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De molenberg Zzzoemt... 

Molenstichting Weerterland en 
imkervereniging Sint Ambrosius 
Weert werken nauw samen in het 
project De molenberg Zzzoemt. De 
molenstichting heeft het maai-
beheer van de molenberg en 
molentuin aangepast en de imkers 
hebben op het terrein bij de Sint 
Annamolen in Keent twee 
bijenkasten geplaatst.  
Het project De molenberg Zzzoemt 
werd zondag 7 juni officieel gestart in 
aanwezigheid van Werner Mertens 
van de gemeente Weert en talrijke 
andere belangstellenden.  
Doel van het project is om iedereen 
te attenderen op het belang van een 
goede en gezonde leefomgeving voor 
bijen, vlinders en andere insecten en 
te wijzen op het belang van meer 
biodiversiteit.   
Inmiddels wordt bij de molen ook de 
eerste Weerterland honing verkocht. 

Het project De molenberg Zzzoemt blijft niet beperkt tot het plaatsen van twee 
bijenkasten bij de molen. Momenteel wordt er door de klussers van de 
molenstichting hard gewerkt aan de bouw van een insectenhotel bedoeld voor 
vlinders, solitaire bijen en andere insecten. Dit insectenhotel komt langs de 
Keenterstraat tegen de molenberg te staan.  
Zondag 12 juli, Landelijke Open Imkerijdag, wordt het insectenhotel om 14 uur 
geopend.  

Avonddraaien  Ook in juli draaien de wieken van de Sint Annamolen van 

Tungelroy eens in de veertien dagen op dinsdagavond. Beide huis-
molenaars Jan Moonen en Frank Oosterhuis zijn op de dinsdagavonden  
7 en 21 juli ‘s avonds op de monumentale molen aanwezig. Bij voldoende 
wind wordt er gedraaid en gemalen. Belangstellenden zijn van harte 

welkom om op deze avonden eens binnen te wandelen op de molen. 
Naast het avonddraaien is de molen aan de rand van Tungelroy 
ook vast iedere eerste woensdagmiddag van de maand vanaf 
13.30 uur en ieders 3e zaterdag van de maand van 10.30 tot 
16.00 uur geopend, Bovendien kunt u ook altijd bij de molen op 
visite komen als u ziet dat de wieken draaien.  

De Sint Annamolen in Tungelroy is 
ook iedere 1e woensdag van de 
maand 's middags vanaf 13.30 uur 
geopend en iedere 3e zaterdag van 
de maand vanaf 10.30 uur de hele 
zaterdag.  

Molenaars en 
imkers werken 

samen 
 

www.molensinweert.nl 
Maandelijkse nieuwsbrief met molennieuws, agendaberichten, aankondigingen 
voor molenvrienden, vrijwilligers en relaties van Molenstichting Weerterland.  
 
Molens op Twitter: @weerterland en @openmolensweert   op Facebook: https://www.facebook.com/MS.Weerterland 

Vind je draai  
           op de molens  
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Inspecties   De jaarlijkse 
inspecties van onze 
monumentale molens door 
de Monumentenwacht zijn 

De zeven windmolens en de 
watermolen in Weert zijn 
prominent opgenomen in de 
nieuwe toeristische gids van 
Weert . De infogids is een 
uitgave van de VVV Weert.  
Het informatieve boekwerkje 
ligt in de Sint Annamolen van 
Keent en is gratis.  
Er is een NL en een Duitse 
versie van de toeristische 
informatiegids beschikbaar.  

Braderie   Molenstichting Weerterland is, na een afwezigheid 
van enkele jaren, dit jaar weer present op de Braderie van 
vrijdag 3 juli in de binnenstad van Weert. Met onze nieuwe 
kraam staat de molenstichting op de Meikoel.   
Tijdens de braderie zullen we vooral proberen vrijwilligers te 
werven die Molengids willen worden. Doordat we almaar 
meer vragen voor molenbezoekjes krijgen, merken we vaker 
dat we te krap in de molengidsen zitten. En het is jammer dat 
we nee moeten verkopen voor een molenbezichtiging omdat 
er die dag of middag geen gidsen en molenaars beschikbaar 
zijn.  Daarnaast verkopen we op de Braderie in het 
molenwinkeltje pannenkoekenmeel en Weerterland honing. 

in volle gang. De inspec-
teurs hebben de voorbije 
weken al drie molens, De 
Nijverheid, Anna Tungelroy 
en Anna Keent geïnspec-
teerd. Deze controle's  van 
de technische staat waarin 
onze molens verkeren, 
staan jaarlijks op het 
programma. Over het 
algemeen verkeren onze 
molens in een goede staat. 
Toch zijn er bij de recente 
inspecties een aantal 
kanttekeningen geplaatst 
voor de molens.  
Met de gemeente Weert 
overleggen we hoe dit aan 
te gaan pakken. 

 

Molens present 
in nieuwe Weert 
infogids  

Theo vierde in juni dat hij maar liefst 70 jaar als molenaar op de naar de familie 
genoemde Keijersmolen in Molenbeersel draait en maalt. En dat, als het maar 
even kan, liefst nog iedere dag.  
 
Bij die gelegenheid had de stichting in Molenbeersel de zich inzet voor het behoud 
van de molen de film Met de Kop in de Wind gemaakt. Een filmproject dat een 
aansprekend, indrukwekkend en zeer geslaagd beeld van Theo en zijn molen 
oplevert. Het initiatief voor het maken van een film over Theo en zijn Keijersmolen 
werd gelanceerd door de v.z.w. Molenzorg Molenmuseum van Molenbeersel. 
 
Er moest een document gemaakt worden over “hun Theo Keijers” en zijn molen die 
zijn overgrootvader bouwde. De kennis en kunde over de molen en het 
molenaarsambacht moeten door de film bewaard blijven. Popcorn-producties vzw 
kreeg deze opdracht en zag al snel enkele dimensies meer in dit project. Naast het 
weergeven van het technische aspect dat bij een molenaarsambacht hoort, is 
Popcorn-producties vzw op zoek gegaan naar het unieke verhaal dat achter deze 
molenaar zit. Ze wilde de authentieke ziel van deze molen vangen. Dit verhaal is nu 
gevangen zodat het nog generaties na ons blijft bestaan. 

 

 

 

 

Theo Keijers Molenbeersel gehuldigd 

 

Molenaar Theo Keijers uit 
Molenbeersel (Kinrooi), 
over de Belgische grens bij 
Stramproy, is een markant 
en bekend iemand in zowel 
het Nederlands als Belgisch 
Limburgse molenwereldje. 
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Veiligheid is een belangrijk 
thema voor de molens. 
Daarom wordt er ook af en 
toe geoefend voor het 
geval er toch een incident 
op de molens gebeurt. De 
brandweer van Stramproy 
oefende recent de redding 
van een slachtoffer,  

Brandweer oefent redding 
uit kap van NIJSmolen 

Windmolens zijn, om goed 
te kunnen draaien en malen, 
afhankelijk van de wind.  
Een molen die achter hoge 
bomen of hoge bebouwing 
schuil gaat zal niet makkelijk 
draaien en vangt te weinig 
wind om te kunnen malen. 
 De mogelijkheid om naar 
alle richtingen voldoende 
wind te vangen noemt men 
de biotoop. In opdracht van 
de Provincie Limburg heeft 
Monumentenwacht Limburg 
de biotopen van de 
Limburgse windmolens in 
kaart gebracht. 

 

Veel matige en slechte 
biotopen in Limburg 

Uit deze inventarisatie blijkt 
dat er veel molens met een 
matige of zelfs slechte 
biotoop zijn. Óók in Weert.  
In Weert scoort slechts één 
windmolen een redelijke 
biotoop: de St Antonius-
molen van Laar. De meeste 
molens moeten genoegen 
nemen met een matige 
molenbiotoop en drie 
molens (De Nijverheid in 
Stramproy, de Odamolen in 
Weert en molen De 
Korenbloem in Ospel) krijgen 
voor hun biotoop in de 
inventarisatie zelfs de score 
slecht.  

Bij de Sint Annamolen van Keent wapperde de Weerterland vlag bij feestelijke 
gebeurtenissen of activiteiten al langer. Nu hebben ook de Sint Annamolen Tungelroy 
en molen De Nijverheid de vlag van de molenstichting aan de vlaggenmast wapperen. 
Alleen voor de Sint Jansmolen moet nog een oplossing gevonden worden want op het 
terrein van deze molen ontbreekt nog altijd een vlaggenmast.  
 
Naast een dundoek voor de molens, wordt momenteel ook het foldermateriaal 
vernieuwd. Van de Annamolen Keent en de Sint Jansmolen Stramproy is er inmiddels 
een nieuw vormgegeven folder. Ook is er sedert deze week een nieuwe algemene 
folder Weerterland = Molenland. Later dit jaar volgt een nieuwe folder van de 
Annamolen in Tungelroy 

Vlag en folders voor de molens 

 in dit geval vrijwillig 
molenaar Geert Hannen, 
uit de kap van de 
Nijsmolen. Daarbij werd 
ook gebruik gemaakt van 
de ladderwagen uit 
Weert.  
Een nuttige en leerzame 
oefening. 

 

Telkens de Sint Annamolen 
aan de Keenterstraat 
geopend is, is ook het 
molenwinkeltje in deze 
molen open.  
In het winkeltje verkopen 
we diverse soorten meel 
gemalen op molen De 
Hoop in Swartbroek. 
Verder lijnzaadolie van de 
Napoleonsmolen Hamont, 
Weerterlandhoning van 
Sint Ambrosius en jam van 
de buurvrouw.  Koop 
elders niet wat Anna biedt! 

ANNA'S 
MOLENWINKELTJE 

Na de aanleg van de 
buurtmolentuin zijn de vele 
actieve vrijwilligers rond de 
Nijsmolen nu  bezig met de 
voorbereidingen voor de 
bouw van een bakhuis bij 
de Nijsmolen. Gesprekken 
met de gemeente over dit 
plan lopen en de plannen 
worden door de gemeente 
bekeken.  
Het bakhuis wordt 
gebouwd daar waar tot 
voor kort het tuinhuisje  bij 
het Nijsweike stond. 

BAKHUIS BIJ DE 
NIJSMOLEN 

We zijn als Molenstichting 
Weerterland nog steeds 
dringend op zoek naar 
mensen die molengids 
willen worden. Nu al 
gebeurt het soms dat we te 
krap in onze gidsen zitten 
om aan alle verzoeken om 
de molens te kunnen 
bezichtigen gehoor te 
kunnen geven.  
Heeft u iets met molens? 
Bent u trots op de molens 
of zelfs wat molengek? 
U bent van harte welkom! 

GEZOCHT: EXTRA 
MOLENGIDSEN  

De Sint Annamolen in 
Tungelroy krijgt vier 
nieuwe molenzeilen en ook 
de Nijsmolen in Stramproy 
wordt binnenkort met twee 
nieuwe zeilen getooid. 
Eerder al kreeg de 
Annamolen van Keent vier 
nieuwe zeilen. 
Hiermee zijn alle slechte  
zeilen van de molens die 
soms al 20 jaar oud waren, 
vervangen. Enkele zeilen 
gaat schilderes Peet 
Quintus gebruiken voor 
haar schilderijen.  

NIEUWE ZEILEN 
VOOR DE WIEKEN 
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De activiteiten op onze molens in de komende weken: 
Welke molen Datum Tijdstip Activiteit 

De wind- en watermolens in 
Belgisch Limburg 

Zondag  
28 juni 

10 tot 17 uur Belgisch Limburgse Molendag 

Sint Annamolen 
Tungeler Dorpsstraat Tungelroy 

Woensdag 
1 juli 

13.30 tot 16.30 uur Molenwoensdagmiddag  

Binnenstad Weert  Vrijdag 
3 juli 

12 tot 19 uur Molenstichting staat op Braderie aan 
de Meikoel in Weert  

Sint Annamolen 
Tungeler Dorpsstraat Tungelroy 

Dinsdag 
7 juli 

19 tot 21.30 uur Avonddraaien 

Sint Annamolen 
Keenterstraat 1 Weert-Keent 

Woensdag 
8 juli 

13.30 tot 16.30 uur Molenwoensdagmiddag 

Sint Jan Molenweg Stramproy 
Nijsmolen, Veldstraat Stramproy 

Zaterdag 
11 juli 

09.30 tot 12.30 uur Molenzaterdag in Stramproy 

Sint Annamolen 
Keenterstraat 1 Weert-Keent 

Zondag  
12 juli 

13.00 tot 17.00 uur Landelijke Open Imkerijdag op de 
Annamolen van Keent 

Molen De Nijverheid 
Veldstraat, Stramproy 

Woensdag 
15 juli 

13.30 tot 16.30 uur Molenwoensdagmiddag 

Annamolen Tungeler Dorpsstraat 
Annamolen Keenterstraat  

Zaterdag 
18 juli 

10.30 tot 17 uur Molenzaterdag op de Annamolens 
 

Annamolen 
Keenterstraat 1 Weert - Keent 

Zaterdag  
18 juli 

15.00 uur Presentatie fotoboek en gedichten 
Bijbelvrouwen in n ander perspectief 

Sint Annamolen 
Tungeler Dorpsstraat, Tungelroy 

Dinsdag 
21 juli 

Vanaf 18.30 uur Avonddraaien 

Sint Jansmolen 
Molenweg Stramproy 

Woensdag 
22 juli 

Vanaf 13.30 uur Molenwoensdag op de Sint Jans 

Molen van Nijs 
Veldstraat, Stramproy 

Zaterdag 
25 juli 

09.30 tot 12.30 uur Molenzaterdagmorgen 

 
Voor de meest actuele agenda kijk op: www.molensinweert.com/molenagenda 

 

Onze molenwinkel op de Sint Annamolen van Keent is regelmatig open! 
Verkoop van:  

Diverse soorten meel (gemalen op molen De Hoop) 
Lijnzaadolie, Diverse soorten jam,  Weerterland honing. 
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Molenkleurplaat 
 

 


