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Stermolen en Molenhuisje
Stermolen en Molenhuisje
De Stermolen dankt zijn naam aan de grote windroos op de flank. Al meer dan 100 jaar
pronkt hij, samen met het molenhuisje, in Hechtel-Eksel. Ontdek de boeiende
molengeschiedenis in het molenhuisje, dat vroeger dienst deed als magazijn, woonhuis
en maalderij. Tot op de dag van vandaag bemannen gepassioneerde molenaars de
Stermolen. Zij tonen je graag hoe de molen werkt!

De Stermolen bezoeken
Iedere 2e zaterdag en 4e zondag van de maand is de molen open van 13u00 tot 17u00
(uitzonderlijk niet op zondag 13 juli 2019)
Groepen kunnen de Stermolen en de interactieve tentoonstelling in het molenhuisje bezoeken
onder begeleiding van een gediplomeerd molenaar.
Prijs € 5,00 pp

"De Stermolen is partner in het Netwerk Open Monumenten van Herita.
Samen willen we iedereen fan maken van erfgoed en warm maken om monumenten te bezoeken.
Als Herita-lid krijg je voortaan een gratis consumptie bij een bezoek aan De Stermolen.
Lid worden van Herita kan gratis via www.herita.be."

Wens je voor of na je bezoek gezellig iets te drinken of zelfs uitgebreid te lunchen of dineren?
Dat kan, op wandelafstand van de Stermolen.
- Brasserie De Meule, Windmolenstraat 9, tegenover de Stermolen
- Taverne 't Exelshof, Nieuwstraat 35, op 800 meter van de Stermolen

Afspraken met de uitbaters rond groepsformules kunnen gemaakt worden via de links bovenaan.
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