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Extra Molengidsen gezocht
Meer belangstelling
voor molens
Molenstichting Weerterland
beheert in Weert vier
gemeentelijke windmolens en
is daarnaast ook actief voor
de Weerter windmolens die
particulier eigendom zijn.
Als vrijwilligersorganisatie is
de Weerter molenstichting
helemaal afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers.
De molenstichting zoekt
dringend enkele nieuwe
vrijwilligers die als molengids
de gelederen komen
versterken.

Meer info over het zijn van
vrijwilliger bij de Molenstichting
vindt u op onze website
www.molensinweert.com

Steeds meer toeristen,vakantiegangers en dagjesmensen, bezoeken onze
stad en genieten met volle teugen van ons mooie groene buitengebied.
Tijdens een fietstocht, wandeling of autoritje willen ze ook de molens die
ze onderweg tegenkomen, kunnen bekijken. Maar ook bij de bewoners uit
de eigen stad of streek is er steeds meer vraag naar molenbezichtigingen
en rondleidingen op de molens. De belangstelling voor de molens groeit.
Daarom is de Molenstichting Weerterland dringend op zoek naar
uitbreiding van en versterking voor het team molengidsen. Zodat we goed
op de grotere belangstelling voor de molens kunnen reageren.
Dames en heren, jong of al wat ouder, iedereen kan molengids worden.
Belangrijk is dat u het als gids gewoon leuk vindt om mensen te
ontmoeten en dat u trots voor de molens uitstraalt. Heeft u bovendien
belangstelling voor de techniek van molens of voor zaken als weer en
wind dan is dat mooi meegenomen. Maar het is geen must.

Wie meer wil weten over het zijn van molengids bij

Weerterland MolenNieuws

deagendaberichten,
Molenstichting
Weerterland
Maandelijkse nieuwsbrief met molennieuws,
aankondingen
voor molenvrienden, vrijwilligers en relaties van Molenstichting Weerterland.

Vind jeop
draai
kan kijken
de

op de molens

website van de

stichting: http://www.molensinweert.com/vrijwilligers-
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Samenwerking tussen weerter
imkers en molenaars

Een mooie kleurrijke molenberg
met een grote variatie van kleurrijk
bloeiende bloemen, dat is wat we
graag zien bij onze molens. Daarom
zijn we als molenstichting, samen
met de Weerter imkervereniging
St. Ambrosius het project Onze
molenberg zzzoemt... begonnen.

De molenstichting heeft het
maaibeleid van de molenberg
aangepast. Planten krijgen
voortaan ruim baan om tot bloei
te komen en zaad te vormen.
Bijen, vlinders en veel andere
insecten vinden in zo'n mooie,
gevarieerde bloementuin en
molenberg volop voedsel.
De imkers van St.Ambrosius
hebben bij de Sint Annamolen
aan de Keenterstraat inmiddels
enkele bijenkasten geplaatst die
ze ook beheren.
En de gezonde honing die de
bijen produceren is voortaan in
de molenwinkel van de
Annamolen te koop.
Iedereen blij dus, zeker de bijen.

Oefenen voor
veiligheid
Veiligheid is heel belangrijk
ook op de molens. We willen
het liefst nooit met een
ongeluk op de molens te
maken krijgen.
Maar gebeurt er toch een
ongeluk, dan moet je goed
voorbereid zijn. Daarom
oefenen hulpdiensten als de
brandweer van Stramproy
soms de praktijk van het
redden van een slachtoffer
op de molens.
Maandag 1 juni zult u dan
ook 's avonds veel hulpverleners bij de molen
tegenkomen. Die oefenen
om op alle eventualiteiten
voorbereid te zijn.

Avonddraaien molen Tungelroy
Ook in 2015 zullen de beide molenaars van de Sint Annamolen in Tungelroy. Jan
Moonen en Frank Oosterhuis, in de zomermaanden enkele malen ‘s avonds de
vang van de molen lichten. Het is de bedoeling om de komende weken op de
dinsdagavonden van 26 mei, 9 en 23 juni en 7 en 21 juli bij voldoende wind met de
monumentale Sint Annamolen uit 1875 te draaien en zo mogelijk ook te malen.
Bezoekers zijn tijdens het avonddraaien telkens vanaf 19.00 uur van harte welkom
op de molen die langs de Tungeler Dorpstraat staat. De molenaars zullen
bezoekers en belangstellenden met plezier door de molen rondleiden.
Zo mogelijk is er ook een molengids van Molenstichting Weerterland aanwezig.
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Molenfoto's

Zondag 31 mei van 10 uur
Aspergesfietstocht

Zondag 7 juni van 13 uur
Molenzondagmiddag

Woensdag 3 juni 13.30 uur
Molenwoensdagmiddag

Het IVN Weert organiseert
de jaarlijkse aspergesfietstocht. Deelnemers aan
deze rit door het mooie
Weerter buitengebied
komen onderweg ook langs
enkele molens. Één van de
molens, molen De Hoop in
Swartbroek is voor
bezoekers opengesteld

Voor de 2e keer zwaait op
zondagmiddag de poort
van de Sint Annamolen van
Keent open.
Deze zondag staat het
project De Molenberg
Zzzoemt centraal in de
belangstelling en presenteert zich imkerverening 2
Sint Ambrosius

Iedere eerste woensdag
van de maand is molen Sint
Anna in Tungelroy speciaal
voor de jeugd geopend.
Tijdens deze maandelijkse
molenwoensdagmiddag
kunnen kinderen met de
molen kennismaken en de
molenaar helpen.

Molens zijn een graag
gefotografeerd onderwerp. Vaak maken mensen
de mooiste en sfeervolste
molenfoto's. Helaas krijgen
wij die foto's zelden of
nooit te zien.
Daarom onze oproep:
Heeft u mooie sfeervolle
foto's van Weerter molens?
Stuur ze ons svp op.
Wij zetten ze dan op onze
website.
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Wat is er op de molens te doen? Kijk voor de agenda op: www.molensinweert.com/molenagenda

