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Stand van zaken rondom de molen 
 
Website en Facebook 
Al enige tijd beschikt de stichting over een eigen website en 
facebookpagina. Met dank aan onze vrijwillig molenaar 
Corneel Droogers kunt u de ontwikkelingen rondom de molen 
via www.antoniusmolen.nl of de faceboekpagina van de molen 
digitaal volgen. 
 
Naamsbekendheid molen 
Steeds meer bezoekers, scholen en verenigingen maken 
gebruik van de gelegenheid de molen te bezoeken.  
Steeds meer mensen weten de molen te vinden en komen een 
kijkje nemen. 
Ideeën om de molen 
bij een nog groter 
publiek onder de 
aandacht te brengen 
zijn er al wel. 
Zo is de molen 
opgenomen als een 
bezoekpunt tijdens de 
open Monumentendagen in september. 
 
Openingstijden molen 
De openingstijden van de molen zijn verruimd. 
De molen is open: 
elke woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.  
elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 
elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.  
elke zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.  
 
De molenaar, tegenwoordig met “hulpmolenaar”, is dan 
aanwezig en laat, bij voldoende wind, de molen draaien en 
malen. Hij beantwoordt graag uw vragen en in het winkeltje in 
de molen zijn diverse mixen meel te koop. Regelmatig worden 
nieuwe bakproducten aan het assortiment toegevoegd. Ook 
op de site is dit terug te vinden. Inmiddels weet een behoorlijk 
aantal “vaste” klanten de weg naar het winkeltje te vinden. 

 
 
Bestuur 
Ten behoeve van de Aanvraag van de ANBI status is het 
bestuur weer op volle sterkte gebracht. 
In verband met nieuwe statuten waarin bepaald is dat 
familieleden in het bestuur geen meerderheid mogen hebben 
is het bestuur uitgebreid. 
Het bestuur is nu als volgt samengesteld: 
Geert Baartmans  Voorzitter 
Wout Huijgens  Secretaris 
Leny Rens Huijgens Penningmeester 
Jan Luijks  Bestuurslid 
Wil Aarden  Bestuurslid 
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Restauratie van de molen 
De restauratie zoals verkregen door de Provincie in 2014 is 
afgerond door het schilderen van de Molen. 
De kosten van de Restauratie zijn verantwoord bij de Provincie 
en de eindafrekening is ontvangen. Eindcontrole is uitgevoerd 
door de Monumentenwacht namens de Provincie. 
 

 
 
Er valt nog heel wat werk te verrichten aan de molen. Steeds 
weer wordt iets wat nog vervangen of verbeterd moet worden 
ontdekt.  
 
Onderhoud van de molen 
Inmiddels is de SIM subsidie aangevraagd en toegewezen. 
Dit betekend dat gedurende 6 jaren een subsidiebedrag ter 
beschikking staat van € 5000,--. Per jaar wordt hiervan een 
voorschot van € 4.500,-- ontvangen. 
Bij de Provincie een aanvulling verkregen van 20% van dit 
bedrag. Via de Monumentenwacht is een voorschot van 
€ 10.000,-- ontvangen. 
In 2023 volgt dan de verantwoording en afrekening 
 
Activiteiten 

• De Stichting heeft een aantal keren vergaderd ter 
voorbereiding van de activiteiten. 

• Op donderdagavond is de wekelijkse klusavond, waarop 
de klusploeg bij elkaar komt om kleine reparaties uit te 
voeren en voorbereidingen te treffen voor de activiteiten. 

• Tijdens de West Brabantse Molendagen in maart is de 
Molen open gesteld en werden er pannenkoeken 
gebakken voor de jeugd, terwijl de ouders konden 
genieten van een drankje. 

• In April werd in het kader van de z.g. Hofzaallezingen een 
presentatie gehouden van 200 jaar Antoniusmolen. Deze 
is herhaald bij Heemkundekring Halchterth. 

• Tijdens de Koningsdagen zijn molenproducten verkocht 
bij het Heemhuis. 

• Tijdens Proefmei was de Antoniusmolen halte plaats van 
de fietstocht op zaterdag en zondag 2 en 3 juni, 

• Tijdens de herfstfair op de Hertgang zijn eveneens 
Molenproducten verkocht. 

• In de loop van het jaar was de Molen de plaats van een 
les Energie van het Natuurpodium voor de Leerlingen van 

de Basisscholen van de Brabantse Wal. Deze is 
gecombineerd met een bezichtiging van de Molen. 
 

  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

Les Energie in de Antoniusmolen 

Hofzaallezing 13 maart 2018, 200 jaar Antoniusmolen in Halsteren

200 jaar Antoniusmolen

Wout Huijgens
Corneel Droogers

 

100 jaar Antoniusmolen Geschiedkundige Kring en Halchterth 

 

Proefmei 2018 
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Molenfeesten 
Vanwege het succes en daardoor de groei van de 
molenfeesten zijn op het terrein van de Antoniusmolen geen 
molenfeesten gehouden. 
De Organisator is uitgeweken naar het Evenemententerrein 
aan de Boulevard in Bergen op Zoom. 
Wel heeft de organisator de Molen gesponsord door middel 
van een bijdrage  
 
Op het terrein van de Molen zelf hebben derhalve dit jaar geen 
activiteiten plaats gevonden. 
 

 

 
 
 
Donateurs 
Van velen mochten we de jaarlijkse bijdrage ontvangen ter 
ondersteuning van onze werkzaamheden voor de molen.  
 
Ieder die ons werk waardeert en wil ondersteunen willen we 
vragen een donateursbijdrage over te maken op  rekening 
NL33RABO012.80.27.142 van Stichting Vrienden van de 
Antoniusmolen te Halsteren. 
Vergeet niet uw adres te vermelden.  
We zijn u zeer dankbaar hiervoor en het stimuleert ook om ons 
te blijven inzetten voor behoud van een Halsters monument. 
Indien u Uw E-mail adres achterlaat zullen wij u in de loop van 
het jaar met een digitale nieuwsbrief vaker informeren. 
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Financiele verantwoording 
 
 

    Uitgaven Inkomsten 

Kas 1 jan 2018     €      281,80  

Bank 1 jan 2018     €      877,93  

Spaarrekening 1 jan 2018    €      207,06  

Donateurs     €      270,00  

Sponsoren     €        50,00  

Westbrabantse Molendag   €        30,85   €      137,88  

proefmei     €      298,13   €      461,00  

Hertgang     €      100,20   €      160,15  

Koningsdag     €        15,05  

Subsidie SIM     € 14.500,00  

Afrekening subsidie 2015    €   4.086,46  

Onderhoud    €   3.949,09   
Bankkosten    €      120,33   
Minerve pers    €      108,90   
Rente spaarrekening    €          0,47  

Molenfeest     €   2.189,18  

Huur Molenaar     €      600,00  

Kas 31 december 2018   €   1.447,75   
Bank 31 december 2018   €      174,20   
Spaarrekening 31 decenber 2018  € 17.607,53   

      

Totalen     € 23.836,98   € 23.836,98  
 


