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HOBBY

MOLENAAR

Ik ben opgegroeid op een klein, gemengd, boerenbedrijf. Als klein menneke mocht ik met mijn vader mee naar de ‘muuële’. Dit was een
boerenbond afhaaldepot waar we mengvoer en zaaigranen haalden. In het begin met paard en wagen en later met een Ford Dexta
(tractor) met wagen. In het Weerter dialect is het woord ‘muuële’ ook het woord voor windmolen.
MOLEN ZONDER MOLENAAR

die zorgen voor het behoud van Nederlands

delijk voor het laten draaien van de wieken en

Ik woon in Laar, een kerkdorp van gemeente

bekendste handelsmerk: DE MOLEN.

het malen van het graan tot meel. Verder ben

Weert. Op Laar staat ook een beeldbepalende

ik een weerspecialist. Als molenaar kan ik het

windmolen. Telkens, van en naar mijn werk,

‘MIJN’ MOLEN ST. ANNA

weer voorspellen, alleen het weer houdt zich

zag ik die molen en vroeg ik me af waarom

Het is uniek dat Weert acht windmolens, één

vaak niet aan mijn voorspelling!

deze molen altijd stil stond. Bij navraag bleek

watermolen en nog één molenromp bezit.

er geen molenaar te zijn die de wieken veilig

Weert heeft een molenstichting die vier

In ‘mijn’ molen verkopen wij diverse produc-

kon laten draaien. Wat is een molen zonder

windmolens beheert van de gemeente. Op

ten, zoals meel, spelt, tarwe, honing, jam en

molenaar? Niets! Een brok geschiedenis welke

één van deze molens, de St. Anna molen, werk

lijnzaadolie. De opbrengst draagt bij aan het

langzaam vervalt en uiteindelijk verloren gaat.

ik als enthousiast vrijwillig molenaar. Het is een

onderhoud. Gemiddeld zijn de kosten hiervoor

Wat is een molenaar zonder molen? Iemand die

monumentale molen uit 1911 en is elke zater-

€15.000,- per jaar.

zijn ambacht en zijn passie niet kan uitoefenen.

dag en eerste zondag van de maand (mei t/m

Natuurlijk worden we ook vaak in de lokale

Deze twee vragen hebben lang door mijn

oktober) geopend. Daarnaast gaan wij open

media genoemd om bezoekers te trekken.

hoofd gespookt. Dit alles heeft mij doen be-

voor groepen/fotoreportages/communicanten

Want ‘een stille molen maalt geen meel’. Zie

sluiten om toch voor mijn passie te gaan en te

en voor rondleidingen. Ook heeft onze molen

ook onze pagina : www.molensinweert.com

beginnen aan de opleiding ‘vrijwillig molenaar’.

speciale bezoekdagen, zoals de molen-maal-

Na mijn studie aan de HAS (Nederlandse

meel-bakdag en de nationale en Limburgse

Nuël van den Hurck

landbouw) ben ik begonnen bij CHV als

molendagen. Op zo’n dag ben ik verantwoor-

Medewerker verkoopondersteuning en afzet

vertegenwoordiger. Na diverse fusies werk ik
nu bij Agrifirm als medewerker verkoopondersteuning. Vanwege mijn opgedane kennis van
de teelt en verwerking van granen, was mijn
interesse voor de opleiding snel gewekt.
OPLEIDING TOT MOLENAAR
Om goed om te gaan met een monument van
grote waarde, is het nodig om een degelijke
opleiding te volgen. Tijdens de opleiding leer
je de molen kennen onder alle weersomstandigheden. De soms pittige opleiding bevat
veel interessante theorie over bijvoorbeeld het
weer en de techniek in de molens. Natuurlijk
oefen je ook veel. Via excursies kom je op de
vele typen molens die Nederland nog rijk is. Na
het behalen van het unieke molenaarsdiploma,
mag je zelfstandig draaien op alle 1200 molens
die er nog zijn in Nederland. Je bent dan een
onderdeel van een kleine groep vakmensen
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