kromme vingers van het veelvuldig 
signeren van zijn boek (*), toch beschikt de vereniging nog over 
enkele boeken die de jouwe kunnen worden. Het boek wordt 
aangeboden aan dezelfde prijs als in de winkels. Alleen bent u 
zeker dat wanneer u het boek bij de vereniging koopt, er een 
belangrijk gedeelte van uw centjes naar de molen gaat.  

Te oud voor een jeugdboek, of heb je geen kinderen of 
kleinkinderen meer om cadeautjes te geven, stort dan een milde 

aftrekbare gift (vanaf 30 Euro) op rekening 745/0240792/10 bij 
het Forum voor Erfgoedverenigingen. 

 

Marc de Bel schrijft boek over de molen 

van Huise (vzw Levende Oost-Vlaamse 
molens).... 

 

Mar c de Bel leest  voor  uit : De 

zweefbollen van pr ofessor  Ot om oto. 

Excerpt text from the 

main text of a story to 

draw a reader’s 

attention to the page. 

Interessante molenlinks 

Molenboek Een boek over molens online  

Molenbehoud Advies in de molenbouw 

Het weer Morgen meer weer. 

http://molens.sadeler.be/#11.28
http://www.graanmolen.com/molenboek1.php
http://www.molenbehoud.nl/
http://www.bdb.be/Productendiensten/Weerbericht/Onlineweerbericht/tabid/157/language/nl-BE/Default.aspx
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 The International Molinological Society 
(TIMS) 
Wist je dat er een molenvereniging bestaat die 
molenliefhebbers uit de ganse wereld probeert bij elkaar te 
brengen? 
Om de vier jaar wordt er een symposium gehouden en treffen 
tal van molenfanaten elkaar.  In 2007 ging deze bijeenkomst 
door in Nederland. Voor 2011 werd gekozen voor 
Denemarken, met een extra uitstapje naar Zuid Zweden. 

Tijdens dergelijk symposium wordt door tal van sprekers 
ingegaan op de praktische en theoretische aspecten van de 

molens.  Historisch inzicht, technisch vernuft, praktijksessies, 
dat alles komt er aan bod. 

De vereniging geeft regelmatig een elektronische nieuwsbrief 
uit. Voorbeelden vind je hier 

 
Nieuw:  een forum waar je al je ideeën kwijt kunt.  

 

 

Holland heritage: schitterende DVD over de Nederlandse molens.  
 

 

Internationaal nieuws. 

  

 

Uitreiking eerste exemplaar aan Vlaams 

molinoloog Alain Goublomme. 

www.hollandheritage.tv 

http://www.timsmills.info/Newsletter.htm
http://www.molinology.org/forum/index.php
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