
                                            

  

De Voorste Luysmolen vlak over de grens bij Altweerterheide. 

 

Weerterland MolenNieuws 
Molenstichting Weerterland Nummer winter '15 -‘16  

 Kempen~broek netwerk 
De windmolens en watermolens in het gebied van Kempen~Broek verdienen een prominente(re) plaats binnen het grensoverschrijdend landschap. Daarom neemt Molen-stichting Weerterland het initiatief tot oprichting van een grensover-schrijdend molennetwerk. 

Bestuursleden van de Weerter molenstichting hebben de voorbije maanden oriënterend gesproken met molenaars en vertegenwoordigers van gemeenten, toeristische organisaties en natuurbeheerders binnen Kempen~Broek. Het gebied is in 2014 uitgeroepen tot Groenste Regio van de Wereld. De jury van Communities in Bloom, die deze eretitel verleent, sprak in het juryrapport expliciet waardering uit voor ook het cultureel erfgoed waaronder de wind- en watermolens. 

Met zo’n waardering van een internationale vakjury die zo onder de indruk is van ons erfgoed, moeten we iets doen. De molens moeten we meer op de kaart zetten. Want het Weerterland en Kempen-Broek zijn uniek voor de natuur maar evenzeer voor het erfgoed waarbij de windmolens en watermolens een belangrijke rol spelen. Alleen is het gebied nog onbekend als molenland. In nauwe samenwerking met de molenaars en molenbeheerders willen we dat veranderen. We werken aan projecten om onze molens breed met Kempen~Broek op de kaart te zetten. U hoort hier in 2016 zeker meer over ! 
Wegwijzers >>> De gemeente Weert en Molenstichting Weerterland nemen 
samen stappen om toeristen en toevallige bezoekers van de stad en de streek de molens makkelijker te laten vinden. In December nog worden er in Keent, Tungelroy en Stramproy vijftien wegwijzers naar de molens geplaatst. Zo zijn de molens Sint Jan, De Nijverheid en de beide Anna’s straks eenvoudiger te vinden.    

>> Vanaf 17 December zijn de meeste windmolens in Weert getooid met een kerstster. Deze ster blijft tot en met Driekoningen op de molens branden. 

''Molens op de kaart zetten'' 

www.molensinweert.nl 
Maandelijkse nieuwsbrief met molennieuws, agendaberichten, aankondigingen voor molenvrienden, vrijwilligers en relaties van Molenstichting Weerterland.  
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  Avonddraaien in kerstsfeer op 7 molens 
                  <<< Geschiedenis van de molens   

 Als Weerter molenstichting houden we ons niet uitsluitend bezig met het dagelijks onderhoud, het beheer en het draaien en malen van de molens.  Ook proberen we de kennis over de geschiedenis van de Weerter molens te vergroten, te verdiepen, te bewaren en waar mogelijk uit te dragen.   Dat doen we onder anderen door zo veel mogelijk informatie, feiten en gegevens over de molens te vergaren. Maar ook door bv het uitstippelen van de wandeling De Kollergang, een stadswandeling langs de verdwenen en nog bestaande stadsmolens van Weert. De routebeschijving voor deze wandeling is verkrijgbaar bij VVV-agentschap, museum, de molens en bij Hostellerie Munten en Restaurant OH30 

 

Wanneer het weer meespeelt, zullen op donderdag 17 december in en rondom Weert de wieken van zeven windmolens allemaal gelijktijdig draaien. In samenwerking met de vrijwillige molenaars en eigenaren van de zeven molens, organiseert Molenstichting Weerterland voor het eerst een gemeenschappelijk avonddraaien in kerstsfeer. Iedereen is hartelijk welkom tijdens het avonddraaien de molens te komen bekijken.  De molens staan mooi in het licht en binnen in de molens wordt ook veel gedaan om die avond de juiste kerstsfeer op te wekken. Dat betekent dus op een aantal molens passende muziek van o.a. orgelman Jos Saes, de blazers van Hermeni-j De Kompeni-j, muzikanten van Fanfare Sint Jan Tungelroy of van een DJ die zijn collectie kerstplaten meebrengt. Ook van bij de tijd van het jaar horen lekkernijen als Glühwein, mede van de honingbijen en warme cocolademelk kan op de Annamolen van Keent genoten worden. De geur van heerlijke warme wafels zal zich bovendien bij molen De Hoop in Swartbroek en op de Annamolen van Keent door de molen verspreiden. Hier bakken bakker Jo Roelofsen en Louis Morre wafels. Op de molen van Keent vindt ook nog een projectie plaats van oude Weerter molenfoto’s. Bij geschikt weer buiten, bij regen binnen.    De molens die deelnemen zijn Sint Antonius Laar, Wilhelmus Hubertus Hushoven, De Hoop Swartbroek, Sint Anna Tungelroy, Sint Jan Stramproy, De Nijverheid Stramproy en Sint Anna Keent. 
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Limburg laat subsidie voor onderhoud molens liggen Wat is de oorzaak van dit (relatief) geringe beroep van 
Limburgse moleneigenaren op de BRIM? Voor veel vooral 
particuliere eigenaren van een wind- of watermolen in 
Limburg, meestal particulieren met maar één molen, is het 
aanvragen van een BRIM regeling veel te ingewikkeld en 
tijdrovend. Om BRIM aan te kunnen vragen is het (laten) 
opstellen van een PIP (Periodiek Instandhouding 
Programma) een vereiste. Dit PIP is een dik boekwerk 
waarin beschreven wordt welke werkzaamheden aan de 
molen voor de komende zes jaar als onderhoud voorzien 
zijn. En dat tot op bijna detailniveau.  
Dat is voor de moleneigenaren te complex. En er is in 
Limburg geen provinciale molenconsulent, zoals in 
andere provincies, waar ze met hun vragen om advies of 
ondersteuning kunnen aankloppen. 
 
In Limburg laten dus veel particuliere moleneigenaren die 
maar één molen in eigendom hebben, daardoor 
subsidiegelden schieten. Hier wreekt zich dat er in 
Limburg geen sterke provincie brede molenstructuur 
bestaat.   

Uit onderzoek van vereniging De Hollandsche Molen 
voor het project Molentoekomst blijkt dat de 
participatiegraad voor de BRIM (Besluit Rijks-
subsidiëring Instandhouding Monumenten) in Limburg 
met 55 % het laagst van heel Nederland is.  
De BRIM is de subsidieregeling voor het regelmatige 
onderhoud van monumenten tot een bedrag van ca 
60.000 euro binnen een tijdsbestek van zes jaar.        
De BRIM regeling heeft tot doel monumenten, 
waaronder de molens, zodanig regelmatig te onder-
houden dat daardoor complexe, extra dure 
restauraties voorkomen worden. Voorkomen is beter 
dan genezen, is de doelstelling van de BRIM regeling.  
Gevolg? Het noodzakelijke onderhoud van de molens 
gebeurt simpelweg niet of slechts minimaal. Waardoor 
de onderhoudstoestand van de molens verslechtert.     
Of de moleneigenaren betalen dit onderhoud uit eigen 
portemonnee terwijl ze toch recht hebben op, in ieder 
geval, 50 procent van de kosten tot een maximum van 
30.000 euro in zes jaar.  
 

Molenstichting Weerterland houdt vrijdag 8 januari van 19 tot 21 uur een nieuwjaarsborrel voor alle molenvrijwilligers, molenvrienden en relaties. U bent welkom bij           café Tramhalt aan de Emmasingel/Maasstraat om met ons op molenjaar 2016 te proosten. 

Proosten op het nieuwe molenjaar 
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 plaatsten enkele weken terug een oproep op onze Facebookpagina of er mensen waren die onze molenfolder willen vertalen. Dat heft geleid tot drie reacties. De folder Weerterland = Molenland wordt nu vertaald in het Frans, Engels en Duits 

Folders in Frans, Engels en Duits 
Mogelijk is het al opgevallen. Er wordt volop gesnoeid op het bosperceel tegenover de molen van Keent. De molenklussers zijn druk bezig met het opschonen van de oude boomgaard. En na de winter wordt er begonnen met de kap van een fors aantal hoge bomen 

Biotooproject bij molen Keent 

  

Onze molenwinkel op de Sint Annamolen van Keent is regelmatig open! Verkoop van:  
 Diverse soorten meel (gemalen op molen De Hoop) 
 Lijnzaadolie, Diverse soorten huisgemaakte jam   
 Weerterland honing van onze molenbijen. 
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 De activiteiten op onze molens in de komende weken: 
 

 Donderdag 17 december: 18.30 tot 21.20 uur: Avonddraaien op 7 windmolens in Weert  
 Zaterdag 19 december: Kerstviering bij molen De Nijverheid voor de Nijsmolenbuurt  
 Van 17 december t/m 06 januari: Kerststerren stralen op de windmolens van Weert  
 Vrijdag 8 januari 19-21 uur: Nieuwjaarsmolenborrel bij café Tramhalt aan de Emmasingel/Maasstraat in Weert. Uitreiking van Zilveren Molenwiek.  
 11/12 maart: NLDoet op Annamolen Keent en molen De Nijverheid Stramproy  

 Wij wensen iedereen fijne feestdagen, een gezellige 
jaarwisseling en een Geslaagd molenjaar 2016 

   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   

  www.molensinweert.com 


