
                                            

  

 

Weerterland MolenNieuws 
Molenstichting Weerterland Nummer Lente ‘16  

 Start nieuw molenjaar 
De windmolens en watermolens in het Weerterland en het groene grensoverschrijdend Landschap Kempen~Broek verdienen een prominente plaats op de landkaart. Met het toeristisch bedrijfsleven en met organisaties als de VVV Midden-Limburg en TIC Land van Antje worden steeds vaker afspraken gemaakt om onze molens goed te promoten. Zo krijgen de molens steeds vaker extra aandacht. 

De VVV Midden-Limburg zorgde voor de fietsroute Op de trappers tussen de wieken en het TIC voor een molenroute met molengids voor het Land van Antje. Met Hoeve SamSam maakten we afspraken over de Cabrio Tuk Tuk molentocht en de bewegwijzering naar onze molens is door de gemeente Weert verbeterd. Kortom: de molens staan in de belangstelling  

„Molens krijgen meer aandacht” staat er in het kopje boven dit artikel. Aandacht niet alleen via het toerisme maar ook van de Provincie Limburg. Want de Provincie heeft 2016 uitgeroepen tot Jaar van de Limburgse Molens. Dat betekent op de allereerste plaats dat er meer aandacht komt voor het onderhoud en de instandhouding van ons wind- en watermolenerfgoed in Limburg. Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden om de complexe regels te vereenvoudigen. Dit jaar, 2016, wordt vooral gebruikt om in kaart te brengen wat de wensen rond de wind- en watermolens in Limburg zijn.  
Wegwijzers >>>  Vlak voor Kerstmis ‘15 zijn, in opdracht van de gemeente 
Weert, vanaf enkele grotere doorgaande wegen, toeristische wegwijzers geplaatst naar de windmolens van Stramproy, Tungelroy en Keent.  En de Molenstichting Weerterland liet, aanvullend hierop,  nog extra verwijsborden naar onze molens plaatsen. Hierdoor zijn de 4 molens beter vindbaar.   

Bezoekers >>>  In 2015 trokken onze 4 molens samen 3.373 bezoekers en waren ze op 295 dagen geopend. De molens maakten afgelopen jaar net geen 230.000 omwentelingen  

''Molens krijgen meer aandacht'' 

www.molensinweert.nl 
Maandelijkse nieuwsbrief met molennieuws, agendaberichten, aankondigingen voor molenvrienden, vrijwilligers en relaties van Molenstichting Weerterland.  
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  Weerterland gaat voor de bijen en vlinders 
                 

 

In 2015 startte de Molenstichting Weerterland in nauwe samenwerking met twee huisimkers uit 
Weert het project Onze molenberg Zzzoemt. De molenberg en de molentuin van de Sint Annamolen 
aan de Keenterstraat in Weert werden opnieuw ingericht en daarbij ingezaaid met kleurrijke bijen-, 
vlinders- en insectenvriendelijke bloemen en planten. Ook het maaibeleid van de molenbergen 
werd aangepast en er werd een insectenhotel gebouwd en geplaatst. In de molentuin trekken drie 
bijenkasten veel belangstelling van bezoekers aan de molens. Onze beide huisimkers geven ook 
regelmatig uitleg over het belang van de bijen voor ons mensen en over het houden van bijen. 
 
Inmiddels heeft Molenstichting Weerterland zich ook aangemeld bij het Bijenlint en het convenant 
bij-vriendelijk handelen ondertekend. En vanzelfsprekend doen we op 22 april, de Internationale 
Dag van de Aarde, actief mee aan de zaaiactie. Bovendien wordt deze Earth Day bij onze molen 
De Nijverheid aan de Veldstraat in Stramproy ook een insectenhotel geplaatst en een plek voor 2 
bijenkasten midden in een uitgestrekte buurtmolentuin ingericht.  Kortom: Molenstichting Weerterland gaat voor de bijen, vlinders, hommels en alle andere insecten. 

De VVV Midden-Limburg heeft in samenwerking met de 
website Route.NL een speciale molenfietstocht samengesteld: Op 
de trappers tussen de wieken. De tocht biedt het mooiste van het 
natuurrijke buitengebied van Weert en Kempen~Broek. Dit stukje 
grensoverschrijdend landschap is niet voor niets in 2014 
aangewezen tot Groenste Regio van de Wereld. U fietst tijdens 
deze dagtocht (met talrijke gelegenheden tot pauzeren) door het 
prachtige Kempen~Broek tussen Weert en Bocholt. Onderweg 
passeert u negen windmolen en drie watermolens, wegkruisen, 
eeuwenoude kapelletjes en prachtige, voor de streek kenmerkende 
langgevelboerderijen. Kortom een prachtige dagtocht en een 
verrassende kennismaking met Kempen~Broek. Op onze website 
ziet u in de molenagenda welke molens actueel geopend zijn. 
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Knutsel-, kleur-, bak- en doemiddag op de molen 
   

   

In het weekeinde van 14/15 mei wordt landelijk 
Nationale Molendag gehouden. Voor veel molens en 
molenaars het startsein voor het molenseizoen in de 
vakantiemaanden. Ook in het Weerterland. 
 
Maar vóór Nationale Molendag hebben we eerst, 
als officieuze start van het molenseizoen 2016, 
op zondag 1 mei, onze Knutsel, Kleur, Bak, 
Ontdek en Doemiddag op de Annamolen van 
Keent. Een leuke, gevarieerde, verrassende maar 
vooral ook actieve middag op de molen voor 
kinderen, jongeren en (wat) oudere bezoekers. 

Kom knutselen met molenbouwplaten, kleuren, 
koekjes en wafels bakken met bakker Jo en Marij, 
kijkdozen van molens maken, de molen 
ontdekken en ga samen met de molenaars aan 
de slag. Een leuke actieve Doemiddag voor jong 
(en wat ouder). 
Dus broers en zussen, neefjes en nichtjes, 
vriendjes en vriendinnetjes, vaders en moeders, 
ooms en tantes en opa’s en oma’s zijn óók 
welkom. 

 In de voorbereiding op hun Eerste Communie brengen in maart en april weer enkele groepen school-kinderen een bezoek aan onze molens. Ze maken kennis met de molenaars en met het malen van graan tot meel waaruit brood wordt gebakken.  

Schoolkinderen op molenbezoek 
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 
We hebben dank zijn de hulp van Marc van Meijl, Burkhard Grabert en Jean-Luc Detilleux de molenfolder Weerterland = Molenland in het Engels, Duits en Frans laten vertalen. Nu nog geld voor het drukken van de folders vinden.  Wie wil adverteren? Help! 

Folders in Frans, Engels en Duits 
Twee cineasten, Mart Stultiens en Herman Linskens gaan voor de Weerter molenstichting een film over onze molens maken. Beweging wordt het thema van deze film die bedoeld is als middel om nieuwe groepen als jongeren voor de molens te interesseren.  

Film van molens: Beweging 

  

Molenwinkel Sint Annamolen Keent is altijd open als molen geopend is. Verkoop van meel, honing, jam, olie 
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 De activiteiten op onze molens in de komende weken: 
 Datum Tijd Molen  Adres Activiteit 
19 maart 10.30 – 16.30 Sint Anna Tungelroy T. Dorpstraat Molenzaterdag 
19 maart 13.00 – 16.30  Sint Anna Weert - Keent Keenterstraat Molenzaterdag 
23 maart 13.30 – 16.00 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenwoensdag 
26 maart 09.30 – 12.30 Nijverheid Stramproy Veldstraat Molenzaterdagmorgen 
26 maart 10.30 – 16.00 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenzaterdag 
27 maart 13.30 – 16.00 Voorste Luysmolen Bocholt Luysenstraat Molenzondag 
03 april 13.00 – 16.00 Sint Anna Weert Keent Keenterstraat Molenzondagmiddag 
06 april 13.30 – 16.00 Sint Anna Tungelroy T.Dorpstraat Molenwoensdagmiddag 
09 april 09.30 – 12.30  Nijverheid Stramproy Veldstraat Molenzaterdagmorgen 
09 april 10.00 – 12.30 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenzaterdagmorgen 
10 april 13.00 – 18.00 Sevensmolen Kaulille Molenstraat Molenzondagmiddag 
10 april 13.30 – 16.00 Voorste Luysmolen Bocholt Luysenstraat Molenzondagmiddag 
13 april 13.30 – 16.30 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenwoensdag 
13 april 13.30 – 16.39 Sint Anna Weert – Keent Keenterstraat Molenwoensdagmiddag 
16 april 10.30 – 16.00 Sint Anna Tungelroy T. Dorpstraat Molenzaterdag 
16 april 13.30 – 16.30  Sint Anna Weert – Keent Keenterstraat Molenzaterdagmiddag 
20 april 09.30 – 12.30 Nijverheid Stramproy Veldstraat Molenzaterdagmorgen 
22 april 10.00 – 14.00 Nijverheid Stramproy Veldstraat Earth Day bij de molen 
23 april 09.30 – 12.30 Nijverheid Stramproy Veldstraat Molenzaterdagmorgen 
23 april 10.30 – 16.00 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenzaterdag 
23 april 12.00 – 18.00 Sevensmolen Kaulille Molenstraat Molenzaterdag 
24 april 13.30 – 16.00 Voorste Luysmolen Bocholt Luysenstraat Molenzondagmiddag 
27 april 13.30 – 16.30 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenwoensdag  
01 mei 13.00 – 16.30 Sint Anna Keent Keenterstraat Knutsel-bak en Doedag 
14/15 mei 10.30 – 16.30 Alle molens in Weert  Nationale Molendag 
 https://www.facebook.com/MS.Weerterland ++  www.molensinweert.nl  ++  @weerterland    Actuele meldingen over geopende molens: @openmolensweert (twitter) en via www.molensinweert.com/molenagenda  
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De molenkleurplaat van de maand  

  www.molensinweert.nl  


