
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ook de biotoop van de Sint Annamolen Tungelroy kan 
verbeteren.

 

 

Weerterland 

MolenNieuws 

Molenstichting Weerterland Nummer juli/augustus '15   

 
AANDACHT BIOTOPEN 

Vijf , zes jaar geleden werd in 
Limburg een biotoop nulmeting 
uitgevoerd. Daarbij zijn door de 
Monumentenwacht Limburg, in 
opdracht van de Provincie Limburg, 
de biotopen van alle Limburgse 
windmolens in kaart gebracht.  

Bij een recente nieuwe beoordeling 
worden de biotopen nogmaals goed 
en kritisch bekeken en nauwgezet 
beschreven. Bovendien zijn van alle 
locaties van de windmolens zeer 
gedetailleerde luchtfoto’s gemaakt.  

In Midden-Limburg en zeker óók in 
ons Weerterland blijken de biotopen 
over de hele linie nog veel te wensen 
over te laten. Dat betekent dus dat 
veel windmolen in Weert en in  het 
Weerterland bij bepaalde 
windrichtingen geringe tot zelfs grote  

amet, venenatis eu, volutpat vitae, 
massa. Aliquam at est.  

problemen ondervinden en geen onbelemmerde windvang hebben. Daardoor 
kunnen deze molens niet optimaal draaien of malen. Molenstichting 
Weerterland constateerde eerder al "dat het, na het afsluiten van het convenant 
molen-biotoop tussen de molenstichting en de gemeente Weert, nu tijd wordt 
voor een deltaplan molenbiotoop." Want er valt bij de molenbiotopen nog heel 
veel winst te boeken. Wij zullen ons de komende tijd dan ook versterkt inzetten 
om de biotopen, waar zich daartoe mogelijkheden voordoen, te verbeteren.  

 
Insectenhotel > De officiële ingebruikname van het insectenhotel bij de Sint 
Annamolen aan de Keenterstraat is een feestelijke gebeurtenis geworden. 
Ondanks het regenachtige weer kwamen zo'n 125 mensen het insectenhotel 
bewonderen en lieten zich door de imkers van Sint Ambrosius informeren over 
het belang van de bijen en het houden van bijen.  
  

>> Zondag 2 augustus staat de poort 
van de Sint Annamolen aan de 
Keenterstraat in Weert uitnodigend 
voor alle bezoekers open tijdens de 
maandelijkse molenzondagmiddag.  

''NOG VEEL WINST 
TE BOEKEN'' 

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

Vind je draai  
           op de molens  
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Nieuwe molenaar 
op molen Sint Jan 

Achter de schermen wordt 
gewerkt aan de organisatie 
van Open Monumentendagen 
in Weert op zaterdag 12 en 
zondag 13 september a.s. 
Kunst en Ambacht is dit jaar 
het thema.   
Voor wat de molens betreft 
concentreren we de aandacht 
op de Sint Annamolen van 
Keent die aan de speciale 
OMD'15 fietsroute voor de 
OMD zondag ligt. 
We werken momenteel aan 
een programma op de molen 
met bakker Jo Roelofsen, de 
imkers en een bouwer van 
schaalmodellen van 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 

 

Met een mailtje zoals we gisteravond via onze 

Facebookpagina ontvingen, zijn we dan ook altijd 

erg blij. Het biedt weer mogelijke 

aanknopingspunten om meer aan de weet te 

komen over de geschiedenis van onze Weerter 

windmolens en hun molenaars. 

 
 

Op standerdmolen Sint Jan 
in Stramproy draait sedert 
enkele weken  naast Math 
Beeren en Lucas Kusters 
molenaar Ton Verspeek.  
Ton volgde zijn opleiding 
tot vrijwillige molenaar bij 
Harry Wijnants in Hamont 
en is sedert 2014 als  
vrijwillige molenaar actief.  
Op de molen in Stramproy 
draait Ton iedere 2e en 4e 
woensdagmiddag van de 
maand en daarnaast ook 
iedere 4e zaterdag van de 
maand de hele zaterdag 
vanaf 09.30 uur.  Wij 
wensen hem veel succes. 

 

We zijn als Molenstichting 
Weerterland aangesloten bij 
de Stichting Geef Gratis en de 
website Geef.nl  
Voorwaarde om je bij deze 
stichting aan te kunnen 
sluiten is dat je als stichting 
ANBI instelling bent.  

Aangesloten bij  
Geef.nl 

Nu veel mensen van een 
welverdiende vakantie  
genieten, is het goed om er 
op te wijzen dat onze 
molens, ondanks de talrijke 
vrijwilligers die even weg 
zijn, toch open zijn. 
Kijk voor activiteiten in de 
agenda op onze website 
molensinweert.com 

VAKANTIE  
OP DE MOLENS 

 

OMD'15 

 

 

Soms krijgen we ook leuke reacties bv via onze website:  
'Goedenavond! De laatste molenaar van onze familie in Weert was Mathijs van der Grinten, hij was getrouwd 
met Gertrude Truijen op de 29.9.1740 in Weert. Ervoor hebben verschillende voorzaten molens in Roermond 
gedraaid, vanaf ca. 1400. De familie was in deze tijd dikwijls getrouwd met de Cremese, Hoeufft en van 
Cruchten, we kwamen 1300 naar Roermond, origineel van Elsum vlak bij Wassenberg onder onz oude naam Op 
de Kelre. Met de Spanijaarden zijn we weg naar Mol vlak bij Antwerpen en later weer terug naar Weert. Dan 
naar Sittard, en van Sittard is een deel van de familie naar Venlo en de andere naar Kranenburg, waardoor ook 
mijn vader afkomstig is. De familie in Kranenburg heeft gehad in deze buurt lang tijd (200 jaren) zeven molen.' 

NAAM VOOR HET 
INSECTENHOTEL 
Bij de Sint Annamolen aan 
de Keenterstraat staat een 
prachtig insectenhotel. Door 
onze vrijwilligers gebouwd. 
Inmiddels hebben veel 
metselbijen, vlinders en 
andere insecten al hun 
intrek genomen. 
Maar het hotel zoekt nog 
een naam. Suggestie? Laat 
het ons weten. 
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Rabobank Weerterland en 
Cranendonck organiseert 
dit najaar weer de SAMEN 
STERKER campagne. Leden 
van de Rabobank kunnen 
stemmen op projecten die 
door verenigingen, 
organisaties en stichtingen 
zijn aangedragen. Iedere 
stem is geld waard. 

SAMEN STERKER MET 
MOLENSTICHTING 

De zeilen van de beide Sint 
Annamolens van Keent en 
Tungelroy zijn vervangen en 
ook molen De Nijverheid in 
Stramproy krijgt twee 
nieuwe zeilen. De 'beste' 
oude zeilen worden in 
reserve gehouden voor alle 
eventualiteiten. Twee bijna 
30 jaar oude zeilen van de 
molen van Keent krijgen 
echter een nieuwe  kunst-
bestemming. De zeilen gaan 
dienst doen als doek voor de 
schilderijen van Peet Quintus 
uit Roosendaal. De 
kunstenares heeft de zeilen 
inmiddel opgehaald 

MOLENZEILEN KRIJGEN 
TWEEDE LEVEN 

 

Mogelijk is het u de afgelopen weken al eens opgevallen. Dagelijks ziet u, wanneer u 
volger bent van onze Facebookpagina www.facebook.com/MS.Weerterland of ons 
Twitteraccount @weerterland volgt, een bericht langskomen met de oproep om 
molenvrijwilliger te worden.   
Vrijwilligers leggen op de foto uit dat ze trots zijn op de Weerter molens en waarom ze 
veel plezier beleven aan het zijn van vrijwilliger bij Molenstichting Weerterland.  
Deze campagne is bedoeld om mensen te interesseren voor onze molens en over de 
streep te trekken om óók molenvrijwilliger te worden.  
Want, we hoeven er niet omheen te draaien, we zitten dringend om extra vrijwilligers, 
vooral molengidsen, verlegen. Misschien is molenvrijwilliger ook iets voor u ? 

Campage op Facebook en Twitter 

Ook Molenstichting 
Weerterland doet mee aan 
SAMEN STERKER. We 
hopen op steun voor ons 
project om de camera's in 
de molens aan te passen 
zodat mensen die slecht 
ter been zijn nog beter de 
molens op het beeld-
scherm in iedere molen 
kunnen bekijken. 
 
Verder willen we nog 
steeds graag wegwijzers 
naar en informatiekasten 
bij de molens plaatsen en 
ook zo mogelijk een 
hellingbaan aanleggen bij 
de Annamolen van Keent. 

 

Molenstichting 
Weerterland voldoet aan 
alle voorwaarden van de 
Belastingdienst om zich 
ANBI , Algemeen Nut 
Beogende Instelling, te 
mogen noemen. Onder 
voorwaarden kunt u een 
gift aan de molenstichting 
dus fiscaal aftrekken.  

We zijn een ANBI 
instelling 

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 

In de Sint Annamolen is het 
boek en  gedichtenbundel 
Over Hoeren en Madonna's 
van Lilith en Paul Sterk 
gepresenteerd.  
Deze zomer is het werk van 
fotografe Lilith en de 
sonetten van Paul Sterk te 
zien in Museum Bommel 
van Dam in Venlo 

Boek in molen 
gepresenteerd 

Met de gemeente Weert 
praten we over extra 
werkzaamheden aan de 
drie beltkorenmolens. Bij 
de laatste inspecties van de 
Monumentenwacht 
Limburg zijn enkele 
problemen geconstateerd 
die om maatregelen 
vragen.  

Overleg met 
gemeente 

 

"Peet Quintus heeft 

een procedure 
ontwikkeld om deze 
zeilen schoon te maken 
en zodanig te prepareren 
dat er op geschilderd 
kan worden. " 

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: 
 

Welke molen Datum Tijdstip Activiteit 

Sint Annamolen Keenterstraat 1 
Weert  

2 augustus 13.oo tot 17.00 uur Molenzondagmiddag met 
rondleidingen op molen. Molenwinkel. 

Sint Annamolen Tungeler Dopsstraat 
Tungelroy  

5 augustus 13.30 tot 17 uur Molenwoensdagmiddag op de molen 
in Tungelroy met rondleiding 

Sint Jan, Molenweg, Stramproy 
De Nijverheid, Veldstraat, Stramproy 

8 augustus 09.30 tot 12.30 uur Molenzaterdagmorgen op de 
windmolens van Stramproy 

Sint Jan, Molenweg, Stramproy 
Sint Anna, Keenterstraat, Weert  

12 augustus 13.00 tot 16.30 uur Molenwoensdagmiddag met 
bezichtiging van de molens.  

Sint Anna, Tungeler Dorpstraat 
Tungelroy 

15 augustus 10.30 tot 16.30 uur Molenzaterdag met bezoek aan de 
molen. 

Sint Annamolen, Keenterstraat, 
Weert Keent  

15 augustus 13.00 tot 16.30 uur Molenzaterdagmiddag met 
rondleiding. Molenwinkel open. 

Molen De Nijverheid, Veldstraat 
Stramproy 

19 augustus 13.30 tot 16.30 uur Molenwoensdagmiddag speciaal ook 
voor de jeugd. 

Sint Jansmolen, Molenweg, 
Stramproy 

22 augustus 09.30 tot 16.30 uur Molenzaterdag op deze houten 
standerdmolen uit 1783. 

Molen De Nijverheid, Veldstraat 
Stramproy 

22 augustus 13.30 tot 16.30 uur Molenzaterdagmorgen met 
bezichtiging. 

Molen Sint Jan, Molenweg, 
Stramproy 

26 augustus 13.30 tot 16.30 uur Molenwoensdagmiddag speciaal ook 
voor de jeugd. 

Sint Annamolen, Tungeler 
Dorpstraat Tungelroy 

2 september 13.30 tot 16.30 uur Molenwoensdagmiddag speciaal ook 
voor de jeugd. 

Molen De Nijverheid, Veldstraat, 
Stramproy 

5 september 09.30 tot 12.30 uur Molenzaterdagmorgen met 
rondleidingen 

Sint Annamolen, Keenterstraat 1 
Weert-Keent  

6 september 11.00 tot 17.00 uur Molenzondag met Landdagdraaien 
vanwege Landdag Altweerterheide. 

 

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 van augustus 
 

 
 

www.molensinweert.com 


