
                                              

Steeds meer fietsers bij de molens in de vakantiemaanden 

 

Weerterland MolenNieuws 
Molenstichting Weerterland Nummer: Herfst '15  

 Drukke zomermaanden 
Nu de zomermaanden achter ons liggen en we samen terugkijken op een warme maar vooral ook erg droge zomer, maken we ons op voor de laatste maanden van het molenjaar 2015. Een moment ook om een eerste tussenbalans over 2015 op te maken.   Molenstichting Weerterland is erg te spreken over het verloop van de vakantiemaanden. Onze molens waren nooit eerder in de zomermaanden zo vaak geopend, dank aan alle vrijwilligers en trokken ook erg veel publieke belangstelling. Van vakantiegangers, van dagjesmensen, van toevallige passanten die even tijdens een fietstocht bij een van de molens een pause namen en van mensen uit eigen dorp, stad en streek.   Opvallend dit jaar was ook dat er steeds meer toeristische initiatieven  

van de grond komen in de regio. Initiatieven waarbij ook de molens een rol spelen. Zoals de tuk tuk rondritten vanuit Nederweert langs de molens in het Weerterland. Ook ons streven om tijdens de vakantiemaanden de verblijfslocaties in de regio zoals campings, vakantieparken en Bed & Breakfast accommodaties actief van informatiefolders over de molens te voorzien, hier past vrijwilliger Pierre Beenders die dit verzorgde een pluim, sloeg erg aan. Net als trouwens de molenzondagmiddagen iedere eerste zondag van de maand op de Sint Annamolen van Keent. Dat waren regelrechte publiekstrekkers met gemiddeld ruim 125 bezoekers per zondagmiddag. 
Bakhuis >  In Stramproy bij molen De Nijverheid wordt door de buurt rondom 
de molen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van een bakhuis bij de molen. Dit bakhuis komt te staan op een deel van het terrein van het Nijsweike bij de molen. Bedoeling is om in het bakhuis regelmatig brood te gaan bakken. Ook krijgt het bakhuis een educatieve functie. De buurt hoopt dit jaar nog met de eerste fase van deze bouw te kunnen beginnen. 

>> Zondag 4 oktober doen in Weert acht molens mee aan de Limburgse Molendag. Vanaf 11 uur zijn alle molens geopend en krijgt u in de molens informatie over de molens en het molen-vrijwilligerswerk. 

''Een positieve tussenbalans'' 

www.molensinweert.nl 
Maandelijkse nieuwsbrief met molennieuws, agendaberichten, aankondigingen voor molenvrienden, vrijwilligers en relaties van Molenstichting Weerterland.  
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     Nog geen toeristische wegwijzers (helaas) 
Een van de speerpunten voor 2015, het jaar dat de Molenstichting Weerterland 10 jaar bestaat, was het zorgen voor het verbeteren van de bewegwijzering naar de windmolens in Weert. Daaraan mankeert nog erg veel. Molenaars en molengidsen krijgen vaker te horen ‘dat een molen niet altijd even makkelijk vindbaar is’. Het plaatsen van de bekende bruine toeristische wegwijzers naar de windmolens was voor dit jaar onze doelstelling of wens. We hebben, helaas, zonder het gewenste resultaat, gepoogd om voor dit project subsidies aan te boren. Ook sponsorbijdragen hebben we hiervoor helaas niet mogen ontvangen.  Het wachten is nu op de gemeente Weert die heeft toegezegd de bewegwijzering naar de molens die eigendom van de gemeente zijn, te zullen verbeteren.  

Molenfolders bij TIC Antje van de Statie 

Zondag 13 september zijn vier windmolens en de werkplaats van Adriaens Molenbouw Weert geopend tijdens de Open Monumentendag.  Kunst & Ambacht is dit jaar het thema van OMD Weert.   De molens die open zijn, zijn de windmolens van Keent en Laar (beide op zondag van 11 tot 17 uur) en Hushoven en Swartbroek (op zaterdag én zondag telkens van 11 tot 17 uur open).  In de molens van Swartbroek en Keent zijn bovendien tentoonstellingen ingericht en op Keent bakt bakker Jo Roelofsen en zijn twee imkers actief.  Ook  Adriaens Molenbouw is volop in bedrijf. 

Lezingen van molenstichting >> Nu de laatste 
maanden van het jaar in zicht komen en het weer guurder wordt, wordt het ook weer tijd voor een binnenprogramma.  Nieuw dit jaar is dat de molenstichting tussen de maanden oktober/november en maart/april, wanneer het programma op de molens grotendeels stil ligt, een programma met enkele lezingen gaat organiseren.  Met deze lezingen willen wij de belangstelling voor molens en special natuurlijk voor de molens in Weert en het Weerterland vergroten.  Zo hebben we een lezing over de verdwenen stadsmolens van Weert en een lezing over de molens van Weert. Daarnaast enkele leerzame films over molens, draaien en malen op de molens en over de diverse soorten molens. De lezingen kunnen door verenigingen, buurten, clubs geboekt worden maar het is de bedoeling ook enkele openbare avonden met een molenlezing te organiseren.   

Weert krijgt door het initiatief van de ondernemers van hotel Antje van de Statie een TIC, een Toeristisch Informatie Centrum.  Molenstichting Weerter-land is benaderd om hiervoor teksten en fotomateriaal voor folders over de molens aan te leveren.  Toeristen die in de toekomst het Weerterland bezoeken, kunnen bij het informatiecentrum straks ook kort en bondig alle informatie krijgen over die molens die te bezoeken zijn. En mogelijk volgen er in de toekomst ook bezoekarrangementen. 

OMD'15 
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                          Naast onze website www.molensinweert.nl en www.molensinweert.com is de molenstichting ook via facebook en twitter te volgen. 
 Inmiddels tellen we bijna 1.200 mensen de molenstichting via onze facebookpagina ms.weerterland volgen 
 En ons twitter-account @weerterland heeft ruim 580 volgers. 
 Wie @openmolensweert volgt krijgt als volger via Twitter steeds een bericht welke molen(s) actueel geopend is/zijn.           

Rabobank Weerterland en Cranendonck organiseert dit najaar weer de SAMEN STERKER campagne. Leden van de Rabobank kunnen stemmen op projecten die door verenigingen, organisaties en stichtingen zijn aangedragen. Iedere stem is geld waard. 

SAMEN STERKER MET MOLENSTICHTING 
Koop elders niet wat Weert u biedt. Wij zijn het volledig eens met die slogan en met het uitgangspunt dat zeker onze lokale winkeliers, bedrijven en ondernemers onze klandizie verdienen.  Toch kan het gebeuren dat ook u, net als wij, soms iets online koopt of een vakantietripje boekt. Dan vragen wij u om in dat geval de Molenstichting Weerterland niet te vergeten. Hoe dat zo?  Simpel door in het geval u iets online koopt, dat te doen via de website Goededoelshop.nl  Bij deze site zijn al meer dan 300 bedrijven aangesloten die via hun website en webwinkel op internet verkopen. Deze bedrijven geven een percentage van het aankoopbedrag op hun website aan de geregistreerde goede doelen. Ook Molenstichting Weerterland is als goed doel bij Goededoelshop.nl aangemeld. Na aanmelding met eenmalige registratie kunt u ook aangeven dat u de molenstichting als goed doel aanmerkt.  Het kost u verder helemaal niets en wij zijn blij. 

SHOPT U WEL EENS IETS ONLINE? 

Molenstichting Weerterland was met www.molensinweert.nl één van de eerste molenorganisaties die op het internet vertegenwoordigd was. Na zo’n 10 jaar werd het tijd onze website eens een flinke opfrisbeurt te laten ondergaan. Dat is de afgelopen weken en maanden in samenwerking met Digibit Weert gebeurd.  De inhoud werd geheel aangepast, herzien en opgefrist en ook de vormgeving is modern: strak en rustig gehouden. Wij zijn erg blij met onze nieuwe up to date aanwezigheid van de Weerter molens op het internet. 

Volledig vernieuwde MolensinWeert website 

Ook Molenstichting Weerterland doet mee aan SAMEN STERKER. We hopen op steun voor ons project om de camera's in de molens aan te passen zodat mensen die slecht ter been zijn nog beter de molens op het beeld-scherm in iedere molen kunnen bekijken.  Verder willen we nog steeds graag wegwijzers naar en informatiekasten bij de molens plaatsen en ook zo mogelijk een hellingbaan aanleggen bij de Annamolen van Keent. 

 

Molenstichting Weerterland voldoet aan alle voorwaarden van de Belastingdienst om zich ANBI , Algemeen Nut Beogende Instelling, te mogen noemen. Onder voorwaarden kunt u een gift aan de molenstichting dus fiscaal aftrekken.  

We zijn een ANBI instelling 
Heeft u veel belangstelling voor de molens maar geen tijd om als vrijwilliger mee te helpen bij het behoud? Als Vriend van de Molens levert u ook een bijdrage aan het behoud van onze monumentale windmolens. Aanmelden kan via onze website.  

Word ook Vriend van de molens 
Zonder vrijwilligers staan alle molens stil En zonder molengidsen ook.  Dus zoeken we als molenstichting voort-durend mensen die molengids willen worden. Wij zorgen voor een leuke interne opleiding.  

We zoeken gidsen  
Onze klussers zijn na de vakantie begonnen met het uitvoeren van een aantal RI+E maatregelen op de vier molens. Adriaens Molenbouw zal dit jaar ook nog enkele grotere veiligheidsklussen op de vier molens realiseren. Eind 2015 is alles klaar.  

RI+E aanpak in volle gang 
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 De activiteiten op onze molens in de komende weken: 
 
Welke molen Datum Tijdstip Activiteit 
St Jan Molenweg Stramproy 12-09-2015 09.30 – 16.30 Molenzaterdag 
St Anna Keenterstraat Weert 12-09-2015 13.00 – 16.30  Molenzaterdagmiddag 
Anna Keent, De Hoop Swartbroek Antonius Laar, Wilhelmus Hubertus Hushoven 

13-09-2015 11.00 – 17.00 Open Monumentendag Kunst & Ambacht 
Nijverheid Veldstraat Stramproy 16-09-2015 13.30 – 16.30 Molenwoensdagmiddag 
Nijverheid Veldstraat Stramproy 19-09-2015 09.30 – 12.30 Molenzaterdagmorgen 
St. Anna Tungelroy 19-09-2015 10.30 – 16.30  Molenzaterdag 
St. Anna Keenterstraat Weert 19-09-2015 13.30 – 16.30  Molenzaterdagmiddag 
Nijverheid Veldstraat Stramproy 03-10-2015 09.30 – 12.30 Molenzaterdagmorgen 
Alle windmolen in Weert 04-10-2015 11.00 – 17.00  Limburgse Molendag 
St. Anna Tungelroy 07-10-2015 13.30 – 16.30 Molenwoensdagmiddag 
St. Jan Molenweg Stramproy 10-10-2015 09.30 – 16.30 Molenzaterdag 
St. Anna Keenterstraat Weert 14-10-2015 13.30 – 16.30 Molenwoensdagmiddag 
Nijverheid, Veldstraat Stramproy 17-10-2015 09.30 – 12.30 Molenzaterdagmorgen 
St. Anna Tungelroy 17-10-2015 10.30 – 16.30 Molenzaterdag 
St. Anna Keenterstraat Weert 17-10-2015 13.30 – 16.30 Molenzaterdagmiddag 
Nijverheid Veldstraat Stramproy 21-10-2015 13.30 – 16.30 Molenwoensdagmiddag 
St. Jan Molenweg Stramproy 24-10-2015 09.30 – 16.30 Molenzaterdag 
St. Jan Molenweg Stramproy 28-10-2015 13.30 – 16.30 Molenwoensdagmiddag  
Nijverheid Veldstraat Stramproy 31-10-2015 09.30 – 12.30 Molenzaterdagmorgen 
Avonddraaien op Weerter molens december 18.30 tot 21.30 Donderdagavond (datum volgt) voor kerstmis in december 
 https://www.facebook.com/MS.Weerterland ++  www.molensinweert.com  ++  @weerterland         
 Voor de meest actuele molenagenda kijk op www.molensinweert.com/molenagenda of volg ons op Twitter @OpenmolensWeert 
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De molenkleurplaat van september/oktober    www.molensinweert.com

 


