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Het achter ons liggende jaar 2012 is voor Molenstichting Weerterland een jaar geworden met
vrolijke en prettige momenten, soms tegenvallers, van wel en niet gerealiseerde ambities en van
het afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Wiel Vanlier.
Kortom een ’heel normaal’ jaar met hoogtepunten en ook met enkele minder leuke momenten.

Na een reeks van jaren waarin de aandacht van de Molenstichting vooral uitging naar de restauraties
van deze molens en de afronding van deze vier grote project en naar het weer op de kaart zetten van
de Weerter molens in 2011 met een Jaar van de molens, was 2012 voor de Molenstichting het jaar
vooral bedoeld om ‘in ons gewonde doen te komen’.

Veiligheid in en rond de molens en de werving van nieuwe vrijwilligers waren de thema’s waar door
de molenstichting extra de nadruk op werd gelegd.
En ook voor 2013 en verdere jaren zullen veiligheid en de zoektocht naar vrijwilligers in belangrijke
mate de werkzaamheden van het bestuur van de molenstichting bepalen.
Daarnaast en dat is een nieuwe uitdaging die een gevolg is van de mindere economische tijden,
groeit de noodzaak om de financiën voor de molenstichting goed op orde te houden.

In 2012 deden we met de vier door de Molenstichting Weerterland beheerde molens van Keent,
Tungelroy en Stramproy (2) mee aan de bekende landelijke, provinciale en regionale
molenevenementen. Daarnaast organiseerden we zelf met de molenaars ook enkele lokale
molenactiviteiten of haakten we aan plaatselijke activiteiten zoals de Fietsvierdaagse De Peel, de
Smoûze-wandeltocht, Kunstroute Stramproy of het Weerter Straattheaterfestival.
Vanzelfsprekend stonden ook onze vaste molendagen, vooral op de zaterdagen, op de verschillende
molens weer op de agenda en hielden we, vooral voor de schooljeugd, op woensdagmiddagen de
verschillende molenwoensdagmiddagen.

In de loop van het verslagjaar moesten we als bestuur wel constateren dat het altijd, bijna als een
soort automatisme, meewerken aan allerlei activiteiten, festiviteiten en evenementen een
behoorlijke claim op de vrijwillige molenaars legt. Begrijpelijk dat molenaars dan soms voor een
activiteit afhaken.
Daarbij speelt ook een rol dat veel activiteiten waarvoor wij als molenstichting benadert worden om
hierin te participeren, plaatsvinden in de zomermaanden. Ook de maanden dat ook onze vrijwillige
molenaars met hun gezin vakantie willen houden. Daardoor moeten we soms genoegen nemen met
een beperkte bezetting op onze molens.
Door een wat andere organisatiestructuur binnen de molenstichting in te voeren, hopen we in de
loop van 2013 meer mogelijkheden te creëren voor het meedoen van de molens aan landelijke,
provinciale, regionale en lokale molenactiviteiten.



In 2012 konden we twee nieuwe molenaars, Jan Moonen en Lucas Kusters, op onze molens
verwelkomen. Een 3e molenaars in opleiding die in 2012 het landelijke molenaar examen met goed
gevolg aflegde, Bert Rietjens, koos ervoor elders als molenaar actief te worden.
Hij wil graag actief en op structurele basis gaan malen tbv de menselijke consumptie. Dat is een
mogelijkheid die wij op onze molens hem niet kunnen bieden.
Verder konden we in 2012 twee gastvrouwen en zeven nieuwe gastheren verwelkomen.
Het bestuur werd in 2012 met één persoon, Zef Coenen, versterkt maar helaas namen ook twee
bestuursleden afscheid zodat de druk op het zittende bestuur alleen maar groter werd.
De werving van bestuursleden blijft een uiterst moeizame aangelegenheid.

Sociale media en communicatie

Molenstichting Weerterland besteedt erg veel aandacht aan de externe communicatie.
Artikelen in kranten en weekbladen over onze molens en via de sociale media als Facebook en
Twitter zien we als een uitstekend instrument om belangstelling voor de molens in het Weerterland
te bevorderen.
De sociale media zijn daarbij bij uitstek geschikt om jongeren, een voor ons erg belangrijke
doelgroep, te bereiken.

Onze website www.molensinweert.nl trok in 2012 ruim 48.000 unieke bezoekers.

De molenweblog www.molensinweert.com werd in 2012 bijna 20.000 keer bezocht.

Het Twitteraccount @Weerterland wordt door 360 vaste volgers gevolgd en op facebook
www.facebook.com/ms.weerterland hebben we ruim 600 vaste volgers.
Verder werkten we met plezier mee aan artikelen over de Molenstichting Weerterland en/of de
molens in Weert en het Weerterland in Dagblad de Limburger, Molens (orgaan Vereniging De
Hollandsche molen), De Molen (kwartaaluitgave van Molenstichting Limburg) en Weert Informatief.
Ook waren we te zien en/of te beluisteren op Weert TV, Weert FM, 3ML, L1 radio en L1 TV en via
verschillende lokale en regionale kabelkranten.



Door de hoge werkbelasting binnen het bestuur zijn we er in 2012 niet in geslaagd om onze
kwartaalnieuwsbrief uit te geven. Wel werden onze Molenvrienden via digitale korte Nieuwsbrieven
op de hoogte gehouden van het wel en wee bij de Molenstichting.

Restauratie/onderhoud

Het klinkt vreemd maar zelfs in 2012 kregen we nog te maken met de afronding van de restauraties
van onze vier molens tussen 2008 en 2011.
Zo moesten we constateren dat er nog altijd op enkele molens wat werkzaamheden waren uit te
voeren die bij de oplevering van de restauraties waren aangemerkt als ‘nog uit te voeren.’
En helaas moest een deel van de sprinklerinstallatie bij de Sint Jansmolen (het ondergrondse
leidingwerk) alweer vervangen worden omdat de leidingen niet aan de gestelde normen voldeden.

Schade door regen aan molenbergen wordt hersteld

De schade aan de molenbergen in Stramproy (Nijverheid) en Tungelroy (Sint Anna) een gevolg van de
extreem zware regenval in de laatste weken van 2011, is in het voorjaar van 2012 hersteld. In
Tungelroy konden de molenaars de problemen zelf verhelpen. Bij de molen De Nijverheid in
Stramproy werd de molenbelt gedeeltelijk opnieuw geconstrueerd.

Ook werd in 2012 het schilderwerk aan de Sint Jansmolen, molen De Nijverheid en Sint Annamolen in
Tungelroy gedeeltelijk afgekeurd nadat was vastgesteld dat dit schilderwerk aangebracht tijdens de
restauraties niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldeed.

Voor het onderhoud aan de molens in de jaren 2013 – 2018 is in het kader van het PIP programma
(Periodiek Instandhouding Programma) per molen een rijksbijdrage van 15.000 euro per molen voor
de volledige periode van 5 jaar toegezegd.

Eind 2012 zijn op de Sint Annamolens van Keent en Tungelroy en De Nijverheid in Stramproy kleinere
onderhoud- en instandhoudingswerkzaamheden uitgevoerd.
Bovendien kreeg de Sint Annamolen in Tungelroy een nieuwe vloer (in eigen beheer gelegd) en werd
een zware draagbalk boven de poorten vanwege houtrot vervangen.
In de Sint Annamolen van Keent worden de problemen met het verzakken van de vloer (instorten van
de riolering? ) steeds groter. Dit vraagt om maatregelen in 2013.

De vier molens zijn in 2012 door Monumentenwacht Limburg bouwkundig gecontroleerd.



De actuele staat van onderhoud werd bij die inspecties als positief beoordeeld.
Wel zal de komende jaren vervanging van de zeilen op diverse molens nodig worden.
De zeilen van de Sint Annamolen van Keent hebben al 2x een noodreparatie ondergaan.

Verder vonden er veiligheidsinspecties plaats in de drie beltmolens van de elektrische installaties en
de waterleidingen. Ook de brandblussers werden begin 2012 gecontroleerd en onderhouden.

Bestuurlijke en ambtelijke contacten

Molenstichting Weerterland heeft ook in 2012 op een prettige en constructieve wijze kunnen
samenwerken met de gemeente Weert. De bestuurlijke en ambtelijke contacten zijn daarbij intensief
te noemen vooral met wethouder H. Coolen en mevrouw J. Jongeling en de heren W. Mentens en R.
Hardij. Zij voelen zich allen nauw bij de molens betrokken.

We waren in de gelegenheid uitgebreid mee te spreken over het nieuwe bomenbeleidsplan voor
Weert (relatie met de molenbiotopen) en over de actualisering van de verschillende
bestemmingsplannen (molenbiotopen).
Ook werden we enkele malen om advies gevraagd over bouwplannen binnen de verschillende
biotopen van de molens in Weert.

Ook voerden we diverse malen uitvoerig vooroverleg over plannen voor herinrichting van de
openbare ruimte rond molen De Nijverheid in Stramproy.

De driehoek tegenover de Annamolen van Keent

Het vele overleg betekent niet automatisch dat alle contacten met de gemeente ook het door de
Molenstichting gewenste resultaat hadden. Zo werd er herhaaldelijk gesproken over de inrichting
van de driehoek tegenover de Sint Annamolen van Keent en zijn we tot 2 x toe ter plaatse met
medewerkers van de gemeente Weert de plannen gaan bekijken.
Maar nu, bijna 2 jaar na het rooien van de bomen, is de driehoek nog altijd niet heringericht.

Over het plan om de kollergang van de voormalige rosoliemolen Beekpoort naar zijn oorspronkelijke
locatie nabij de nieuwe Poort van Limburg terug te brengen is in 2012 vier maal ambtelijk overleg
gevoerd. Dit project zal in 2013 zijn beslag krijgen.



Initiatieven

Het plan om in 2012 een boek over de 100-jarige geschiedenis van de Sint Annamolen van Keent het
licht te laten zien, is door het bestuur in de loop van het jaar stilgelegd.
Het manuscript voor het boek voldeed niet geheel aan onze verwachtingen, dit is uitvoerig met de
auteur besproken. Hij gaat de opzet van het boek aanpassen.
Daarnaast blijkt het, door de economische crisis, geen voor de hand liggende zaak te zijn dat het
bedrijfsleven een dergelijke uitgave momenteel sponsort.
Uit eigen middelen een dergelijk boek uitgeven is momenteel echter ook niet verantwoord.
Wordt dus tzt vervolgd.

Veel aandacht hebben wij in 2012 besteed aan de werving van
vrijwilligers.
Daarvoor is de campagne Vind je Draai op de Molens
ontwikkeld.
Deze campagne is financieel mogelijk geworden door een
ondersteuning van het Mondriaan fonds.
Hierdoor konden we 5 speciale vrijwilligersfolders laten
drukken, reclamemateriaal laten maken en konden we ook op
beperkte schaal adverteren in een lokaal weekblad en op de
website WeertdeGekste.
De campagne wordt in het voorjaar van 2013 herhaald.

Mede door deze campagne konden we 10 nieuwe vrijwilligers
verwelkomen.

Campagne om vrijwilligers te werven

Als onderdeel van het project Poëzie op de Molens, waarbij de Weerter auteur Paul Sterk voor iedere
molen in Weert een sonnet schrijft, kregen in 2012 de Sint Annamolen van Keent en de molen De
Nijverheid in Stramproy een molensonnet.
Bij de molen in Keent was ook de schooljeugd van de groepen 7 en 8 van de brede basisschool
MarKeent nauw bij het project betrokken.
In 2013 volgen de molens Sint Anna Keent, Sint Jan Stramproy en mogelijk De Hoop Swartbroek.
Ook komt er in 013 één sonnet geweid aan de verdwenen molens van Weert.

Molenaars

In het verslagjaar slaagden Jan Moonen, Lucas Kusters en Bert Rietjens voor hun regionaal en later
voor het landelijke molenaarsexamen.
Jan Moonen draait sedertdien als molenaar op de Sint Annamolen in Tungelroy
Lucas Kusters draait als molenaar op de molen Sint Jan in Stramproy.
Bert Rietjens gaat zich verder oriënteren op het malen van graan voor de menselijke consumptie
maar hij blijft wel aan de Molenstichting Weerterland verbonden doordat hij de introductiecursussen
geeft voor nieuwe gastvrouwen/gastheren, molenvrijwilligers.
Molenaar Thei Nijs, die bijna 20 jaar als vrijwillig molenaar op de Sint Annamolen van Tungelroy was,
moest door zijn verslechterende gezondheid, steeds vaker verstek laten gaan.



In 2013 zullen vier molenaars in opleiding hun regionale en daarna het landelijke examen doen en
zullen zij hopelijk ook op onze molens gaan draaien en hopen we met een groep van 4 nieuwe
vrijwillige molenaars aan een nieuwe 2/3 jarige molenaarsopleiding te kunnen starten.

Zilveren Molenwiek

De zilveren molenwiek, de draaispeld van Molenstichting Weerterland voor iemand met veel
verdiensten voor de molens in het Weerterland werd op Sint Victordag, 21 juli, uitgereikt aan
mevrouw Joke Jongeling.

Sponsoren en Molenvrienden

Door de slechte economische tijden merken we dat het bedrijfsleven niet langer bereid is fors te
sponsoren. Bedrijven willen nog kleine, kortlopende en concrete projecten, steunen en dan vooral in
materiële zin en niet meer financieel.
Hierdoor raken ook de financiële mogelijkheden voor de molenstichting om zelfstandig zaken aan te
pakken of klein onderhoud aan de molens te bekostigen, toenemend onder druk.

Ook ervaren we dat particulieren door de sombere economische situatie nauwelijks meer genegen
zijn om Vriend van de Molens te worden.
Gelukkig hebben we het verlies van molenvrienden in 2012 binnen de perken kunnen houden maar
we zijn er ook slechts marginaal in geslaagd nieuwe vrienden te werven.

De inhoud van de collectebussen, waarin bezoekers aan de molens tijdens dit molenbezoek een
kleine geldelijke blijk van waardering kunnen deponeren, wordt regelmatig geleegd.
In 2012 bedroeg de inhoud van de collectebussen ongeveer 600 euro

Draaien

De molens hebben in 2012 samen ruim 120.000 omwentelingen gemaakt.
Dat lijkt veel maar is in feite te weinig.
Op jaarbasis moet een molen, bij 8 uur draaien per maand, minimaal zo’n 55.000 omwentelingen
maken. De molens hadden in 2012 echter te lijden van weinig wind.
Het ontbreken van wind maakt dat ook het aantal daadwerkelijke draaiuren en dus het
asomwentelingen beperkt is gebleven.
Wanneer een molenaar door zijn werkkring alleen op zaterdag of zondag kan draaien en het is dan
windstil, dan wordt het problematisch de maandelijkse 8 uur draaien per molen te halen.

Molen Omwentelingen in 2012

Sint Anna, Keent 22.071

Sint Anna, Tungelroy 32.640

Sint Jan, Stramproy 10.970

De Nijverheid, Stramproy 55.328

Door een andere organisatie van het molenaarsbestand willen we het probleem van het geringe
aantal draaiuren/asomwentelingen in 2013 gaan aanpakken.

Het bezoek aan de molens tijdens de vaste openingen bleef in 2012 ongeveer gelijk.
Opgeteld bezochten in 2012 op reguliere openingsdagen ongeveer 2000 mensen de molens.



De molens trokken in 2012 ruim 2.000 bezoekers tijdens de reguliere openstelling

Naast de vaste openingsdagen waren er enkele speciale activiteiten zoals de landelijke en provinciale
molendagen, open monumentendagen en de Molen Maal Meel en Bakdag.
Die evenementen trokken, ondanks vaak erg tegenvallend weer, weer erg veel bezoek.

De toppers qua bezoekersaantallen waren in 2012

 Straattheater fietstocht met bijna 900 bezoekers aan de Sint Annamolen Keent

 Molen Maal, meel en Bakdag met 350 bezoekers aan Sint Annamolen Keent.

 Smoûze wandeltocht met ca 350 molenbezoekers aan Sint Annamolen Tungelroy

 Fietsvierdaagse De Peel met ca 100 molenbezoekers molen De Nijverheid Stramproy

 Stramproyer Kunstroute met ca 750 bezoekers op molen De Nijverheid, Stramproy

 Open Monumentendagen met ca 400 bezoekers op Sint Anna Keent en Sint Jan Strmaproy.

Personele Zaken

Molenaars:
Sint Anna, Keent: Gerie Fijen en Nuël van den Hurck
Sint Anna, Tungelroy: Thei Nijs † en Jan Moonen
De Nijverheid, Stramproy: Jac Nijs en Geert Hannen
Sint Jan, Stramproy: Math Beeren en Lucas Kusters

Molenaars in opleiding:
Guido Aarts (Maarheeze), Frank Oosterhuis (Weert), Jac Leijssen (Stramproy), Chris Venner
(Stramproy), Frans Deben (Weert),

Gastvrouwen/gastheren:
Jan Croonen (Weert), Pierre Beenders (Weert), Hans van Tilborg (Weert), Harrie Truyen (Weert),
Louis Morre (Weert), Johan Smolenaers (Weert), Henny Frencken (Weert), Ankie Post-Braam
(Weert).

Klussers:
Jac Paulissen, Harrie Kirkels



Bestuur:
Vincent van den Berg (Weert), voorzitter, Frans Driessens (Weert), penningmeester,
Piet Hermans (Bocholt), notulist, Jac Paulissen (Weert) bestuurslid, Zef Coenen (Weert), bestuurslid,
Jan Croonen (Weert), bestuurslid.

Wiel Vanlier, bestuurslid vooral belast met jeugdactiviteiten, overleed in 2012.
Thieu Vossen en Anke Verheul-Beenders namen in 2012 afscheid van het bestuur.

Het bestuur vergaderde in 2012 14 keer.

Opmerkelijke data en feiten:

Datum Activiteit

4 januari 1e Molenwoensdagmiddag op Sint Annamolen Tungelroy

12 januari Overleg gemeente nav regenschade molenbergen

20 januari Overleg gemeente mbt nieuwe bomenbeleidsplan en molenbiotoop

25 januari Bezoek groep 8 mensen Singapore aan Annamolen Tungelroy

28 januari Fotoshoot van Boerenbruidspaar Stramproy op molen De Nijverheid

10 februari Overleg wethouder Coolen over actuele molenzaken

11 februari Ontvangst cheque Sponsorwinkel Weert voor cameraproject

24 februari Afspraak auteur Paul Sterk over molen poëzieproject voor Weerter molens

03 maart Bezoek bestuur aan cursisten molenaars Hamont

09 maart TV Limburg interview over molenpoëzieproject

14 maart Begrafenis van bestuurslid Wiel Vanlier

14 maart TV interview Weert TV over NLDoet

16/17 maart NLDoet actie op Anna Keent en Nijverheid Stramproy

17 maart TV opnames voor tv-spot Oranjefonds NLDoet op Annamolen Keent

21 maart Jaarvergadering Amsterdam De Hollandsche Molen

27 maart Start aanleg camerasysteem in Annamolen Keent

02 april Workshop over molens en gedichten groepen 7 en 8 Markeent

13 april Bezoek van 25 communicanten aan Annamolen Keent

21 april Excursie naar de molens in de Betuwe

23 april Bezoek groepen 7 en 8 van Markeent aan Annamolen Keent

23 april Ronde langs molens ivm verfproblemen wieken na restauratie

01/10 mei Molenslag. Landelijke Twitteractie in aanloop naar Nationale Molendagen

09 mei Controle sprinklerinstallatie bij Sint Jansmolen Stramproy

11 mei Onthulling molengedicht voor Annamolen Keent

12/13 mei Landelijke Molendagen Vertel het Verhaal van de Molen, tot ca 250 bezoekers

22 mei Start aanleg hemelwaterafvoer op Annamolen Tungelroy

03 juni Kermisdraaien Annamolen Tungelroy

04 juni Overleg met initiatiefnemers oprichting molenstichting Leudal

08 juni Pavoiseren Sint Jan Stramproy vanwege Pleinfeesten

10 juni Smouze wandeltocht Annamolen Tungelroy krijgt ruim 450 bezoekers

15 juni Bezoek jury Entente Florale aan Annamolen Keent met korte presentatie

19 juni Gluren bij de buren bij Sint jansmolen Stramproy

23 juni Bezoek deelnemers activiteitencentrum Servilliusstraat aan Anna Keent

6 juli Fiets4Daagse De Peel met 150 bezoekers aan molen Nijverheid Stramrpy

8 juli Pavoiseren molens Stramproy vanwege OLS overwinning



9 juli Ambtelijk overleg molens

17 juli Vakantiepas molen Tungelroy

21 juli Victordag met uitreiking Zilveren Molenwiek aan Meevr. J. Jongeling

28 juli Vakantiepas Nijverheid Stramproy

1 augustus Start rattenbestrijding in molenberg Anna Keent

4 augustus Bestijding wespennest in berg Annamolen Keent

6 augustus Brand tegenover Annamolen Keent

10 augustus Straattheaterfietstocht Annamolen keent, ca 900 bezoekers

14 augustus Bezoek 10 personen Kroatie aan Annamolen Keent

16 augustus Eerste ambtelijk overleg verplaatsing kollergang naar Poort van limburg

18/19 en 25/26
augustus

Kunstroute Stramproy bij molen De Nijverheid met verspreid over 4 dagen ca
750 bezoekers.

8/9 september Open Monumentendagen Anna keent en Sint Jan Stramproy. Ca 250 bezoekers

11 september Infoavond vrijwilligersverzekering

16 september Kermisdraaien Stramproy op Sint jan

19 september Bezoek jan van der Croondragers aan Annamolen Keent

21 september Bezoek Huurderbelangenvereniging Weert aan Annamolen Keent

22 september Eerste overleg project groen Nijverheid met buurtbewoners

24 september Fotoshoot Oranjefonds tbv printcampagne NLDoet op Annamolen Keent

25/26 september Drie molenaars in opleiding slagen voor landelijke molenaarsexamern

26 september Rotary Ckub Weert bezoekt Annamolen Keent

6/7 oktober Limburgse molendagen met ca 350 bezoekers op de molens

20 oktober Vakantiepas herfst op Nijverheid en Annamolen Keent

22 oktober Overleg gemeente over project inrichting omgeving Nijverheid

27 oktober Informatiemiddag Vind je Draai op de Molens

31 oktober Interview Weert Informatief over vrijwillig molenaar op Anna Tungelroy

01 november Overleg inrichting driehoek bij Annamolen Keent

02 november Molenadviesraad Hollandsche Molen in Soest

05 november Plaatsen cameras in Anna Tungelroy en Nijverheid

05 november Planning onderhoud beltmolens gemeente/Adriaens Molenbouw

08 november Overleg met buurtbewoners over plannen inrichtin g rond Nijverheid

10 november 3e Molen Maal Meel & bakdag Annamolen Keent met ca 350 bezoekers

10 november Rondleiding Oudercommissie Het College aan Annamolen Keent

13 november Start interne opleiding introductie Molengastvrouwen/gastheren

16 november Inspectieronde veiligheid elektriciteit langs molens

29 november Avonddraaien op Annamolen Keent

04 december Oprichting Molenstichting Leudal in Heijthuijsen

10 december Overleg gemeente over verplaatsing Kollergang

11 december Inspectie van waterleidingen/installaties op de molens

15 december Plaatsen kerststerren op drie molens



Vooruitblik naar 2013

 Meer eigen verantwoordelijkheid voor de molenaars tav kleine molenonderhoud, draaien en
openstelling molens.

 Andere organisatie van het molenaarsbestand waardoor we hopen dat de molens vaker
zullen draaien.

 Ook in 2013 krijgt de werving van vrijwilligers (molenaars, gastvrouwen/heren, klussers en
bestuursleden) prioriteit. 2e ronde van Vind je draai op de Molens

 We voeren per 2013 een nieuw systeem van bekostiging van de huishoudelijke kosten per
molen in. Niet langer per molenaar maar per molen.

 We hopen een start te maken met de herinrichting van de openbare ruimte rond molen De
Nijverheid met de medewerking van vrijwilligers uit de buurt/Bèèle-Erfke

 We hopen dat de herinrichting van de driehoek tegenover de Annamolen van Keent toch nog
een feit zal worden.

 Focus op het werven van Vrienden van de Molens. Invoeren van een vaste vergoeding per
deelnemer voor molenrondleidingen in groepsverband.

 Afspraken maken gericht op het vergroten van de inkomsten per molen
(collectebussen/vrienden/verkoopartikelen)

 Nieuwe wandel/fiets/auto molenroutes.


