
                                            

  

Weerterland MolenNieuws 
Molenstichting Weerterland Nummer Mei/Juni ‘16  

 Kom ook op de molen 
De windmolens en watermolens in het Weerterland nodigen bezoekers tijdens Nationale Molendag op zaterdag 14 mei en op zondag, 1e Pinksterdag, 15 mei uit „Kom in de molen”.                                                   In Weert zijn op zaterdag 14 mei de molens van Hushoven, Swartbroek, Tungelroy, Stramproy en Keent geopend en te bezoeken. Op 1e pinksterdag zijn de molens van Laar, Swartbroek en Hushoven open. Naast de windmolens in Weert zijn op zaterdag en of zondag ook talrijke windmolens en watermolens in Nederweert en Leudal geopend en te bezoeken. Alle vrijwillige molenaars en molengidsen zullen bezoekers met plezier op de molen rondleiden en vertellen over het zijn van molenaar of molengids. Dus: Kom op de molen!                            Ook Duitsland en Vlaanderen houden in mei molendagen 

Nationale Molendag is het TOP molenevenemt dat ieder jaar in mei wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen samen met de moleneigenaren, beheerders en vrijwilligers. Ooit ontstaan uit de wens om de Landelijke Fietsdag, die vroeger ook bestond, iets extra’s te bieden door de molens langs fietsroutes open te stellen, is de Nationale Molendag inmiddels een evenement dat ieder jaar weer vele tienduizenden molen-liefhebbers naar de molens trekt.  Voor de mensen met belangstelling voor onze molens, Iconen in ons landschap en het beeldmerk bij uitstek van Nederland, een mooie gelegenheid om op molentocht te gaan. In Duitsland is de molendag op 2e Pinksterdag, 16 mei en in Vlaanderen op zondag 29 mei. 

Geocache >>>  Geocaching is een moderne vorm van een zoektocht naar de 
schat. Uitgerust met een GPS ontvanger gaan mensen te voet, per fiets of met de auto op zoek naar bijzondere lokaties waarvan ze de GPS coördinaten kennen. Op zo’n plek kunnen ze een schat, een cache vinden of inloggen dat ze op deze plek geweest zijn. Ook Weerter molens zijn met Geocache aanwezig. 

Agenda >>>  De molens van Weert zijn op de vaste woensdagen, zaterdagen en zondagen, maar vaak ook doordeweeks open. Kijk op: molensinweert.com/molenagenda 

Molendagen in Nederland, Duitsland en Vlaanderen 

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



Weerterland MolenNieuws                                                                                                                www.molensinweert.com   

2  

 

 Drejje van Drej wis Drej:24 uurs draaimarathon 
Molen Sint Anna Keent gaat 24 uur draaien voor het goede doel. Zaterdag 25 juni wordt om 15:00 uur het startsein gegeven voor een molenmarathon die tot zondag 26 juni 15:00 duurt. In dit etmaal wordt het aantal omwentelingen van de bovenas geregistreerd. Molenvrienden, bedrijven en particulieren wordt gevraagd de actie van de vrijwillige molenaars en andere molenvrijwilligers te steunen door een bedrag per omwenteling te doneren. Het geld dat zo bij elkaar komt, houden de molenaars niet voor zichzelf maar voor het goede doel: Stichting OntspanWater. Deze stichting streeft naar de realisatie en exploitatie van een 34 graden zwembassin in Weert bedoeld voor mensen die aan diverse spierziekten lijden en die veel baat hebben bij het kunnen zwemmen in warm water.  Tijdens de molenmarathon worden in en bij de molen allerlei omlijstende activiteiten georganiseerd. Uiteraard kunnen mensen (in dit geval vanwege het goede doel tegen betaling) een speciale rondleiding door de molen meemaken. En heel leuk voor gezinnen met kinderen wordt het Rondje Rond de Molen. In de molen zelf zullen tijdens de marathon verschillende artiesten en groepen afwisselend optreden. Op zondag wordt op de terreinen van de paardenstallen van Hermanns en op het terrein  van de familie Emans een Kofferbakverkoop, kleedjesverkoop en buurtmarkt (in samenwerking met buurtvereniging De Molenhoek) gehouden. U kunt zich voor deelname aan de kofferbakverkoop en kleedjesmarkt online aanmelden.  Info over de molenmarathon en aanmelden als donateur, sponsor, deelnemer aan de kofferbakverkoop of als 
vrijwilliger die mee wil helpen kan via www.molenmarathon.wordpress.com 
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Molennetwerk Kempen~Broek krijgt steeds meer vaste vorm 
Bij de opening van het nieuwe onthaalpunt van Kempen~Broek bij De Voorste Luysmolen in de 
zomer van 2015 opperde Weerts wethouder Paul Sterk het idee dat meer samenwerking tussen de 
molenaars, moleneigenaren en molenbeheerders binnen het GrensPark Kempen~Broek goed en 
zinvol voor de molens zou zijn. Nu, nog geen jaar later, staat het molennetwerk Kempen~Broek niet 
alleen in de stijgers, de eerste gezamenlijke projecten zijn óók al opgepakt. Zo komt er een speciale 
Kempen~Broek molenvouwkaart die bij de nieuwe fietskaart van het GrensPark Kempen~Broek 
komt te zitten. Daarnaast zijn er vanuit het Molennetwerk Kempen~Broek afspraken gemaakt met 
de VVV Midden-Limburg. De Kempen~Broek molens zullen op de nieuwe website van de VVV 
Midden-Limburg prominent terug te vinden zijn. En er staan nog meer projecten op stapel. Van een 
eigen Kempen~Broek molenwebsite tot een molendag voor Kempen~Broek. En de initiatiefnemers 
werken ook aan plannen om bij de werving en opleiding van molenaars, molengidsen en vrijwilligers 
intensief te gaan samenwerken. Het project wordt gesteund door de molenaars uit en de 
gemeenten Bocholt, Bree, Maaseik, Kinrooi, de VVV Midden-Limburg het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland (B) en de molenstichtingen Weert en Leudal. 

  

Molenfolders in vijf talen 
 
Bij de opening van het Toeristisch Informatie Centrum Land 
van Antje aan de Stationsstraat in Weert werd Molenstichting 
Weerterland verrast met een mooi verzorgde molenbrochure. 
De molentocht Land van Antje bevat een beschrijving van de 
wind- en watermolens van Weert en Nederweert. Bovendien 
zijn in de brochure ook nog diverse wind- en watermolens uit 
Nederlandse en Belgische buurgemeenten opgenomen.     
Dat maakt deze molengids tot een uitstekende lijdraad voor 
iedereen die de molens in het Weerterland, Land van Antje 
en Kempen~Broek wil bekijken. En, een niet onbelangrijke 
bijkomstigheid: de molengidsen zijn in het Nederland, Duits, 
Frans, Engels en zelfs in het Chinees verkrijgbaar.        
Kosten € 2,50 
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 De activiteiten op onze molens in de komende weken: 
 Datum Tijd Molen  Adres Activiteit 
7 mei 09:30-12:30 De Nijverheid Stramproy Veldstraat Molenzaterdagmorgen 
8 mei 13:00-17:00 Sevenmolen Kaulille Molenstraat Molenzondagmiddag 
8 mei 13:00-17:00 Voorste Luysmolen Bocholt Luysenstraat Watermolen draait 
11 mei 13:00-16:30 Sint Jansmolen Stramproy Molenweg Molenwoensdagmiddag 
11 mei 13:30-17:00 Sint Anna Keent-Weert Keenterstraat Molenwoensdagmiddag 
14/15 mei 10.00 – 17.00 Alle molens in Weert, Leudal, Nederweert  Nationale Molendag 
16 mei 10-18 uur Alle molens in grensgebied van Roermond tot Echt  Duitse molendag 
18 mei 13:30-16:30 Nijverheid Stramproy Veldstraat Molenwoensdagmiddag 
21 mei 10:30-16:30 St Anna Tungelroy Dorpsstraat Molenzaterdag 
21 mei 09:30-12:30 Nijverheid Stramproy Veldstraat Molenzaterdagmorgen 
21 mei 13:30-16:30 Anna Keent – Weert Keenterstraat Molenzaterdagmiddag 
22 mei 13:00-17:00 Voorste Luysmolen Bocholt Luysenstraat Watermolen draait 
25 mei 13:30-16:30 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenwoensdagmiddag 
28 mei 10:00-16:00 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenzaterdag 
28 mei 12:00-18:00 Sevensmolen Kaulille Molenstraat Molenzaterdagmiddag 
29 mei 10:00-18:00 Alle wind- en watermolens In Vlaanderen  Vlaamse Molendag 
1 juni 13:30-16:30 Sint Anna Tungelroy Dorpsstraat Molenwoensdagmiddag 
4 juni 09:30-12:30 Nijverheid Stramproy Veldstraat Molenzaterdagmorgen 
5 juni 13:00-17:00 Sint Anna Keent-Weert Keenterstraat Molenzondagmiddag 
8 juni 13:30-16:30 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenwoensdagmiddag 
8 juni 13:30-16:30 Sint Anna Keent-Weert Keenterstraat Molenwoensdagmiddag 
11 juni 09:30-12:30 Sint Jan Stramproy Molenweg Molenzaterdagmorgen 
12 juni 12:00-18:00 Sevensmolen Kaulille Molenstraat Molenzondagmiddag 
12 juni 13:00-17:00 Voorste Luysmolen Bocholt Luysenstraat Watermolen draait 
15 juni 13:30-16:30 De Nijverheid Stramproy Veldstraat Molenwoensdagmiddag 
     

Actuele openstellingen: www.molensinweert.com/molenagenda en Twitter @openmolensweert 
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 De molenkleurplaat van de maand  

  www.molensinweert.nl  


