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Molenstichting Weerterland
Jaarverslag 2013

Molenstichting Weerterland is in 2005 opgericht en beheert in
opdracht van de gemeente Weert de gemeentelijke windmolens Sint
Anna (1911/1912) ~ Keent, Sint Anna (1875) ~ Tungelroy,
De Nijverheid (1903) ~ Stramproy en Sint Jan (1873) ~ Stramproy.

De molenstichting heeft tot taak het beheer en onderhoud van de molens, te zorgen dat de molens
regelmatig draaien, malen en te bezoeken zijn en te bevorderen dat de molens een meerwaarde
vormen voor de samenleving waarin de molens staan. Daarnaast promoot de molenstichting
Weerterland het totale Weerter molenbezit en waakt de stichting over de molenbiotopen en
molenbelangen.

Inleiding

Vorig jaar opende ons jaaroverzicht met de opmerking: "Het achter ons liggende jaar is voor
Molenstichting Weerterland een jaar geworden vol vrolijke en prettige momenten, soms tegenvallers
en van wel en niet gerealiseerde ambities. Kortom een heel normaal jaar."

We zouden het jaarverslag 2013 op dezelfde manier kunnen openen.

Maar daarmee zouden we het molenjaar 2013 toch onderwaarderen want 2013 is in vele opzichten
voor Molenstichting Weerterland een opmerkelijk jaar geworden. Een jaar waarin een aantal besluiten
zijn genomen, initiatieven ontwikkeld en wissels gezet die de komende jaren zeker van invloed zullen
zijn op het beheer en behoud van de molens. Maar we signaleren ook een aantal ontwikkelingen die
het molenbeheer en -behoud de komende jaren zullen bemoeilijken.

Het jaar in enkele feiten en ontwikkelingen

We stippen enkel feiten en ontwikkelingen voor Molenstichting Weerterland in 2013 hier aan:

 In 2013 hebben we als Molenstichting Weerterland een begin gemaakt met het opzetten van
een actief veiligheidsbeleid via de invoering van de RI+E, de Risico Inventarisatie en
Evaluatie. Ook in 2014 zal dat veel van onze aandacht (en financiële middelen) opeisen.

 In 2013 zijn verdere stappen gezet richting samenwerking met de particuliere moleneigenaren
in Weert. De Wilhelmus Hubertusmolen, molen De Hoop en de Antoniusmolen.

 De contracten met de vrijwillige molenaars werden allemaal vervangen. De molenaars zijn nu
molenaar op hun huismolen en alle andere door Molenstichting Weerterland beheerde molens.

 In 2013 hebben de molengastvrouwen en gastheren hun intrede gedaan. Deze groep
vrijwilligers ontvangt bezoekers op de molens, leidt bezoekers rond en geeft publiek
informatie over de molen en antwoord op vragen.

 Met de gemeente Weert zijn werkafspraken gemaakt over het reguliere onderhoud van de
molens voortvloeiend uit het PIP, het Periodiek Instandhouding Programma. Ook tav de
communicatie tussen Molenstichting en gemeente Weert zijn afspraken gemaakt.

 Bij de provinciale wedstrijd van de samenwerkende Limburgse woningcorporaties
@OnzeBuurt behaalden we uit meer dan 50 ingediende projecten een zeer fraaie 2e plaats
met ons buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert.

 Buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert is ook een van de 15 Limburgse Kern met Pit
projecten 2013 van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.
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 Zorgelijk is dat het steeds moeilijker wordt, óók voor organisaties als de molenstichting, om
extra financiële middelen te verwerven via subsidieverstrekkers, sponsoren en particulieren
die een organisatie als de molenstichting een warm hart toedragen.

 Het gevecht om de vrijwilligers wordt steeds intensiever gestreden. Het vinden van
vrijwilligers die zich structureel aan een organisatie willen verbinden, is zoeken naar de speld
in een hooiberg. Vrijwilligers krijg je alleen nog voor eenmalige, in de tijd overzichtelijke,
projecten. De jeugd als vrijwilliger interesseren voor zoiets als molens is bijna ondoenlijk.

 De eisen waaraan vrijwilligers moeten voldoen en de verantwoordelijkheden die ze moeten
dragen maken dat vrijwilligers ook steeds vaker en sneller afhaken.

 Als vrijwilligersorganisatie krijg je bovendien steeds meer te maken met strikte eisen van
overheden die het voor een relatief kleine organisatie uiterst complex maken hieraan nog te
voldoen.

 De onduidelijkheid over het doorgaan van het project verplaatsing kollergang is voor
Molenstichting Weerterland teleurstellend en de gang van zaken frustrerend.

 Biotoopkwesties worden steeds complexer en de financiële belangen die daarbij spelen steeds
groter. Dat maakt het steeds moeilijker onbevangen te oordelen en adviseren. Toch blijven wij
als Molenstichting Weerterland op de eerste plaats de belangen van de molens bewaken en
behartigen.

Restauratie, beheer en onderhoud molens

In 2013 zijn geen grote restauratiewerkzaamheden aan de vier door de molenstichting beheerde
molens uitgevoerd.
Nog altijd staan in 2013 echter enkele zaken ter afdoening open van de restauraties tussen 2008 en
2011 zoals het verfwerk aan de molenroedes dat bij de oplevering van de restauraties is 2011 is
afgekeurd.
In de loop van het jaar kregen we het teleurstellende bericht dat de gemeente Weert de kwestie van
het verfwerk van de molenroeden laat rusten en dat het verfwerk, dat van slechte kwaliteit is, niet
wordt hersteld. Dit besluit stuit bij onze molenaars op onbegrip en is bij onze vrijwilligers niet in
goede aarde gevallen.

Uit de inspecties van de Monumentenwacht Limburg blijkt dat de bouwkundige staat en
onderhoudssituatie van de door de Molenstichting beheerde molens goed is.

Een hevig noodweer zorgde op 23 juli voor 43
cm water in de Sint Annamolen van Keent en
liet ons met een schadepost van slordige 1.000
euro achter. Zo konden we na dit noodweer
enkele duizenden folders weggooien.
Ook moeten grote delen van de invaart en
kazemat en de keuken en het toilet opnieuw
gewit worden.
De gemeente Weert liet ons weten dat de
gemeentelijke verzekering dit voorval niet dekt
en dat de gemeente ook financieel niet tegemoet
komt in de door de molenstichting geleden
schade.
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In de loop van 2013 werden een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd uit het Periodiek
Instandhouding Programma’s van de betreffende molens.
Voor het eerst is er met de gemeente Weert vooraf overleg gevoerd over de werkzaamheden zoals die
in het PIP staan opgenomen. Daarbij werd, in goed overleg ook met de molenaars, bepaald welke
werkzaamheden in 2013 zeker uitgevoerd moesten worden en welke werkzaamheden doorgeschoven
konden worden naar komende jaren. Deze gedragslijn willen we voor 2014 en volgende jaren graag
handhaven.

We merken hier nadrukkelijk op dat het noodzakelijk is om voor komende grotere en duurdere
onderhoudsklussen aan de molens zoals bv het doorhalen en schilderen van de roeden en het
vervangen van de molenzeilen, tijdig voor de benodigde financiële middelen te zorgen en
hiermee in de gemeentelijke jaarbegroting rekening te houden.

In eigen beheer en voor eigen middelen is in 2013 een begin gemaakt met het opknappen
(behandeling tegen houtworm) van een maalstoel, zakkenklopper en wanmolen in de Sint Annamolen
van Keent.

Buiten het reguliere onderhoud werd bij de Sint Annamolen van Keent door vrijwilligers van de
molenstichting de klinkervloer die was verzakt en daardoor onveilig was geworden, vervangen. Ook
werden door de molenstichting voorzieningen getroffen zodat regenwater minder makkelijk de molen
kan binnenstromen. Dit grote karwei werd eveneens door eigen vrijwilligers uitgevoerd. De gemeente
Weert zorgde ervoor dat we het klinkermateriaal konden aankopen.

Het terrein tegenover de Sint Annamolen langs de Keenterstraat (de driehoek) werd opnieuw ingericht
en aangekleed. Van de firma Adriaens Molenbouw Weert kregen we daarvoor een gebruikte
molensteen cadeau. De nieuwe aankleding is een verbetering waarvan vooral door fietsers erg veel
gebruik wordt gemaakt.
Jammer is dat de beukenhaag die met de hulp van vrijwilligers tijdens NLDoet werd aangeplant niet
is aangeslagen.

Bij de Sint Annamolen van Keent hadden we in de loop van 2013 ook problemen met ratten.
Die zijn tot twee maal toe door een gespecialiseerd bedrijf bestreden.

De LED installatie die in 2012 bij de Sint Annamolen Keent is geplaatst om de molens ’s avonds aan
te lichten heeft veel last van storingen. Inmiddels zijn al 4 armaturen defect. Herstel leidt telkens tot
veel discussie en duurt soms wel een half jaar. De installatie voldoet in deze uitvoering niet.

Bij molen De Nijverheid werd de
molensteen opnieuw gecentreerd, een
probleem met de vang verholpen en werd de
taatssteen van de molenpoort opnieuw
uitgeboord waardoor de poort niet meer kan
verzakken.
Ook werd de historisch opmerkelijke houten
vloer in de invaart van de molen hersteld.
De vloer was tgv houtrot overlangs
gescheurd.
Het complexe herstel werd door Adriaens
Molenbouw uitgevoerd.

Nestelen van vogels in de kap van de molens is een probleem dat ieder jaar opnieuw veel aandacht
van de molenaars verlangt en voor erg veel extra werk, het verwijderen van de nesten, zorgt. Wij
blijven zoeken naar een afdoende oplossing voor dit vogelprobleem.
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Op molen Sint Anna in Tungelroy werd een balk boven de inrijpoort vanwege houtrot vervangen.
Ook werden aan de Annamolen Tungelroy werkzaamheden aan de trappen (veiligheid) uitgevoerd,
zeiltouwen vernieuwd en veiligheidsvoorzieningen getroffen. De molenaar verricht aan deze molen
erg veel onderhoudswerk en verbeteringen in eigen beheer.

Na bijna twee jaar van voortdurende technische- en computerproblemen met de brandmeld- en
sprinklerinstallatie in de Sint Jansmolen in Stramproy en het volledig vervangen van het netwerk van
droge leidingen, lijken de problemen nu eindelijk opgelost te zijn. Deze hardnekkige problemen
hebben de afgelopen twee jaar erg veel van de beide molenaars en het bestuur geëist als gevolg van de
niet aflatende reeks van alarmeringen, overdag en ’s nachts.

Het in eigen beheer bijhouden van de molenbergen verloopt moeizaam.
Molenaars houden in hoofdzaak de bovenkant van de berg bij en niet de steil aflopende zijkanten.

We hebben in overleg met plaatselijke tuiniers geprobeerd het beheer van de molenbergen uit te
besteden in ruil voor een reclame-uiting bij de molen. Daarvoor bleek uiteindelijk geen animo te
bestaan.
Vervolgens is in overleg met het IKL gekeken naar de staat waarin de molenbergen verkeren en het
(meest) optimale beheer.
IKL adviseert plaatselijk herstel aan de molenbergen, goede bemesting en vervolgens een extensief
beheer door enkele malen per groeiseizoen de molenbergen door enkele schapen (Quessant) te laten
begrazen.

Bij de molen De Nijverheid in Stramproy werd in het najaar gestart
met het buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert. De omgeving rondom
de molen wordt daarbij volledig opnieuw ingericht. Dit project dat
grotendeels door vrijwilligers uit de buurt rondom de molen wordt
uitgevoerd, heeft veel voorbereidingstijd gekost.

Financieel is het project mogelijk geworden door
sponsorbijdragen van het Oranje fonds, ANWB fonds, VSB fonds, Provincie Limburg,
@OnzeBuurt, KernmetPit en Mijn Straat Jouw Straat.

Het project Nijsmolenbuurt Verandert staat model voor de zelfwerkzaamheid en betrokkenheid van
een buurt bij de molen en voor de samenwerking tussen molenstichting en stichting Bèèle Erfke.
Door vrijwilligers uit de buurt, allemaal mensen die in de omgeving van de molen wonen, werden
tussen 21 september, Burendag en de startdatum van de uitvoering van Nijsmolenbuurt Verandert, en
de afsluiting van fase I van het project, 21 december, maar liefst 2.500 vrijwilligersuren
geïnvesteerd.

Nijsmolenbuurt Verandert won bovendien zowel zilver bij de provinciale leefbaarheidswedstrijden
@OnzeBuurt en begin 2014 bij Kern Met Pit.
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Klussers

We kennen binnen de Molenstichting
een kleine maar erg actieve groep
klussers.

Allerlei kleinere maar ook grotere
onderhoudswerkzaamheden die niet
het molenwerk zelf betreffen, worden
door dit klusteam uitgevoerd o.a. naar
aanleiding van tijdens de jaarlijkse
inspecties door de Monumentenwacht
Limburg gesignaleerde bouwkundige
problemen aan de molens of nav plots
ontstane gebreken.

Ook grote klussen als het vervangen
van een molenvloer, metselen van een
afvoergoot, inrichten van een
parkeerplaats, metselen van poeren,
maken van een hekwerk of uitvoeren
van bestratingwerk worden door deze
ploeg met veel enthousiasme
uitgevoerd.

Daarnaast staat de groep altijd klaar
om hand en spandiensten te leveren bij
molenactiviteiten.

Bestuurlijke en ambtelijke contacten

Het bestuur van de Molenstichting Weerterland had in 2012 regelmatig contact (ambtelijk en
bestuurlijk) met de gemeente Weert.
Bestuurlijk vooral met wethouder H. Coolen en incidenteel met wethouder H. Litjens en ambtelijk
met mevrouw J.Jongeling en de heer R. Hardij.
Deze contacten waren altijd in een prettige, open en constructieve sfeer.
Ook was er in 2012 enkele malen contact met mevrouw T. Slenters over het project kollergang.

Regelmatig moeten wij de molens openstellen voor inspecties van bv de technische installaties.
Als vrijwilligersorganisatie merken we dat bij de bedrijven of instellingen die deze inspecties
uitvoeren weinig of geen begrip bestaat voor het feit dat een organisatie als een molenstichting
geheel met vrijwilligers werkt.
Vrijwilligers die dus vaak niet op stel en sprong of op doordeweekse dagen paraat kunnen zijn.
Als drie verschillende instanties op drie verschillende dagen binnen een tijdsbestek van twee
weken in de molens controles willen uitvoeren, dan leidt dat tot de vraag of afstemming van die
werkzaamheden of controles, zodat vrijwilligers maar één dag ipv drie dagen moeten
opdraven, niet mogelijk is.
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Samenwerking en vertegenwoordiging

De contacten met Vereniging De Hollandsche Molen zijn intensief en prettig. We doen een beroep op
de specifieke deskundigheid van de Vereniging De Hollandsche Molen bij alle
biotoopaangelegenheden en bv bij vragen over het veiligheidsbeleid en de RI + E’s.
Van die mogelijkheid tot advisering hebben we in 2012 enkele malen gebruik gemaakt.

De voorzitter en penningmeester van Molenstichting Weerterland hebben als lid en plaatsvervangend
lid ook zitting in de Molenadviesraad van Vereniging De Hollandsche Molen en hebben in 2013 twee
vergaderingen van de Molenadviesraad in Soest bijgewoond.

De voorzitter van de Molenstichting Weerterland heeft in 2013 een aantal cursusdagen van de
Molenacademie van De Hollandsche Molen bijgewoond. De cursusonderdelen waaraan werd
deelgenomen betroffen Molenbehoud in de Praktijk en Molenbiotopen.

Ook met Molenstichting Limburg werken we prettig samen ondermeer op het vlak van de advisering
over de molenbiotopen.

In 2013 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden op het vlak van regionale samenwerking
binnen molenstichtingen.

Molenstichting Weerterland heeft zitting in de commissie Cultuurhistorie van de gemeente Weert en
neemt actief aan de vergaderingen van deze adviescommissie deel

Initiatieven

De werving van vrijwilligers (molenaars, klussers,
gastvrouwen en gastheren) is in 2013 voortgezet.
Ook in het verslagjaar konden we daarvoor, voor het laatst,
extra financiële middelen inzetten dank zij een subsidie van
het Mondriaanfonds.

Het project samen met auteur Paul Sterk om voor iedere
molen in Weert een sonnet te schrijven is ook in 2013
gecontinueerd. Sonnetten werden gepresenteerd voor Sint
Annamolen van Tungelroy en de Boonesmolen van Keent.
Dit laatste sonnet is te lezen op het perron van het NS station
in Weert.
Ook in 2014 loopt dit project door met de presentatie van
nieuwe sonnetten voor de Sint Jansmolen, voor de
verdwenen molens van Weert voor de molens De Hoop en
Wilhelmus Hubertus.

In het kader van NLDoet werd het terrein tegenover de Sint
Annamolen met hulp van vrijwilligers (Rotary) aangeplant

met een beukenhaag. Door het extreme weer in 2013 (koude zeer lang doorlopende winter met veel
vorst, nat voorjaar en droge hete zomer) is de beukenhaag echter niet aangeslagen.

Bij de Nijsmolen is in samenwerking met stichting Bèèle Erfke/Nijsweike een buurtproject opgestart
om de omgeving rond de molen opnieuw in te richten. Dit grote project verloopt erg succesvol.
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Molenaars

We moesten in 2013 kort na de jaarwisseling afscheid nemen van molenaar Thei Nijs, vrijwillig
molenaar van de Sint Annamolen van Tungelroy.
Na een slopende ziekte is molenaar Thei Nijs overleden.
Als laatste eerbetoon stonden alle molens in Weert tot de dag van de uitvaart in de rouwstand.

De vrijwillige molenaars Jan Moonen en Lucas Kusters traden op 1-1-2013 officieel in dienst van de
Molenstichting Weerterland als vrijwillige molenaars op de Sint Annamolen van Tungelroy en de Sint
Jansmolen van Stramproy.

De vrijwillige molenaars Frank Oosterhuis, Chris Venner en Jac Leijssen slaagden in het voorjaar van
2013 voor hun regionale examen en in het najaar voor het landelijke molenaarsexamen. Zij gaan nu
als vrijwillig molenaar draaien op de Sint Annamolen van Tungelroy, de Sint Annamolen van Keent
en molen De Nijverheid. Iedere van de door molenstichting Weerterland beheerde windmolens heeft
nu een minimale bezetting van 2 molenaars (Annamolen Tungelroy en Sint Jansolen) of 3 molenaars
(Nijverheid en Sint Annamolen Keent).

Omdat we er meer en meer toe overgaan dat molenaars altijd minimaal met hun tweeën draaien en
malen (veiligheid), leidt een groei van het aantal molenaars nog niet tot meer uren dat molens draaien
en malen.

Wat te vieren was er ook in 2013.
Op Nationale Molendag in mei vierden Jac en Els
Nijs hun gouden huwelijksfeest. Bij die
gelegenheid werd de Nijsmolen in Stramproy op
traditionele wijze door de molenaars versierd, in de
mooi gezet.
Dat andere hoogtepunt betrof het 40 jarig
molenaarsjubileum van Gerie Fijen die sedert 6
oktober 1973 als stadsmolenaar vast verbonden is
aan de Sint Annamolen van Keent.

De molenaars in opleiding Frans Deben en René Luys volgen momenteel bij Jac Nijs de opleiding tot
vrijwillig molenaar.

Na het bekend worden van het overlijden van prins Friso, beschermheer van Vereniging De
Hollandsche Molens en daarmee van de Nederlandse molens, stonden alle molens in Weert tot de dag
van de uitvaart in de rouwstand.



10

Gastheren en gastvrouwen

Na een grondige en gedegen introductie en
interne opleiding zijn in 2013 de gastvrouwen en
gastheren op onze vier molens aan de slag
gegaan. Samen met de molenaars zijn de
gastvrouwen en gastheren het gezicht van de
molenstichting. Molenstichting Weerterland is
blij dat we een beroep kunnen doen op zeven
gastheren/vrouwen waarvan er vijf regelmatig tot
zeer regelmatig op de molens actief zijn.

In het najaar van 2013 mochten wij opnieuw drie
nieuwe vrijwilligers verwelkomen die nu nader
met onze molens kennismaken en die vanaf 2014
ook als gastvrouw/gastheer actief zullen worden.

Jaarverslag van de gastvrouwen/gastheren in 2013.
Half november 2012 zijn 9 enthousiaste vrijwilligers begonnen aan het opleidingstraject voor
gastvrouw/-heer. Op 2 maart 2013 hebben zij dit opleidingstraject succesvol afgerond. Door deze
opleiding zijn ze in staat op alle 4 molens van de Molenstichting Weert op verantwoorde wijze
rondleidingen te verzorgen.

Via een schema van inzet zijn op alle officiële openstellingsdagen 2 gastvrouwen/-heren ingezet.
Samen hebben zij meer dan 50 dagen rondleidingen verzorgd.
Daarnaast hebben er een 10-tal rondleidingen, op verzoek plaats gevonden o.a. voor groepen
schoolkinderen, vriendenclubs , communicanten, gehandicapten, Gilde opleiding etc.
Omdat de molens ook vaak bezocht worden door mensen van verschillende nationaliteiten, o.a.
Japan, Australië, Argentinië, België, Duitsland, Engeland is inmiddels ook een rondleiding , naast in
het Nederlands, in het Engels mogelijk.
Ook is er gezorgd voor herkenbare kleding in de vorm van een all-seasonjack met logo van de
stichting. Er wordt gewerkt aan het samenstellen van een tas per molen voorzien van allerlei
informatie over molens en aanverwante zaken, zoals o.a. fietsroutes, maar ook kleurplaten voor de
jongste kinderen.

Actief is gewerkt aan het werven van aspirant gastvrouwen/-heren. Dat heeft geresulteerd in de
aanmelding van 3 nieuwe vrijwilligers. Zij zijn inmiddels gestart met het opleidingstraject en zullen,
na afronding van de opleiding in het seizoen 2014 ook worden ingezet.
De reacties van de bezoekers zijn mondeling, zowel als op schrift (gastenboek) erg positief. De
informatie die wordt gegeven wordt als interessant en deskundig omschreven. We hopen dan ook
in 2014 nog meer bezoekers te mogen ontvangen en rondleiden op de prachtige molens die door
MSW worden beheerd.
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Zilveren Molenwiek

De zilveren molenwiek, de draagspeld die de
molenstichting Weerterland toekent aan iemand
met veel verdiensten voor de molens in het
Weerterland is in 2013 op Nationale Burendag,
21 september, uitgereikt aan Jo Beliën uit
Stramproy.

Jo Beliën staat voor de molenstichting altijd klaar
als er geklust moet worden. Ook vervult hij een
belangrijke rol bij het project Nijsmolenbuurt
verandert.

Sociale Media en communicatie

Communicatie intern en extern is van groot belang. Intern om er voor te zorgen dat iedereen binnen
de molenstichting steeds op de hoogte is van plannen, besluiten en afspraken. Vooral intern moet de
communicatie binnen de molenstichting in twee richtingen: bestuur - molenaars en molenaars en
vrijwilligers richting bestuur nog verbeteren. Dit wordt voor 2014 een aandachtpunt voor het bestuur.

De externe communicatie verloopt via de bekende kanalen van lokale, regionale en, incidenteel,
landelijke organen en via de bekende sociale media.
We constateren dat het steeds moeilijker wordt lokale, regionale en landelijke gedrukte en gesproken
media te interesseren voor molens en molennieuws. Daarom maken we steeds vaker gebruik van
sociale media en voor het op brede schaal uitdragen van agendaberichten van websites als Weert de
Gekste en Met Ons in Weert.

Onze website www.molensinweert.nl trekt steeds meer belangstelling. Werd de site in 2012 door
48.265 bezoekers geraadpleegd, in 2013 werd de site bezocht door 83.791 bezoekers.

Daarnaast kennen we de weblog www.molensinweert.com vooral bedoeld om korte dagelijkse
berichten en nieuwtjes te verspreiden. Deze weblog werd in 2013 bijna 17.500 keer bezocht.
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Ons Twitter account @Weerterland wordt door 451(in 2012 360) personen gevolgd.
Er werden bijna 1.500 Tweets verstuurd.
Onze Facebookpagina www.facebook.com/ms.weerterland telde aan het einde van 2013 760 volgers
tegenover 600 eind 2012.

Door de marginale personele bezetting van het bestuur zijn wij er in 2013 niet in geslaagd met enige
regelmaat nieuwsbrieven uit te geven en ook het contact met de Molenvrienden is daardoor te gering.
Dit behoeft in 2014 nadrukkelijk meer aandacht.
Wel leverden wij regelmatig bijdragen aan de kwartaaluitgave Molens van Vereniging De
Hollandsche Molen en het contactblad De Molen van Molenstichting Limburg.

Publicaties over de molens in Weert verschenen verder in Dagblad De Limburger, Weert Informatief,
Met Ons. In Weert magazine, De Trompetter/Land van Weert. Ook werkten we mee aan radio- en/of
TV uitzendingen van WeertFM, L1 radio, L1 TV en WeertTV, RTL.

Sponsoren, collectebussen en Molenvrienden

Bedrijven staan steeds minder klaar om instellingen als een molenstichting in financiële zin te
ondersteunen. Wel kunnen we nog altijd een beroep doen op enkele bedrijven (Adriaens Molenbouw
en Isidorus Huis, Tuin en Dier) voor materiële ondersteuning.

Nieuwe sponsoren hebben zich in 2013 niet aangemeld, enkele kleinere sponsoren (Mertens, van der
Looy, Rabobank) hebben in 2013 hun financiële steun aan de molenstichting beëindigd.

Ook particulieren worden steeds meer terughoudend bij het steunen van de molenstichting. In 2013
slaagden we er wel nog in het aantal Molenvrienden op peil te houden maar voor 2014 bestaan toch
zorgen dat ook bij de Molenvrienden de bereidheid om nog te steunen verder onder druk komt te
staan.

Het feit dat de Rijksoverheid steeds striktere eisen stelt aan het behoud van de ANBI status maakt dat
ook de vooruitzichten om als kleine stichting sponsoren te vinden, steeds geringer worden.

Als stichting moet je aan steeds striktere administratieve eisen voldoen voor het behoud van de ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) status.
Dat vergt steeds meer administratieve werkzaamheden en ook aan de wijze van publicatie van alle
gegevens worden steeds stringentere eisen gesteld. Zo moeten alle financiële en personele gegevens
over de stichting via een website worden gepubliceerd.
De kosten worden daardoor al snel groter dan de mogelijke baten.
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Het bedrag dat de molenstichting van de Molenvrienden ontvangt wordt jaarlijks, in overleg met alle
vrijwilligers, aangewend voor een project voor de vrijwilligers of besteed aan (een van) de molens.

De opbrengst van de collectebussen waarin bezoekers tijdens hun bezoek en rondleiding door een
molen wat kunnen stoppen is in 2013 gegroeid.
Dat komt mede omdat molenaars en gastvrouwen en gastheren bezoekers er expliciet op attenderen
dat de collectebus graag gevuld wil worden. Dit geld wordt besteed aan algemene uitgaven voor de
molens.

In 2013 zijn we er toe over gegaan voor rondleidingen op de molens in groepsverband een vergoeding
van 2 euro per persoon te vragen. Sommige groepen hebben geen enkel probleem met deze geringe
vergoeding. Maar er zijn ook groepen die vanwege deze gevraagde vergoeding afhaakten.

In 2014 zal het werven van extra Molenvrienden en het aantrekken van sponsoren nadrukkelijker aan
de orde moeten komen.

De cijfers over 2013

Draaien en malen:

De eerste doelstelling van Molenstichting Weerterland is te zorgen dat de molens die wij beheren
regelmatig draaien en malen. In 2013 waren de molens op een aantal vaste dagen geopend. Daarnaast
waren de molens ook regelmatig op andere dagen open en te bezoeken.

De vaste molendagen zijn:

Sint Annamolen Keent: Iedere 3e zaterdagmiddag van de maand
Sint Annamolen Tungelroy: Iedere 1e woensdagmiddag van de maand
Molen De Nijverheid Stramproy: iedere 3e woensdagmiddag van de maand
En bovendien iedere zaterdagmorgen in de even weken.
Sint Jansmolen Stramproy: Iedere 2e zaterdagmorgen van de maand.

Onze vier molens maakten in 2013 totaal 195.784 omwentelingen waarvan de molens De Nijverheid
en Sint Anna Tungelroy het leeuwendeel voor hun rekening nemen.
Uitgangspunt is dat een molen maandelijks minimaal 8 uur draait en op jaarbasis minimaal 55.000
asomwentelingen maakt.

Molen As omwentelingen Draaiuren Kilo’s gemalen
Sint Anna Keent 48.424 170 500
Sint Anna Tungelroy 81.099 371 2.815
Sint Jan Stramproy 9.000 28 250
De Nijverheid Stramproy 79.332 280 4.070

Nu er meer molenaars per molen beschikbaar zijn, zal met de vrijwillige molenaars in 2014 overleg
gevoerd moeten worden om het aantal uren dat de molens daadwerkelijk draaien te vergroten.
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Bezoek aan de molens:

Het bezoek aan de molens op de vaste, reguliere molendagen steeg in 2013 in geringe mate tot 2.228
bezoekers (+ 10 procent). Het bezoek tijdens speciale molendagen en evenementen nam sterk af.
In 2013 hebben we besloten om onze deelname aan molenevenementen (Landelijke en Limburgse
Molendagen) en andere landelijke of provinciale activiteiten tot één dag per evenement en/of tot één
molen te beperken.
Vaak daartoe gedwongen omdat we niet over voldoende molenaars en gasvrouwen/gastheren konden
beschikken om meerdere molens een of beide dagen open te houden.
Soms gewoon om pragmatische redenen: als tijdens een open monumentendag geen enkele fiets- of
autoroute langs een molen voert, heeft het weinig zin de molen toch open te stellen.

Ook de weergoden zorgden in 2013 herhaaldelijk tijdens grotere molenevenementen voor een streep
door de rekening. Uitgerekend op dagen dat er molenevenementen waren, speelde het weer niet mee:
windstil, extreme hitte of juist weer regen of storm. Hierdoor bleven veel bezoekers weg op deze
traditioneel drukke molendagen.

Ook deden enkele grote publiekstrekkers zoals het Straattheaterfestival, de Smouze wandeltocht en
de Stramproyer Kunstroute in 2013 onze molens niet aan.

De belangrijkste bezoekerstoppers in 2013 waren:
 Molen, Maal, Meel en Bakdag Sint

Annamolen Keent: ca 300 bezoekers
 Limburgse Molendag, Sint Annamolen

Keent: 300 bezoekers
 Open Monumentendag Sint Annamolen

Keent: ca 125 bezoekers
 Halloween draaien Annamolen Tungelroy:

ca 75 jeugdige bezoekers van scouting
 Avonddraaien Annamolen Keent: ca 100

bezoekers

In 2014 willen we onderzoeken hoe we als molenstichting meer kunnen inhaken op activiteiten van
andere organisaties. Zo overwegen we op de zondag van de Landdag in Altweerterheide de molen van
Keent open te stellen in de wetenschap dat dan veel bezoekers van de landdag ook bij de molen aan
de Keenterstraat langskomen.
Ook willen we de molens meer gaan promoten als geschikte locatie voor een bezoek in groepsverband
maar ook als pauzeplek tijdens fietstochten, wandeltochten of andere evenementen en activiteiten.

Molen Dagen open Bezoekersaantal
Sint Anna Keent 43 922
Sint Anna Tungelroy 60 589
Sint Jan Stramproy 15 250
De Nijverheid Stramproy 76 467
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Personele zaken en namen

Molenstichting Weerterland blijft als vrijwilligersorganisatie erg kwetsbaar. We moeten steeds weer
een beroep doen op een relatief kleine groep vrijwilligers. Ook wordt het werven van nieuwe
vrijwilligers steeds moeilijker. Dit is een probleem waarmee bijna alle vrijwilligersorganisaties
kampen en waarvoor niemand nog een echte oplossing gevonden heeft. Wij nemen actief deel aan
allerlei overlegstructuren zoals van Punt.Welzijn gericht op die vrijwilligersmarkt.

In 2013 vierde onze vrijwillige molenaar Gerie Fijen dat hij 40 jaar vrijwillig molenaar was bij de
gemeente Weert.

Molenaars:
Sint Anna Keent: Gerie Fijen, Nuël van den Hurck, Chris Venner
Sint Anna Tungelroy: Jan Moonen en Frank Oosterhuis
Sint Jan Stramproy: Math Beeren en Lucas Kusters
De Nijverheid Stramproy: Jac Nijs, Geert Hannen en Jac Leijssen.
Molenaar Thei Nijs, molenaar van de Sint Annamolen in Tungelroy, overleed begin 2013.

Molenaars in opleiding:
Frans Deben en Rene Luys.
De opleiding van vrijwillige molenaars via het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Limburg wordt
verzorgd door onze molenaar Jac Nijs.

Gastvrouwen en gastheren:
Pierre Beenders, Louis Morre, Jan Croonen, Henny Frencken, Anie Post-Braam, Johan Smolenaars,
Hans van Tilborg, Harrie Truyen, John Gubbels (i.o), Diny Kateman (i.o.), Pierre van der Lans (i.o.)
Louis Morre en Pierre Beenders coördineren de inzet van de vrijwilligers.

Klussers
Jac Paulissen, Wiel Verheijen, Paul Horstman.
Jac Paullissen en Paul Horstman coördineren de inzet van de klussers

Projectgroep RI+E (Veiligheid)
Paul Horstman, Jac Leijssen, Math Beeren, Wim Adriaens.
Coordinator: Paul Horstman.

Bestuur:
Vincent van den Berg (voorzitter), Piet Hermans (secretaris a.i.), Frans Driessens (penningmeester),
Jac Paulissen (coördinatie klussers), Louis Morre (coördinatie gastvrouwen/gastheren), Jan Croonen
(coördinatie molenaars en veiligheid RI+E).
Vier bestuursleden hebben ieder één molen als bestuurslid in hun takenpakket:
Sint Annamolen Keent: Vincent van den Berg
Sint Annamolen Tungelroy: Frans Driessen
Sint Jansmolen Stramproy: Piet Hermans
Molen De Nijverheid Stramproy: Jan Croonen
In 2012 besloot Zef Coenen om zijn werkzaamheden als bestuurslid te beëindigen.
Door de krappe bezetting komt het bestuur er niet toe een rooster van aftreden op te stellen.

Vacatures:
Bestuurslid voor ontwikkelen van een actief beleid voor scholen en jongeren
Bestuurslid dat het secretariaat wil voeren en het archief beheren
Bestuurslid veiligheidsbeleid
Bestuurslid vicevoorzitter, contacten bedrijfsleven



16

Opmerkelijke data, feiten en activiteiten

Datum Feiten
11 januari Uitvaart molenaar Thei Nijs
12 januari Overdracht TV camera’s geschonken door Greep naar de Hoorn
19 januari Kern met Pit 2013 selectiedag in Grathem
25 januari Onderhoud Sprinkler in Sint Jansmolen
26 januari Cursisten gastheren/gastvrouwen bezoeken Annamolen Tungelroy
26 januari Bezoek scouting Mariahoop aan molen De Nijverheid

01 februari Onderhoud brandblussers aan alle molens
08 februari Overleg gemeente Stein over opleiding molenaars
14 februari Overleg met organisatie Weert600 over Molens6x600
17 februari Vliegen met winnaars fotowedstrijd 2012
18 februari Bijeenkomst Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (vrijwilligers) Punt Welzijn
22 februari Overleg met Kempenbroek over mogelijkheden samenwerking
24 februari Overleg met NS over plaatsen molensonnet op perron station Weert
25 februari Opening VVV agentschap Bruna
27 februari Overleg IKL over project Nijsmolenbuurt
27 februari Overleg Mols over hekwerk Nijsmolenbuurt

02 maart Afsluiting opleiding molengastvrouwen en gastheren
05 maart Thema-avond Molenstichting Limburg over veiligheid op molens Eynderhoof
07 maart Overleg over herinrichting driehoek Annamolen aan Keenterstraat
11 maart Overleg gemeente over verplaatsen kollergang
15 maart NLDoet op Nijverheid. Op Anna Keent verplaatst vanwege vorst
15 maart Plaatsen molensteen bij driehoek Anna Keent
19 maart Ongediertebestrijding molenbergen
19 maart Interview L1 radio over molens Weert
22 maart Molenadviesraad in Soest
23 maart Overleg over beheer molenbergen met Groencentrum Weert

06 april NLDoet op Annamolen keent
09 april Vergadering over werving vrijwilligers Punt.Welzijn
11april Overleg over plan culinaire fietstocht Weert met molen als etappepunt
12 april Bezoek leerlingen basisscholen aan Annamolen Keent
12 april Overleg stichting gebroeders Adriaens over samenwerking
20 april Regionaal examen molenaars in opleiding
24 april Uitzoeken bestrating voor invaart Annamolen Keent
25 april Symposium Dagtoerisme Midden- en Noord Limburg in Roermond
26 april De molen van Keent staat in Oranje Licht vanwege inhuldiging koning
27 april Fotoreportage bruidspaar Opheij op Annamolen Keent
27 april De molens staan in vreugd vanwege inhuldiging Koning

08 mei Overleg over PIP en onderhoud molens met gemeente
10-11 mei Optuigen molen De Nijverheid gouden huwelijk Jac Nijs
12 mei Landelijke Molendag met deelname van 4 molens
17 en 18 mei Leggen nieuwe vloer in Annamolen Keent
21 mei Start dinsdagavonddraaien op Annamolen Tungelroy
24 mei Onthullen molensonnet Boonesmolen op perron NS station Weert
26 mei Culinaire asperges fietstocht met Annamolen Tungelroy als rustplaats
29 mei Bezoek Molenacademie Amsterdam (Biotoopbeleid)

12 juni Overleg Milieucentrum IJzeren Man over POI’s Point of Interest
18 juni Avonddraaien Annamolen Tungelroy
20 juni Overleg met Weert600 over JMolens6x600
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21 juni Fotoshoot Met Ons In Weert op Annamolen Keent
22 juni Fotoshoot MetOns In Weert Sint Jansmolen. Laatste moment afgezegd.

04 en 05 juli Fietsvierdaagse De Peel bij Sint Jansmolen Stramproy en Annamolen Tungelroy
06 juli Sint Jansmolen in vreugdestand vanwege OLS Stramproy
10 juli Fotoshoot gastvrouwen/gastheren op Annamolen Keent
16 juli Eerste overleg over opstarten project RI+E Veiligheid op molens
16 juli Avonddraaien Annamolen Tungelroy
20 juli Jurering Entente Florale Europa, molens draaien
19/20/21 juli Sonnet voor Sint Annamolen Tungelroy en 3 daagse expositie
22 juli Bezoek molenstichting en molenaars Voorst aan Weerterland
22 juli Noodweer Weert met 43 cm water in Annamolen Keent. Grote schade
22/23 juli Schoonmaak en opruimen schade noodweer in Annamolen Keent

03 augustus Opnames L1 voor documentaire @OnzeBuurt over buurtproject Nijverheid
05 augustus Gesprek met gemeente over planning project Nijverheid
06 augustus Interview Magazine Weert Informatief over Molens in Weert
12 augustus Weerter molens in de rouwstand vanwege overlijden prins Friso
20 augustus Avonddraaien molen Tungelroy
25 augustus Familiedag Hermeni-j Vannix op Annamolen Tungelroy
26 augustus Presentatie Met Ons in Weert magazine op Sint Annamolen Keent

02 september Workshop dagtoerisme VVV Midden- enNoord Limburg in Arcen
06 september Overleg storingen sprinkler Sint Jan
07 september Familiedag familie Haex op Annamolen Keent
12 september Overleg Molenbiotoop Antoniusmolen Laar
14/15 september Open Monumentendagen, diverse molens geopend
17 september Avonddraaien Annamolen Tungelroy
19 september Presentatie Met Ons. In Weert magazine op Annamolen Keent
21 september Burendag, Start van project Nijsmolenbuurt Verandert
23 september TV opnames voor RTL programma over Weert bij Sint Annamolen Keent
23/24 september Rooien en opruimen grond rond Nijsmolen Stramproy (Nijsmolenbuurt project)
27 september Weert Groenste Stad Europa. Molen Sint Anna in Groen licht gezet

03 oktober Overleg gemeente over molenbiotoop Antoniusmolen Laar
3 en 4 oktober Plaatsen hekwerk rond terrein Nijsmolen
5/6 oktober Limburgse Molendagen met deelname molens
6 oktober Gerie Fijen 40 jaar stadsmolenaar met receptie in Annamolen Keent
13 oktober Overleg Weert600 Molens6x600
23 en 24 oktober Examens drie molenaars in opleiding: Jac Leijssen, Chris Venner, Frank Oosterhuis
26 oktober Nacht van de Nachten: verlichting molens uit
28 oktober Finale @OnzeBuurt in Venlo, Nijsmolenbuurt Verandert 2e plaats.

01 november Halloween speurtocht rond Sint Annamolen Tungelroy
04 november Eerste overleg met Broekmolen over openstelling.
08 november Vergadering Molenadviesraad in Soest
09 november Plantdag bij molen De Nijverheid Nijsmolenbuurt
13 november Cursusdag Molenacademie Amsterdam Thema Molenbeheer en behoud
15 november Overleg molenbiotoop Antoniusmolen laar
16 november 4e Molen maal Meel en Bakdag Annamolen Keent
17 november Interview bij WeertFM (Milieucentrum) over de Weerter molens
18 november Symposium Punt.Welzijn over vrijwilligerswerk en jongeren
19 november Inventarisatie met IKL van beheerssituatie molenbergen
20 november Overleg over RI+E project (veiligheid op molens)
22 november Avonddraaien Annamolen Keent
23 november Bezoek jury Kern met Pit aan Nijverheid
30 november Overleg met de vrijwillige molenaars over RI+E op molens (veiligheidsbeleid)
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12 december Molenstichting stand bij avond Ladies Night Daatjeshoeve
20 december Sterren op de molens
21 december Afsluiting klusjaar en oplevering fase I Nijsmolenbuurt Verandert

Een doorkijk naar 2014

 In 2014 wordt het veiligheidbeleid erg belangrijk. Na de inventarisatie van de actuele
veiligheidssituatie volgt de evaluatie en (in overleg met de gemeente) prioriteitstelling
wanneer de meest urgente problemen aan te pakken. Dat zal mede van de beschikbare
financiën afhangen.

 In 2014 moet de werving van Vrienden van de Molens prioriteit krijgen. Daarnaast zal ook het
vinden van sponsoren (bedrijven) hernieuwde aandacht moeten krijgen om zo de financiële
positie van de molenstichting voor de korte en middenlange termijn gezond te houden.

 Het tijdig maken van afspraken met de gemeente Weert over grote reguliere
onderhoudsprojecten zoals het vervangen van de zeilen en het doorhalen en schilderwerk van
de roeden zijn dringend gewenst. Dit soort grote projecten dient in de gemeentebegroting te
worden opgenomen.

 We willen graag de ontwikkeling van een jeugdbeleid opstarten en zo mogelijk een
kennismakingsproject MolenJunior voor jongeren beginnen. Jongens en meisjes vanaf 12/13
jaar met veel belangstelling in molens kunnen daarbij een reeks van jaren met een molenaar
meelopen en zo intensief kennismaken met de molens en het zijn van molenaar.

 We zoeken naar en hopen op een werkbare oplossing te vinden voor het probleem van het
onderhoud van de molenbergen.

 In het kader van Weert600 organiseren we op zondag 5 oktober Molens6x600.

 Tenslotte moet de werving van vrijwilligers (bestuursleden, gidsen, klussers, molenaars)
voortdurend veel aandacht krijgen.

 De afronding van het project Nijsmolenbuurt Verandert staat voor 10 mei op de agenda.
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