Beste Vrienden van de Weerter Molens,
We hebben een paar drukke weken achter de rug waarin veel werk is verzet om onze Weerter molens
voor te bereiden voor het komende molenseizoen.
Wij informeren u met deze nieuwsbrief over enkele recente ontwikkelingen en activiteiten.

Molenaars getuigschrift voor Frans Deben

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging De Hollandsche Molen op zaterdag 21 maart zijn door de
Nederlandse molenwereld een groot aantal nieuwe vrijwillige molenaars die de afgelopen maanden met
goed gevolg hun molenaarsexamen hebben afgelegd, geëerd. Een van de geslaagden van Frans Deben.
Frans heeft de afgelopen jaren zijn opleiding tot vrijwillige molenaar gevolgd bij Jac Nijs van molen De
Nijverheid in Stramproy. Frans gaat als molenaar regelmatig draaien op de Wilhelmus-Hubertusmolen van
Rolf Zincken aan de stadsbrug. Daarnaast is Frans ook aangesteld als vrijwillige molenaar bij
Molenstichting Weerterland met de Sint Annamolen van Keent als thuismolen.
Wij feliciteren Frans met zijn getuigschrift en hopen dat hij veel plezier op de molens zal beleven.
Geloof en 'n hoop Liefde

Vrijdagmiddag om 17.10 uur op NPO2 schittert onze nestor Gerie Fijen in het EO TV programma Geloof en
'n hoop Liefde. De opnames van Gerie werden o.a. in de Sint Annamolen van Keent gemaakt de afgelopen
weken. Dus bent u in de gelegenheid, dan moet u beslist even kijken. En anders later via Uitzending
Gemist.

Geslaagd NLDoet

Ook dit jaar heeft Molenstichting Weerterland meegedaan met NLDoet. NLDoet is een grote landelijke
actiedag georganiseerd door het Oranjefonds waarbij vrijwilligers een dag of dagdeel komen klussen en
werken bij vrijwilligersorganisaties. Het Oranjefonds maakt deze klussen ook in financiële zin mede
mogelijk door een subsidie voor de goedgekeurde projecten te verlenen.
Bij Molenstichting Weerterland kwamen zo'n 15 leden van Rotary Weert een dag klussen. Daarnaast had
de molenstichting via GoedBezigWeert een klusdag met Ella Croonenberg, directeur sector Inwoners bij

de gemeente Weert gewonnen. Er werd de hele dag stevig de handen uit de mouwen gestoken. De
invaart en kazemat van de Annamolen zijn gewit, de molenberg geëgaliseerd, de beukenhaag gedeeltelijk
opnieuw aangeplant, het molentuintje ingezaaid met bijen- en vlindervriendelijke planten en een
informatiekast geplaatst.
Een unieke oude foto

De Weerter molenstichting is voortdurend op zoek naar mooi fotomateriaal van onze molens. Oude
nostalgische foto's uit lang vervlogen tijdens zoals deze foto uit mogelijk 1912 of 1913 met op de
achtergrond de molen van Keent. Maar ook leuke foto's die u zelf gemaakt heeft van een bezoek aan een
van de Weerter molens willen we graag bekijken. Heeft u voor ons oude of nog maar recent gemaakte
foto's van Weerter molens. Wij willen die graag in ons archief bewaren. Laat het ons even weten via
info@molensinweert.nl

Het licht blijf uit

Samen één uur het licht uit voor de aarde! Doet u mee? Wereldwijd doen miljoenen mensen en
bedrijven op zaterdag 28 maart 2015 om 20.30 uur mee aan Earth Hour, de internationale campagne
van het Wereld Natuur Fonds. Met deze krachtige symbolische actie geven zijhet signaal dat ze de
toekomst van de aarde belangrijk vinden. En de rol van klimaatverandering als één van de grootste
bedreigingen voor onze natuur zien.
Ook Weert, de groenste regio van de wereld, doet mee. De gemeente Weert dooft de verlichting van de

St. Martinuskerk. Molenstichting Weerterland dooft de verlichting van alle molens in Weert.
Iedereen kan meedoen
Hoe meer deelnemers tijdens Earth Hour, des te krachtiger is het signaal en de bewustwording dat we
zuinig moeten zijn op onze aarde. De gemeente Weert roept daarom inwoners, organisaties en
bedrijfsleven op mee te doen. Doof reclameverlichting bij een bedrijfspand, organiseer als restaurant een
candlelightdinner etc. Kijk ophttp://www.wnf.nl/earthhour voor meer informatie.

Welkom tijdens Open dag Molen De Hoop Swartbroek

Tweede Paasdag, maandag 6 april, wordt na een flinke opknapbeurt, molen De Hoop in Swartbroek 's
morgens om 10.30 uur feestelijk heropend. 's Middags is er in de molen een open dag voor alle
belangstellenden. U kunt deze markante stellingmolen bezichtigen, er worden rondleidingen door de
molen gegeven, er wordt een film over de Weerter molens en over molen De Hoop vertoond en ook is het
werk van twee beeldend kunstenaars in de molen te bewonderen.
Speciale aandacht is er voor een expositie met uniek materiaal over de geschiedenis van de molen die in
1905 vanuit Vlaardingen naar Weert werd verplaatst. De open dag duurt van 12.30 tot 17 uur.
Recent nog ontvingen wij van Jac van den Winkel een diaserie van de ombouw van de molen in het begin
van de jaren tachtig van de vorige eeuw van beltmolen naar stellingmolen. De foto die u hierboven ziet,
komt ook uit dit mooie dia document.

Kraampje voor Molenstichting

De werving van vrijwilligers voor de molenstichting en het werven van Vrienden voor de molens wordt
toenemend belangrijk. Want zonder voldoende steun van vrijwilligers en vrienden komen alle molens stil
te staan. Daarom hebben we een kraampje aangeschaft zodat we ons als Weerter molenstichting goed
kunnen presenteren tijdens activiteiten, festiviteiten of evenementen.

Communicanten bezoeken molens

Het is inmiddels al enkele jaren een mooie traditie: kinderen van de basisscholen die voor hun communie
staat, komen op bezoek op de molen. Ze krijgen te zien hoe van graag meel wordt gemalen. Het meel dat
vervolgens weer wordt gebruikt voor het bakken van brood. Als Molenstichting Weerterland werken we
altijd met veel plezier mee aan verzoekjes van scholen, verenigingen of, in dit gevoel, een groep ouders,
om een bezoek aan één van onze molens te mogen brengen.
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