
 

 

Dames en heren molenvrienden, molenvrijwilligers en molengeïnteresseerde, 

Bijgaand de nieuwsbrief van april. 

Zoals u zelf kunt lezen, hebben we weer een drukke molenmaand achter de rug. 

 

Lintje voor Peter Stultiens 

 

Molenaar Peter Stultiëns is benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau. Molenaar Peter Stultiëns 

kreeg de Koninklijke onderscheiding Tweede 

Paasdag bij de heropening van molen De Hoop in 

Swartbroek uit handen van wethouder en loco-

burgemeester Paul Sterk. Peter Stultiëns vierde bij 

de heropening van de molen in Swartbroek ook dat 

hij 25 jaar als molenaar aan deze molen verbonden 

is. 

 

Koninklijk schouderklopje voor Frans Driessens  

Frans Driessens 

 

De penningmeester van Molenstichting Weerterland, Frans Driessens, 

heeft vrijdag een Koninklijk schouderklopje mogen ontvangen tijdens de 

jaarlijkse lintjesregen. Frans werd geëerd met het lidmaatschap in de 

orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten voor o.a. VV De 

Rogstaekers, de handboogvereniging en voor het behoud van de 

Weerter Molens. Naast zijn vrijwilligerswerk voor Rogstaekers, 

handboogvereniging en Molenstichting was hij ook jarenlang als 

zelfstandig ondernemer mede-eigenaar van de scheepswerf in Weert 

aan de Zuid Willemsvaart. Tegenwoordig ontwerpt Frans Driessens nog 

altijd nieuwe molenroeden voor de nieuwbouw of restauratie van 

windmolens door Adriaens Molenbouw Weert. 



De uitreiking werd was voor Frans extra verrassend omdat ook zijn vrouw Truus Driessens met een 

koninklijk lintje werd vereerd. 

Inmeten nieuwe molenzeilen 

 

Wim Adriaens van Adriaens Molenbouw Weert meet de nieuwe zeilen in. 

 

Molen Sint Anna van Keent krijgt vier nieuwe molenzeilen. Dat 

maakte het nodig om het formaat van de nieuwe zeilen exact in 

te meten. Een klusje dat zaterdag werd uitgevoerd door Wim 

Adriaens van Adriaens Molenbouw Weert.  Naast de 4 nieuwe 

zeilen molen van Keent worden er ook nieuwe zeilen 

aangeschaft voor de Sint Annamolen van Tungelroy en krijgt 

molen De Nijverheid ook twee nieuwe zeilen nadat enkele jaren 

geleden al een paar zeilen op deze molen was vervangen. 

 

 

 

Molens zoeken dringend molengidsen 

 

Molengidsen komen in contact met bezoekers uit allerlei 

landen en werelddelen. 

 

Molenstichting Weerterland beheert in Weert 

vier gemeentelijke windmolens en is daarnaast 

ook actief voor de Weerter windmolens die 

particulier eigendom zijn zoals de molens van 

Hushoven, Laar en Swartbroek. Als 

vrijwilligersorganisatie is de Weerter 

molenstichting helemaal afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.  De molenstichting zoekt dringend een 

aantal nieuwe molengidsen. 

 

Er is steeds meer vraag naar molenbezichtigingen en rondleidingen op de molens. Daarnaast hebben de 

laatste tijd enkele ervaren molengidsen hun activiteiten beëindigd. Daarom is de Molenstichting 

Weerterland dringend op zoek naar uitbreiding en versterking van het team molengidsen.  Dames en 

heren, jong of al wat ouder,  die het gewoon leuk vinden om mensen te ontmoeten en die de molens te 

laten zien, zijn van harte welkom om het gidsenteam te komen versterken.  Belangstelling voor de 

(techniek van) molens en voor zaken als weer en wind of graan en meel is natuurlijk meegenomen net als 

enige kennis van talen als Duits, Engels of Frans. Maar dat is geen must.  Het belangrijkste is dat u, net als 

wij, trots bent op onze Weerter molens en dat u die trots wilt uitdragen. 

 

Als  beheerders van de molens zorgt de molenstichting er onder anderen voor dat er voldoende vrijwillige 

molenaars zijn die de windmolens mogen bedienen.  Alléén een vrijwillige molenaar mag en dat pas na een 

gedegen opleiding, een molen laten draaien en malen. Daarnaast kent de Weerter molenstichting 

molengidsen.  De gidsen leiden bezoekers rond op de molens en zorgen voor een leerzaam informatief 



molenbezoek en geven antwoord op vragen van de bezoekers. Daarnaast letten de molengidsen, samen 

met de molenaars, op de veiligheid en runnen ze het molenwinkeltje.  Molenaars en molengidsen werken 

altijd nauw samen en zijn de gastheren en  gastvrouwen van de Molenstichting Weerterland op de 

Weerter molens. 

 

Nieuwe molengidsen maken eerst met de verschillende molens kennis tijdens een interne opleiding die 

door de molenstichting wordt verzorgd. Daarna kunnen de nieuwe molengidsen goed beslagen aan hun 

werk als molengids beginnen. De opleiding besteedt ook aandacht aan molenonderdelen en -techniek, de 

werking van molens, de soorten en types molens en de geschiedenis van de molens. Ook aspecten als 

veiligheid op de molens en hoe men een interessante rondleiding geeft komen bij de opleiding die zes tot 

acht zaterdagen vergt, aan de orde. 

 

Molengidsen worden ingezet tijdens de molenwoensdagmiddagen en zaterdagmiddagen. Soms wordt ook 

op zondag of doordeweekse dagen, wanneer er een rondleiding of andere activiteit op een van de molens 

is, een beroep op gidsen gedaan.  Altijd wordt er in overleg met de molengidsen een rooster gemaakt 

zodat iedereen steeds geruime tijd vooraf al weet wanneer er op haar of hem een beroep wordt gedaan.  

Bij het opstellen van het rooster wordt rekening gehouden met de dagen dat een molengids beschikbaar is 

en ieders voorkeuren. Gemiddeld komt men een of twee keer per maand tot eventueel zelfs wekelijks in 

actie. Dit hangt af van ieders persoonlijke voorkeur en beschikbaarheid. 

 

Wie meer wil weten over het zijn van molengids bij de Molenstichting Weerterland kan kijken op de website 

van de stichting: http://molensinweert.com/vrijwilligers-bij-molenstichting. Ook kunt u met het bestuur 

van de stichting contact opnemen indien u vragen over de molenstichting of het zijn van molenvrijwilliger 

heeft. Dat kan telefonisch 06-11134446 of via email: molensinweert@home.nl. 

 

 

 

Het digitale Verhaal van de 

Weerter Molens 

 

Ad Wennekes (l) en Rene Bocken staan bij de 

multimediale verhalentafel (een groot interactief 

beeldscherm) die tegenwoordig in de bibliotheek van 

het Bibliocenter aan de Wilhelminasingel in Weert te 

vinden is. Zij hebben het Verhaal over de Weerter 

molens in deze verhalentafel ingevoerd. 

Molenstichting Weerterland presenteert zich op deze 

digitale manier ook rechtstreeks en helemaal up-to-date bij 

de bezoekers van de bibliotheek. De komende tijd zal de 

presentatie over de molens verder uitgebreid worden. 

Bijvoorbeeld ook met leuke filmpjes over de molens en met 

boodschappen speciaal gericht op de kids. 

 

 
 



We gaan voor vlinders, bijen en insecten 

Volop bloeiende planten bij de molens 

 

Molenstichting Weerterland streeft er al enkele jaren bewust naar een zo 

natuurlijk en fleurig mogelijke omgeving rond de molens. In Stramproy 

werd een buurtmolentuin vol bloemen aangelegd en in Keent hebben we al 

twee jaar aan de voet van de molenberg ook een strook met kruidige 

bermplanten ingezaaid. 

Voor de komende lente, zomer en herfst gaan we versterkt aan de slag met 

een zo natuurlijk mogelijke molenberm. We gaan dit jaar echt voor de 

vlinders, bijen en andere insecten. Dat betekent dat we een zaadmengsel 

hebben ingezaaid dat speciaal voor vlinders en bijen bedoeld is. En dat ook nog eens heel erg kleurrijk en 

fleurig is. 

 

Ook het maaibeleid zullen we hierop aanpassen. In het verleden werd de begroeiing op het talud van de 

molenbergen bij onze molens in het groeiseizoen kort gehouden. Dit jaar willen we de bloemen en kruiden 

voorrang geven. Dus niet meer iedere twee weken met de maaier over de berg maar eigenlijk nog maar twee 

keer. Voor het begin van het groeiseizoen en daarna aan het eind nadat de bloemen zijn uitgebloeid en 

zaadvorming heeft plaatsgevonden. 

Voor mensen die een strakke, kortgeknipte molenberg gewend zijn, zal het wennen worden. Maar wij gaan 

echt voor de vlinders, bijen en insecten. En dat betekent ook dat wij de gemeente Weert verzocht hebben in 

onze molentuin aan de voet van de molenberg een insectenhotel te plaatsen. 

 

 

Sint Annamolen Bocholterweg opent 

poort nu ook op zondagmiddag 

 

Met een nieuw molenseizoen voor de deur opent de 

Sint Annamolen aan de Bocholterweg weer 

regelmatig de molenpoort voor bezoekers. En in het 

molenseizoen 2015 zorgt Molenstichting 

Weerterland ook voor enkele nieuwe initiatieven 

rond deze molen die in 1911/1912 is gebouwd en die 

op de lijst van Rijksmonumenten staat. 

 

Nieuw dit jaar op de Sint Annamolen is de molenzondagmiddag iedere eerste zondag van de maand van mei 

t/m oktober.  Onder het motto: Kom in de Molen worden op deze molenzondagmiddagen leuke activiteiten 

bij de molen georganiseerd. U bent tussen 13 en 17 uur welkom. De eerste molenzondagmiddag is zondag 3 

mei.  Nieuw is verder ook dat er, telkens als de molen geopend is,  meel  (tarwe, spelt, meergranen en 

pannenkoekenmeel) en lijnzaadolie verkocht wordt.  Tussen maart en november is de Annamolen bovendien 

bijna iedere zaterdagmiddag voor bezoekers geopend en vast iedere 2e woensdagmiddag van de maand. 

Deze woensdagen zijn vooral bedoeld om kinderen de molen te laten ontdekken. 

 



Een bezoek aan de molen is daarnaast ook altijd op andere dagen mogelijk als de molen draait of de bekende 

rood,wit,blauwe poort van de molen openstaat. De vrijwillige molenaars en de molengidsen of klussers laten 

u de molen ook dan graag zien.  En ze kunnen u interessant vertellen over de geschiedenis van deze molen. 

Een geschiedenis die veel verder teruggaat dan de 102 jaar dat de molen van Keent inmiddels oud is. Want 

delen van het binnenwerk van de molen komen  van de Clercxmolen die vroeger aan de Drees, nu de 

Stationsstraat, stond. Deze molen die vermoedelijk al van voor 1803 stamt, werd in 1911 gesloopt.  Vraag 

tijdens een bezoek aan de Annamolen de gids of molenaar ook eens naar het verhaal van de A van Anna 

Truyen, de echtgenote van molenaar Sjang Clijsters, of probeer eens het mysterie van het Kanon Lusirol op 

te lossen. 

 

De markante halfwitte molen van Keent wordt bediend door vier vrijwillige molenaars. Dat zijn nestor Gerie 

Fijen die al 42 jaar vrijwillig molenaar op deze molen is en zijn collega’s Nuël van den Hurck, Chris Venner 

en Frans Deben. Zij zorgen er in collegiale samenwerking voor dat de molen regelmatig draait. Dat is 

noodzakelijk om de molen in een goede conditie te houden. Want zeker voor molens geldt: rust roest. Dus 

moet een molen, liefst zo vaak mogelijk maar minstens 8 uur in de maand, draaien en malen. Dat is het 

behoud van de molen. 

 

 
Verkoop van meel, bloem en lijnzaadolie op de 

Annamolen van Keent telkens als de molen 
geopend is. 

 
 

Molenagenda: 

2 mei: Molen Sint Anna Keent geopend vanaf 10 uur. 

3 mei: Molenzondagmiddag Kom in de Molen op Sint Annamolen van Keent van 13 tot 17 uur  

6 mei: Molenwoensdagmiddag op Sint Annamolen van Tungelroy vanaf 13.30 uur 

9 mei: Nationale Molendag op de molens van Keent, Hushoven, Swartbroek, Tungelroy en Stramproy2x 

10 mei: Nationale Molendag op de molens van Hushoven, Laar, Swartbroek en Stramproy (Nijverheid) 

13 mei: Molenwoensdagmiddag op Sint Annamolen van Keent vanaf 13.30 uur 

16 mei: Molenzaterdag op De NIjverheid Stramproy vanaf 09.30 tot 12.30 uur, Annamolen Tungelroy vanaf 

 10.30 tot 16.00 uur en Annamolen Keent van 13.30 uur tot 16.00 uur. 

20 mei: Molenwoensdagmiddag op molen De Nijverheid Stramproy vanaf 13.30 uur 

27 mei: Molenwoensdagmiddag op molen Sint Jan Stramproy vanaf 13.30 uur en bezoek jongeren N'Joy 

 Weert-Zuid aan Annamolen Keent. 

30 mei: Molenzaterdagmorgen De Nijverheid Stramproy vanaf 09.30 uur. 

31 mei: Aspergesfietstocht IVN en open molen zondag met expositie op molen De Hoop Swartbroek vanaf 

 10.30 uur. 

 

 

Molenstichting Weerterland. Volg ons op: 

Internet:  www.molensinweert.com 

Facebook:  ms.weerterland 

Twitter: @weerterland en @openmolensweert 


