
Fietsroute langs de 6 molens via Knooppunten (± 45 km)  
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Molen: Martinus in Beugen en ga zuidwaarts 

Ga tegenover de molen de Carolusstraat in  

Ga na 104 meter bij de T-splitsing rechtsaf  Oeffeltseweg 

      

Molen: Luctor et Emergo in Rijkevoort 

  

  
    

Molen: De Korenbloem in Oploo   
tegenover de Korenbloem ligt de Watermolen 

  

 
    

Molen:  De Hamse Molen/De Ster in Wanroij 

  

 
 

  

Ga op kruising vanaf de Zandbergseweg rechtdoor (zandpad) 

Molen: De Heimolen in Sint Hubert 

Ga terug over zandpad naar Zandbergseweg 

  

 
     

Ga bij de T splitsing op Oeffeltseweg  rechtsaf naar de 

Molenstraat 

Molen:  Martinus in Beugen 
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Iedereen die molens een warm hart toedraagt, kan lid worden van de 

Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk en omstreken. Deze vereniging 
organiseert regelmatig activiteiten en excursies rondom de molens in de 

regio, biedt een platform voor de uitwisseling van kennis en onderhoudt 
een molenarchief. Bovendien geeft de vereniging enkele malen per jaar 

het blad “De Molenvriend” uit.  
 

De meeste molenaars in de regio zijn lid van de vereniging. 
 

Met jouw bijdrage aan de Vereniging Molenvrienden help je de molens in 
de regio in stand te houden. Bovendien kom je via de vereniging in 

contact met gelijkgestemden. Ook kun je meedoen aan excursies of 

informatieve bijeenkomsten. Bovendien ontvang je het fraaie tijdschrift De 
Molenvriend een paar keer per jaar in de brievenbus.  

Het lidmaatschap kost slechts € 20,= per jaar. Méér doneren mag echter 
altijd! 

 

Meld je nu aan!    Via  www.molenvrienden.nl 
 
 

Nederlandse Molens zijn gebouwd van hout en staal. Eerlijk en robuust. 
Toonbeelden van duurzaamheid en daadkracht uit vervlogen tijden, 

waarin onze voorouders leerden de natuur te bedwingen. Ze laten zien 

hoe de eerste stappen werden gezet richting mechanisatie van de 
landbouw, de voedselproductie en bescherming tegen het wassende 

water. Als molenaars zijn we trots op dit verleden. Het is een prestatie de 
moeite waard is om in stand te houden. 

 

 

Wil je meer weten over het molenaars-vak? Verschillende molens 
bezoeken en een dagje meelopen met een vrijwillige molenaar in de 

regio? Neem dan contact op met de Vereniging Molenvrienden Land van 

Cuijk en omstreken.  Via  www.molenvrienden.nl 
 
 

 

https://molenvrienden.nl/contact/
http://www.molenvrienden.nl/
http://www.molenvrienden.nl/

