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Molens toeristisch en recreatief op de kaart zetten
Met de komst van de lente maken de vrijwilligers van de door Molenstichting Weerterland beheerde windmolens
zich op voor een nieuw molenseizoen. De komende maanden zullen de verschillende molens weer regelmatig
draaien en te bezoeken zijn. Meestal op woensdag en/of zaterdag. Maar soms ook op zondagen of doordeweekse
dagen. De officiële aftrap van het molenseizoen is zondag 3 april op de Sint Annamolen in Keent met de 1e
molenzondagmiddag van dit nieuwe molenseizoen.
Molenstichting Weerterland gaat dit jaar de wind- en watermolens als levende monumenten in ons natuurrijke
groene landschap presenteren. Door de wind- en watermolens als leuke, verrassende en leerzame bestemmingen
onder de aandacht te brengen, verwacht de Weerter molenstichting dat (nog) meer mensen een bezoekje aan de
molen(s) brengen.
Molenstichting Weerterland constateert dat Midden-Limburg en het Weerterland steeds meer in trek zijn bij
dagjesmensen en oudere echtparen die hier in een bungalowpark, vakantieboerderij, camping of B&B een midweek
hebben geboekt. Maar ook families met kleinere kinderen komen steeds vaker hier voor een korte of wat langere
vakantie waarin ze vooral op een actieve manier van de natuur willen genieten. Uitgestrekte natuurgebieden als
Kempen~Broek en De Groote Peel zijn populair. En daarnaast natuurlijk De IJzeren Man met zijn vele recreatieve
mogelijkheden voor een dagje uit.
Maar het Weerterland biedt zoveel meer. Zoals bv de talrijke grote en kleine monumenten in ons landschap. Mooie
oude langgevelboerderijen, hofstedes, wegkruisen, kapellen en natuurlijk de vele wind- en watermolens. Een
bezoekje, liefst met rondleiding, aan een draaiende molen is, toenemend, een populaire onderbreking van een
wandeling, fietstochtje of ritje met de motor, de Tuk Tuk of de auto.
Samenwerking met toeristische organisaties en met het toeristisch bedrijfsleven moet zorgen voor extra aandacht
voor de molens en het molenambacht. Om meer bezoekers naar de molens te trekken, heeft de molenstichting de
afgelopen maanden contact gezocht met accommodaties zoals vakantieparken, campings, camperplaatsen, hotels,
kampeerboerderijen en B&B’s. Die krijgen voortaan de nieuwsbrief MolenNieuws en de MolenAgenda met veel tips
van de Weerter molenstichting toegestuurd. En de molenfolder Weerterland=Molenland krijgt een Duitse Engelse en
Franse vertaling. Deze folders worden via de verblijfsaccommodaties verspreid.
Het molenseizoen 2016 start in Weert officieel op zondag 3 april om 13.00 uur met een molenzondagmiddag op de
Sint Annamolen van Keent. Op de website van de Weerter Molenstichting kunt u altijd actueel zien welke
molen(s) binnen het Weerterland en Kempen~Broek geopend zijn: www.molensinweert.com/molenagenda

Bij de foto: Molens trekken steeds meer bezoekers. Ook tijdens een fietstocht kun je bij een van de windmolens
afstappen en een kijkje in de molen nemen.

