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Molenstichting Weerterland
Jaarverslag 2014

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

De Molenstichting Weerterland 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
betekenen voor de omgeving waarin ze staan. Daarnaast promoot Molenstichting Weerterland het
totale molenbestand van Weert en waakt de stichting over de molenbiotopen en de molenbelangen van
alle Weerter molens.

Inleiding:

Verleden, heden en toekomst. Dat vormde de rode draad voor het molenjaar 2014 van Molenstichting
Weerterland en dus ook voor dit jaarverslag 2014 van het bestuur van Molenstichting Weerterland.
Molens zijn immers monumenten met een lang verleden. Daarnaast stond het verslagjaar 2014 in Weert
en óók bij de molenstichting nadrukkelijk in het teken van het verleden, de geschiedenis van Weert en van
de molens. De viering van Weert600 en de organisatie van het grote molenevenement Molens6x600 op
zondag 5 oktober 2014 getuigden daar uitgebreid van.
Bovendien werd in 2014 na enkele jaren van voorbereiding de kollergang van de oude rosoliemolen van
Kampers uit de 18e eeuw naar zijn oorspronkelijke locatie teruggebracht en namen we een wandeling
langs de verdwenen stadsmolen van Weert in gebruik.

Onderdeel van het heden is de veiligheidsdiscussie die ook binnen Molenstichting Weerterland op intense
wijze wordt gevoerd. Helemaal bij het heden horen ook de zorgen over het vrijwilligersbeleid en de
financiële positie van de molens (en andere monumenten).
De totale vaderlandse molenwereld en nadrukkelijk ook Molenstichting Weerterland voert momenteel de
discussie over de toekomst van de molens. Daarbij wordt steeds duidelijker dat de gouden jaren, óók voor
het molenbehoud, achter ons liggen. Krapte en zeer beperkte financiële mogelijkheden zullen de komende
jaren de kaders stellen voor wat er voor de molens mogelijk is. Naast steeds krappere financiële middelen
zal echter vooral ook de beperkte mankracht, het niet meer kunnen vinden van vrijwilligers, een probleem
gaan vormen waar we toenemend mee geconfronteerd worden. Terwijl aan de andere kant de
samenleving van ons verlangt dat molens vaker geopend zijn. En dat past weer helemaal bij onze
doelstelling: molens teruggeven aan de omgeving waarin ze staan.

"Door de vrijwilligers (molenaars, gastvrouwen/heren, klussers, bestuur)
die bij de Weerter molens betrokken zijn en zich voor deze molens en het
behoud van de molens inzetten, werd in 2014 een vrijwillige inbreng qua

uren geleverd vergelijkbaar met het werk van drie volledige fte's. "
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Het jaar 2014 in enkele feiten en ontwikkelingen:

 In 2014 werden belangrijke stappen gezet op het vlak van de veiligheid. De inventarisatie en
evaluatie van de veiligheidsrisico's verbonden aan het draaien, malen en bezoeken van de molens is
uitgevoerd. Molenstichting Weerterland vervult hiermee nadrukkelijk een voortrekkersrol en
voorbeeldfunctie voor de molenwereld in Limburg/Zuid-Nederland vervult.

 Het onderhoud aan de molens heeft ook in 2014 op de gewenste schaal plaatsgevonden.
Vastgesteld kan worden dat de door de Molenstichting Weerterland beheerde molens die
eigendom van de gemeente Weert zijn, in een goede staat van onderhoud verkeren. Dat wordt
bevestigd door de inspectierapporten van de Monumentenwacht Limburg.

 Bij drie particuliere windmolens in Weert (Wilhelmus-Hubertus, St. Antonius en De Hoop) vonden
of vinden restauratiewerkzaamheden plaats. Deze restauraties worden in 2015 voltooid. Ook deze
molens verkeren in een goede staat.

 In Stramproy werd het buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert afgerond. Door talrijke vrijwilligers
uit de omgeving van de molen werd het voorterrein van de molen opnieuw ingericht en werd een
buurtmolentuin aangelegd. Het project won in 2014 Zilver bij de Kern met Pit Limburg competitie.

 Bij de Sint Jansmolen is door het klusteam van Molenstichting Weerterland de oude roede
gerestaureerd en met hulp van de gemeente Weert werd het terrein rond de molen opgeknapt.

 Drie vrijwillige molenaars slaagden voor hun diploma en begonnen hun werkzaamheden op de
molens: Jac Leijssen, Chris Venner en Frans Deben.

 Drie nieuwe gastheren meldden zich aan. In de loop van het jaar besloten echter ook een gastheer
en een gastvrouw met hun activiteiten voor de molenstichting te stoppen.

 Pierre Beenders ontvangt het Zilveren Molenwiekje
2014 voor zijn inzet voor molenstichting en zijn
activiteiten voor de molengastheren/gastvrouwen.

 De jury van Community in Bloom bezocht in het kader van de jurering van Weert als Groene regio
de Sint Annamolen en bleef bijna 3 kwartier op de molen. Na afloop vernamen wij dat de inzet van
de vele vrijwilligers die bezig zijn met het behoud van het culturele erfgoed (waarbij ook de molens)
grote indruk op de juryleden had gemaakt.
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 Het terugplaatsen van de kollergang van de rosoliemolen van Kampers naar de historische locatie
aan de Beekpoort werd succesvol afgerond en ook de stadswandeling langs de verdwenen
stadsmolens van Weert werd geïntroduceerd.

 Molens6x600, het feest van de molens als onderdeel van de viering van Weert600 werd een groot
succes. Ondanks het tegenvallende weer noteerden we ongeveer 2.500 bezoekers op de 6 molens.
Ontdek de Weerter molens in woord, beeld, zang, smaak en beweging was het thema van deze
molendag waarbij zes windmolens ieder zeshonderd minuten draaiden.

 De Sint Annamolen van Keent, molen Sint Jan Stramproy en de Broekmolen kregen een nominatie
voor de Erfgoedprijs 2014 Weert.

 Biotoopaangelegenheden worden steeds complexer. We adviseerden vanwege de (mogelijke)
aantasting van de molenbiotoop bij de Sint Jansmolen in Stramproy, Wilhelmus Hubertusmolen in
Weert, Sint Antoniusmolen Weert-Laar en molen De Hoop in Swartbroek.

 Molenstichting Weerterland richtte een verzoek aan de gemeente Weert om biotoopmaatregelen
te nemen bij molen Wilhelmus Hubertus in Weert. Door de gemeente Weert werden die
maatregelen (snoeien en verplaatsen van bomen) toegezegd. Op uitvoering wordt nog gewacht.

 Het plan voor het starten van rondleidingen en molendagen bij watermolen de Broekmolen is
voorlopig stopgezet.
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Restauraties, beheer en onderhoud:

In 2014 werden geen grootschalige
restauratiewerkzaamheden aan de molens in beheer bij de
Molenstichting Weerterland uitgevoerd.

In het kader van het reguliere onderhoud vastgelegd in het
Periodiek Instandhouding Programma (PIP) werden diverse
onderhoudswerkzaamheden aan de drie beltkorenmolens
Sint Anna Keent, Sint Anna Tungelroy en De Nijverheid
uitgevoerd.

Belangrijkst project was het schilderen van de buitenzijde
van de vier gemeentelijke windmolens.

Door aangescherpte milieueisen zal het schilderen van de molens en dan vooral het houtwerk in de
toekomst met kortere tussenpozen, maximaal 4 of 5 jaar, dienen te gebeuren.
Dit heeft nadelige financiële consequenties.

De door houtrot ernstig aangetaste houten molenvloer in de invaart van molen De Nijverheid werd
door Adriaens Molenbouw Weert gerestaureerd zodanig dat het kenmerkende aanzicht van de vloer
behouden bleef.

Kleinere klussen aan de molens als gevolg van slijtage en/of plotseling optredende defecten en
karweitjes aan de omgeving van de molens werden in eigen beheer en met eigen financiële middelen
van de molenstichting aangepakt bij de vier molens.

Eind 2013 werd vastgesteld dat de
molensteen (loper) van de Sint Annamolen
Keent gebroken is en op termijn vervangen
moet worden.
Draaien van de molen kan probleemloos en
ook veilig, malen kan ook veilig. Als de
steen gelicht moet worden is het mogelijk
dat de steen breekt. Op termijn zal
vervanging van deze molensteen
noodzakelijk zijn.

Dank zij de financiële middelen van NLDoet
was de Molenstichting in de gelegenheid de
beukenhaag rond de driehoek van de Sint

Annamolen Keent te vervangen en rond de molenbelt van molen De Nijverheid een beukenhaag aan
te planten. Ook werd rond een deel van het terrein van molen Sint Jan een beukenhaag aangeplant.
Deze haag is echter niet aangeslagen. Het plantgoed heeft te weinig water gekregen. De molen heeft
geen wateraansluiting.

We blijven als molenstichting steeds alert op de aanwezigheid van houtborende insecten in onze
molens. Hier letten speciaal de molenaars op. Bij de Sint Annamolen in Tungelroy heeft dit geleid tot
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een nieuwe behandeling van delen van de molen tegen houtworm en boktor (binnen de bestaande
garantieregeling). Ook werd houtrot aan het hekwerk van de Sint Annamolen Tungelroy aangepakt.

Bij de Sint Annamolen van Keent zijn voorzieningen aan de molenkap aangebracht (gaaswerk) om het
nestelen van duiven in de molenkap tegen te gaan.

De LED installatie van de buitenverlichting bij molen Sint Anna Keent blijft problemen veroorzaken.
Twee armaturen zijn vervangen door armaturen van een andere fabrikant maar de overige
armaturen blijven mankementen vertonen.

Ons is niet duidelijk of de problemen met de sprinklerinstallatie (telefoonabonnement) nu wel of niet
zijn opgelost.

Het in eigen beheer onderhouden van het groen van de molenbergen blijft problematisch.

Op St.Anna Tungelroy heeft molenaar Jan Moonen met hulpmolenaar Rene Luys de molensteen
gescherpt. Tevens is de onderste molensteen (ligger) wederom waterpas gesteld. Bij dit project
heeft de steenkraan een veiligheidstest ondergaan door hem met een proeflast (150% last) te
belasten (onderdeel van RI&E).
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Klusteam:

Het klusteam van Molenstichting Weerterland bestaat uit
Jacques Paulissen, Wiel Verheijen en Paul Horstman. Het
drietal zorgt voor de kleine en grotere karwijtjes op de
molens niet zijnde molenmakerswerk, het groenbeheer, het
schoonhouden en opruimen van de omgeving van de
molens en het transport.

Verder staan ze altijd paraat om bij alle voorkomen
molenevenementen en molenactiviteiten hand en
spandiensten te verlenen.

In het verslagjaar 2014 heeft het klusteam poeren voor de
historische molenroede van de Sint Jansmolen Stramproy
gemetseld, en de oude Potroede opgeknapt en verplaatst.
De oude roede kan nu dienen als zitbank bijvoorbeeld
tijdens de uitleg over de molen bij een rondleiding.

Ook verleent deze kleine maar actieve groep vrijwilligers
een onmisbare ondersteuning bij de organisatie van molenactiviteiten zoals molendagen.

In 2014 zijn de volgende verder activiteiten uitgevoerd door deze klusploeg:

 Het terrein achter het magazijnhuisje naast de St.Jan is opgeschoond en voorzien van een
beukenhaag (tbv toegankelijkheid van het molenterrein ivm veiligheid tijdens het draaien).

 Hulp bij het buurtproject “molentuin de Nijverheid”:

 Plaatsen van nieuwe afrastering

 Het metselen van de poeren van de zitbanken

 Diverse kleine klussen op St.Anna Keent:

 Afscherming van stopcontacten en videoleidingen

 Trap naar de kapvloer verstevigen (opgenomen in PIP-programma)

 Hulp bij maaien van molenterreinen en –belten bij alle molens

 De waterafvoer van St.Anna Keent is verbeterd met behulp van een oude brandslang

 Ondersteuning bij het project molens 6 x 600 Weert

Bijna heel 2014 moesten de vrijwilligs hun persoonlijke milieupas van de gemeente

Weert gebruiken om het groenafval afkomstig van de molenbergen naar de

milieustraat te brengen. De molens beschikten niet over een eigen milieuplan.
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Werkgroep Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI+I)

Deze werkgroep bestaat uit molenbouwer Wim Adriaens, twee actieve vrijwillig molenaars, Math
Beeren (tevens veiligheidsdeskundige Monumentenwacht Limburg) en Jac Leijssen (tevens
commandant brandweer Stramproy), een veiligheidsdeskundige, Paul Horstman (tevens
molenklusser en molenaar in opleiding) en bestuursleden van de Molenstichting Weerterland, Frans
Driessens en Louis Morre.

Begin 2014 is een start gemaakt met de inventarisatie op de 4 molens van de MsW, te weten St.Jan
en de Nijverheid beide in Stramproy, St.Anna in Keent en St.Anna in Tungelroy. Tevens zijn de molens
De Hoop in Swartbroek en Wilhelmus Hubertus van Hushoven onder de loep genomen.

In deze 1e fase is als leidraad de instructiemap “RisicoInventarisatie en Evaluatie voor molens”
gebruikt. Deze map is opgesteld door De Hollandse Molen in samenwerking met het AKG
(Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde) en het GVM (Gilde van Vrijwillige Molenaars).
“RI&E voor molens” is gevalideerd en erkend als instrument voor de molenbranche.
Op elke molen van de Molenstichting Weerterland is een volledig ingevulde checklijst voorhanden.

De 2e fase van het project, de zogenaamde evaluatiefase, is gestart in september 2014. Van de
inventarisatielijsten per molen is de prioriteit vastgesteld in de klassering “Hoog risico”, “Midden
risico’ en “Laag risico”.
Dit heeft geleid tot een lijst van 49 aandachtspunten, waarbij de maatregelen om eventuele gevaren
te voorkomen of verminderen zijn benoemd.
Per punt is waar nodig een financiële onderbouwing gegeven. Ook is aangegeven wie de uitvoering
ter hand zal nemen.
De lijst is in een van de bestuursvergaderingen van de stichting besproken en geaccordeerd.

In de 3e fase beginnend voorjaar 2015, worden de verbeterpunten door het RI&E-team per molen
besproken met de molenaars en de bestuursverantwoordelijke.

In fase 4 zal de uitvoering ter hand worden genomen, voor zover de financiële middelen beschikbaar
zijn. Uitgangspunt is de molens zo veel mogelijk in originele staat te laten als monument. Veiligheid
kan ook verbeterd worden door afspraken binnen de stichting te maken (beheersmaatregelen).

Het is de bedoeling om deze aanpak eens in de 2 jaar te herhalen, waarbij eventuele veranderingen
en voortschrijdend inzicht worden getoetst.

Op elke molen is de laatste versie van de risicoanalyse, evenals de actiepuntenlijst voorhanden.
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Bestuurlijke en ambtelijke contacten:

Ook in 2014 hadden we regelmatig bestuurlijk en ambtelijk contact met de gemeente Weert.
De ambtelijke contacten waren vooral met mevrouw J.Jongeling en de heer R. Hardy.
Daarnaast was er intensief contact over het project verplaatsing Kollergang met mevrouw M.
Bessems. Deze contacten verliepen steeds in een open sfeer.

Bestuurlijk waren er contacten met de voor de molens verantwoordelijke wethouders H.Coolen en
later G.Gabriëls. Ook die contacten verliepen in een prettige en open sfeer.
Bij zijn aantreden als wethouder hebben wij wethouder Gabriëls uitgenodigd voor een kennismaking
op de molens.

We signaleren wel dat sinds aantreden van het nieuwe college van B en W de molens nu onder 3
wethouders vallen. De molens als monumenten vallen onder wethouder Gabriëls,
vrijwilligersaangelegenheden onder wethouder Litjens en de molens als gebouw/gemeentelijk
eigendom (beheer, onderhoud) wethouder van Eersel.

Wij ervaren dat de verschillende sectoren binnen de gemeentelijke organisatie vaak met
verschillende ogen naar de molens kijken. Dat maakt het voor ons als Molenstichting erg complex
omdat er binnen de verschillende afdelingen geen eenheid van beleid/benadering tav de molens is.

Samenwerking en vertegenwoordiging:

Onze contacten met Vereniging De Hollandsche Molen zijn intensief en constructief.
Molenstichting Weerterland heeft zitting in de Molenadviesraad van Vereniging De Hollandsche
Molen.
Deze adviesraad vergaderde in 2014 twee maal in Soest.
Ook was het bestuur present op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen in het Tropenmuseum
in Amsterdam in maart 2014.
Verder namen twee bestuursleden en een coördinator molengastheren deel van enkele cursussen
van de Molenacademie van De Hollandsche Molen in Amsterdam.
Twee bestuursleden en de coördinator RI+E (Veiligheidsbeleid) namen deel aan de Molencontactdag
van De Hollandsche Molen in Amersfoort en een bestuurslid was present op de studiedag over het
molenbeleid voor de toekomst van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Een informatieavond over actuele molenaangelegenheden van Molenstichting Limburg in museum
Eynderhoof in Nederweert-Eind werd bijgewoond door diverse bestuursleden, enkele molenaars en
enkele vrijwilligers. Met de Molenstichting Limburg werken we op voet van gelijkheid samen. Aan het
informatieblad De Molen van de Limburgse Molenstichting leveren we een regelmatige bijdrage.
Vrijwillige molenaars en vrijwillige molenaars in opleiding bezoeken maandelijks de studieavonden
van de afdeling Limburg van het Gilde van Vrijwillig Molenaars in Roermond.

De voorzitter van Molenstichting Weerterland heeft zitting in de bestuurlijke adviescommissie
Cultuurhistorie van de gemeente Weert en neemt maandelijks deel aan de vergaderingen van deze
adviescommissie.

Met molenstichtingen in buurgemeenten bestaat slechts incidenteel en geen structureel contact.
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Initiatieven:

Het project Poëzie voor de Molens
waarbij dichter Paul Sterk
molensonnetten voor de molens schrijft
werd ook in 2014 voortgezet met
sonnetten voor de Sint Jan in Stramproy,
de Wilhelmus Hubertusmolen in Weert
en voor de verdwenen stadsmolens van
Weert.

Nieuwe molenfolders werden
samengesteld en gedrukt voor de Sint
Annamolen van Keent en de Sint
Jansmolen van Stramproy. Deze folders

vallen vooral op door de fraaie opengewerkte technische molenmodellen van de betreffende molens
getekend door Annika Frencken uit Weert.

De wandelroute langs de Verdwenen Stadsmolens van Weert "Kollergang" werd uitgestippeld en
samengesteld. Op de plaatsen waar vroeger de molens stonden zijn in de openbare ruimte
informatiepanelen geplaatst. Ook is een brochure met een uitgebreide beschrijving van de
wandelroute samengesteld en uitgegeven en er is een speciale website gebouwd met alle informatie
over deze Kollergang wandelroute. De website is zo gebouwd dat de informatie ook via mobiele
telefoon uitstekend oproepbaar is: www.molensinweert.com/kollergang QR-codes op de
informatieborden verwijzen naar de speciale website.

Molenaars:

In het verslagjaar konden we drie nieuwe vrijwillige molenaars welkom heten: Chris Venner, Jac
Leijssen en Frans Deben. Zij zijn officieel als molenaar in dienst van Molenstichting Weerterland
getreden. Twee molenaars, Jac Nijs en Gerie Fijen, zijn van een zodanig gevorderde leeftijd dat we er
rekening mee moeten houden dat deze molenaars het langzaam kalmer aan (moeten) gaan doen.

Gerie Fijen ontving in maart 2014 het speciale Certificaat
van Verdiensten van Vereniging De Hollandsche Molen in
Amsterdam voor zijn langjarige verdiensten (ruim 41
jaar) voor de molens in Limburg, Nederweert en Weert.

Drie vrijwilligers Paul Horstman, Mark Joosten en Rene
Luys volgen de opleiding tot Vrijwillige molenaar. Deze
opleiding wordt door de afdeling Limburg van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars verzorgd. Molen De Nijverheid is
de instructiemolen binnen het Weerterland voor het Gilde.

Met de eigenaren van de Wilhelmus Hubertusmolen is een
regeling getroffen over het draaien van deze molen door
aan de Molenstichting Weerterland verbonden vrijwillige

molenaar(s). Daarbij is nadrukkelijk ook naar veiligheidsaspecten gekeken.
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Gastheren/Gastvrouwen:

Half december 2013 zijn 3 vrijwilligers begonnen aan het opleidingstraject voor gastvrouw/-heer. Op
29 maart 2014 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. Daarmee kwam het aantal gastvrouwen/-heren op 12.

Via een schema van inzet zijn op alle officiële openstellingdagen 2 gastvrouwen/-heren ingezet.
Samen hebben zij meer dan 60 dagen rondleidingen verzorgd. Daarnaast zijn de molens voor
bijzondere activiteiten geopend buiten de reguliere openingstijden, o.a. voor een 10-tal
rondleidingen op verzoek voor groepen schoolkinderen, vriendenclubs, communicanten,
gehandicapten, PSW, etc.

In het kader van Weert600 vond op 5 oktober het evenement molens 6x 600 plaatsgevonden. Alle
gastvrouwen / -heren zijn, evenals tal van andere extra vrijwilligers, ingezet om het evenement te
laten slagen.

Naast de rondleidingen is dit jaar een voorzichtige start gemaakt met het houden van lezingen voor
geïnteresseerden, o.a. in zorgcentrum St. Martinus en WOZOCO Hushoven. In de toekomst willen we
daar nog meer aandacht aan gaan besteden.

Ook is gewerkt aan het maken van nieuwe presentaties en voorlichtingsmateriaal. O.a. over de
Kollergang, "De verdwenen molens" en het up to date houden van het opleidingsmateriaal voor de
gastvrouwen/-heren.
De molens worden steeds vaker en door steeds meer toeristen uit het buitenland bezocht. Een
Engelstalige rondleiding is mogelijk. We zijn trots op het bezoek van de Chinese delegatie, dat de
Annamolen op Keent heeft bezocht en de Jury van Community in Bloom die onder de indruk was van
dit stukje cultureel erfgoed.
Per molen kwam dit jaar een tas beschikbaar met relevante informatie over de betreffende molen.
Ook zijn voor 3 molens demonstratiemolensteentjes gekocht, waarmee tijdens de rondleiding nog
beter uitleg gegeven kan worden over het maalproces.

Een punt van zorg blijft de werving van nieuwe gastvrouwen/-heren. De
inspanningen op dit vlak hebben in 2014 helaas niet het gewenste resultaat

opgeleverd. Potentiële geïnteresseerden haakten alsnog af. Bovendien zijn in de
loop van het jaar 2 van de gastvrouwen/-heren door omstandigheden gestopt.

Voor 2015 zal de werving van nieuwe gastvrouwen / -heren opnieuw
speerpunt moeten zijn.
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Sociale Media en Communicatie:

De externe communicatie verloopt in toenemende mate via de eigen kanalen van de molenstichting
zoals de websites www.molensinweert.com en www.molensinweert.nl, Facebook en Twitter.
Ook sturen wij in voorkomende gevallen persberichten uit naar de lokale, regionale, provinciale en
landelijke gedrukte media. We moeten echter constateren dat er steeds minder interesse van deze
media is om aandacht aan deze berichten of activiteiten te schenken.

L1 TV heeft in 2014 uitgebreid aandacht
besteed aan de Weerter molens met een TV
documentaire van bijna 20 minuten over de
Weerter molens in de aanloop naar
Molens6x600 in oktober.

Verder werkten we mee aan onderwerp op L1
TV rond het 'in de rouw zetten' van de molens
na de vliegramp en de regionale verschillen in
de wiekenstanden.

TV Limburg schonk in een speciaal programma
aandacht aan Gerie Fijen als vrijwillige
molenaar en de molens kwamen uitgebreid
aan bod in een toeristisch programma over
Weert bij RTL.

Bovendien waren we regelmatig met onderwerpen of activiteiten te beluisteren op L1 Radio, Weert
FM en de lokale radiozender van Budel/Maarheeze Radio Horizon. Ook Radio Grensland in België
schenkt regelmatig aandacht aan onze Weerter molens via hun uitzendingen en hun kabelkrant.

Onze website molensinweert trok in 2014 ruim 120.000 (2012 48.200, 2013 83.800) bezoekers.
De speciale website Molens6x600 rond ons molenevenement als onderdeel van Weert600 werd door
ongeveer 10.000 mensen bekeken.
De Facebookpagina MS,Weerterland telt 1.017 (2012: 600 en 2013: 760) vaste volgers en ons
Twitteraccount @Weerterland wordt door 512 ( 2012: 360 en 2013: 451) personen gevolgd.

Rond Landelijke Molendag, Open Monumentendag, Molens6x600 werden diverse persberichten
verstuurd en een grote persbijeenkomst georganiseerd.
Ook leverden wij redactionele bijdragen aan Molens, het verenigingsblad van De Hollandsche Molen
en aan De Molens het blad van Molenstichting Weerterland.
De Trompetter/Land van Weert, Dagblad De Limburger en Het Belang van Limburg besteedde in
2014 enkele malen in een artikel aandacht aan activiteiten van of nieuws over de Weerter molens.
Ook stonden er artikelen over de molens in WeertTV Magazine, Met Ons In Weert, Hallo Weert en
Weert Informatief.
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Sponsoren, collectebussen, molenvrienden:

Dat het in financiële en economische zin mindere tijden zijn, ervaart ook de Molenstichting
Weerterland. Van structurele sponsoring van activiteiten of initiatieven door het bedrijfsleven is
nauwelijks meer sprake. Ook hebben vaste sponsoren die ons jaren trouw zijn gebleven afgehaakt.

Wel ontvingen wij voor speciale projecten subsidies van landelijke organisaties als het Oranjefonds of
Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank.

Nieuwe molenvrienden hebben wij in 2014 slechts één mogen noteren.
Daar staat een wegvallen van ongeveer 15 molenvrienden tegenover.
Eind 2014 waren 35 personen Molenvriend, 14 minder dan eind 2013.

Positief is dat de inhoud van de collectebussen op de molens wel toeneemt. Dat komt mede omdat
er bij vrijwilligers (molenaars, gastvrouwen en gastheren) meer bereidheid is bezoekers nadrukkelijk
te attenderen op de collectebus.

Ook in 2014 voldeden we aan de richtlijnen van de Belastingsdienst om als ANBI instelling
aangemerkt te worden.

Financiën:

De gemeentelijke bijdrage in de kosten van de Molenstichting bedroeg in 2014: € 4.835,--
Daarnaast ontvingen wij voor de organisatie van Molens6x600 een bedrag van: € 3.603,50
Van het Oranjefonds ontvingen wij: € 1.350,00 vanwege onze NLDoet projecten.

De totale uitgaven beliepen over het verslagjaar € 10.689,46

Uit eigen middelen betaalde Molenstichting Weerterland € 2.288,91 aan klein onderhoud.

Voor het project wegwijzers en buiten informatie vitrines hebben wij momenteel een bedrag
gereserveerd van € 982,00

Vier vrijwillige molenaars ontvingen totaal een bedrag van € 400,00 als tegemoetkoming in hun
kosten van opleiding tot vrijwillige molenaar.
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Draaien en malen:

Molen Omwentelingen Draaiuren Bezoekers

St. Anna
Keent

32.200
(2013: 48.424)

204
(2013: 170)

924
(2013: 922)

St. Anna
Tungelroy

92.026
(2013: 81.099)

417
(2013: 371)

704
(2013: 589)

Sint Jan
Stramproy

15.000
(2013: 9.000)

97
(2013: 28)

315
(2013: 250)

De Nijverheid
Stramproy

72.918
(2013: 79.332)

383
(280)

784
(2013: 467)

De molens waren in 2014 totaal op ongeveer 200 dagen of dagdelen geopend. Het bezoek op de
vaste molenwoensdagen en zaterdagen nam toe van 2.228 in 2013 tot 2.727 een fikse toename met
499 personen ofwel ruim 20 %. We constateren een forse toename van de recreatieve bezoekers:
toeristen die in deze regio hun vakantie doorbrengen, fietsers en dagjesmensen.
Ook de stijging van het aandeel van de Belgen bij het bezoek is goed waarneembaar.
Verder noteerden we bezoekers uit landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje maar ook
Japan, China, USA, Canada. De vermeldingen in de gastenboeken getuigen hier van.

Het Landdagdraaien op de molen Sint Anna Keent tijdens de Landdag in Altweerterheide was een
geslaagd initiatief dat we in 2015 zeker zullen herhalen.

De molens zijn voor bezoekers geopend:

 1e woensdag van de maand (middag): Sint Anna Tungelroy

 2e woensdag van de maand (middag): Sint Anna Keent

 3e woensdag van de maand (middag): Nijverheid Stramproy

 4e woensdag van de maand (middag): Sint Jan Stramproy

 2e zaterdag van de maand (ochtend): Sint Jan Stramproy

 3e zaterdag van de maand: Sint Anna Tungelroy (hele dag) en Sint Anna Keent (middag)

 Iedere zaterdag in de even weken (ochtend): De Nijverheid Stramproy

Op deze dagen zijn altijd minstens één of twee molenaars op de molen present evenals één of twee
gastvrouwen/gastheren.

Deelname aan landelijke, regionale en lokale evenementen:

De jaarlijks veel bezoekers trekkende Molen, Maal, Meel & Bakdag is in 2014 niet doorgegaan omdat
sponsor Isidorus zich heeft teruggetrokken.

Deelname aan de landelijke en regionale
molendagen beperken we vanaf 2014 bewust
tot één dag. Dit omdat we onze vrijwilligers
niet te veel willen belasten.

We merken dat er vooral weerstand onder de
molenaars bestaat om op zondagen de molen
tijdens dit soort dagen open te moeten stellen
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Cijfers over bezoek tijdens de speciale molenactiviteiten:

 Landelijke molendag op zaterdag: 200 (2013: 300)

 Opening Molentuin Nijverheid: 250 (2013: --)

 Open Monumentendag op zaterdag: 120 (2013: 125)

 Landdagdraaien Altweerterheide op Sint Annamolen: 200

 Limburgse Molendag: --- (2013: 300)

 Weerter molendag Molens6x600: 2.500 (2013: ---)

 Avonddraaien Keent: 50 (2013: 100)

De belangstelling van scholen voor een bezoek aan de molens evenals de belangstelling voor
rondleidingen op de molens in groepsverband blijft nog beperkt.
Wij zullen aan deze mogelijkheden in 2015 extra aandacht schenken.
Ook van de mogelijkheid om de molen te gebruiken als trouwlocatie (1x) en voor fotoreportages (3x)
is in 2014 op bescheiden schaal gebruik gemaakt.
Ook deze mogelijkheid moet extra onder aandacht worden gebracht.

Molens
St Jan Stramproy

Onder de vier molens die de stichting in beheer heeft neemt de St. Jan een bijzondere plaats in. Als
standerdmolen is hij anders dan de drie beltmolens. Niet alleen gaat de geschiedenis van deze molen
het verst terug in de tijd; door zijn primitieve constructie en ambachtelijke uitstraling roept deze
molen bijzondere gevoelens op bij molenliefhebbers en ook bij de toeristische bezoekers. Bij de
manifestatie Weert 6 x 600 in oktober trok deze molen veel belangstellenden die de doorlopende
voorstelling oude foto’s en films over historische Weerter molens kwamen bekijken.

Bij de in 2014 uitgevoerde RI+E bleek ook het bijzondere karakter van deze molen en kwamen de
noodzakelijke maatregelen aan bod die genomen moeten worden voor een veilig functioneren. Niet
alleen geldt dit ten aanzien van de vrijwillig molenaars, maar ook bezoekers zullen moeten wennen
aan de moeilijke toegankelijkheid en de beperkingen die de hoogte en het stijgingspercentage van de
houten buitentrap met zich meebrengen. In het verslagjaar hebben, dankzij de inzet van de vrijwillige
molenaars, de cijfers zich in positieve zin ontwikkeld. Voor de toekomst zullen de draaiuren nog
kunnen toenemen door ook op de woensdagen in bedrijf te zijn. Twee vrijwillige molenaars zijn op
deze molen actief.

Sint Anna Keent

Op de Sint Annamolen van Keent zijn vier vrijwillige molenaars regelmatig actief. Zij zorgen er voor dat de

molen aan de Keenterstraat regelmatig geopend is, draait en bij voldoende wind maalt. Op de 2e

woensdagmiddag in de maand en de 3e zaterdag in de maand was de molen in 2014 vast geopend en te

bezoeken. Daarnaast is de molen ook regelmatig op de andere zaterdag 's middags geopend. Ook werden in

2014 op een aantal dagen groepbezoeken vooral door schoolklassen en groepen van PSW aan de molen

gebracht. Gastheren en gastvrouwen zijn regelmatig actief op de molen tijdens de dagen dat de molen

geopend is en voor speciale rondleidingen.

Hoogtepunten in 2014 waren landelijke molendag met het bezoek van een groep jongeren die een dag

'meelopen en kennismaken met de molenaar' hadden gewonnen. Daarnaast natuurlijk het geslaagde bezoek
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van een delegatie uit China (Hangzhou) en van de jury van de wedstrijd Community in Bloom. De drukste dag

was Molens6x600. Door de klussers wordt regelmatig onderhoud op de molenbelt, in de tuin bij de molen en

op de driehoek tegenover de molen uitgevoerd. In 2014 werden twee exposities op de molen georganiseerd.

We konden een tiental tekeningen en aquarellen tonen die door Jan Tullemans als studie van de molen

gemaakt zijn. Verder was er rond open monumentendag een expositie over de Reizen van de Weerter molens.

Eind 2014 zijn we op de molen begonnen met het verkopen van meel en bloem.

Sint Annamolen, Tungelroy

De molen aan de rand van Tungelroy verkeert in een prima staat van onderhoud en de beide molenaars Jan

Moonen en Frank Oosterhuis zorgen dat de molen zeer regelmatig draait. Ook lopen op de molen regelmatig

een of meerdere molenaars in opleiding stage om zo, buiten de reguliere lessen, de vereiste ervaring met het

bedienen van de molens op te doen. Door de ligging van de molen aan een inrit die voor passanten erg veel lijkt

op particulier terrein, trekt de molen helaas minder aanloop van bezoekers. De molenaars hebben daarom de

molenstichting gevraagd te zorgen voor bewegwijzering naar de molen. Dit project loopt. Ook zouden er voor

de molen een aantal biotoopmaatregelen wenselijk zijn. Vooral vanuit het Noorden en Westen wordt de vrije

windvang toenemend gehinderd.

De Nijverheid, Stramproy

Na het realiseren van het buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert, dat in de loop van 2014 werd
afgesloten, zijn inmiddels met de Nijsmolenbuurt een reeks van afspraken gemaakt om tot een goed
samenspel te komen tussen het gebruiken van de molen en de molentuin. Veiligheid heeft daarbij
voor de molenaars en voor het bestuur van de Molenstichting Weerterland de hoogste prioriteit. Dat
betekent dat daardoor het openbare karakter van de buurtmolentuin soms beperkt moet worden.
Ook staat de molenstichting op het standpunt dat de molen allereerst molen is en moet blijven.
Buurtactiviteiten alsmede toekomstige plannen zullen altijd ondergeschikt moeten zijn aan het
beheer en gebruik van de molen en zijn directe omgeving. Het authentieke karakter van de molen
met omgeving mag derhalve nooit verloren gaan. Na de uitbundige groei van bloemen en kruiden in
2014 zal in de toekomst ook aan het beheer van de molentuin meer aandacht geschonken moeten
worden. Op molen De Nijverheid worden aankomend vrijwillige molenaars opgeleid.

Personele zaken:

Ook in 2014 bleek dat de molenstichting als kleine vrijwilligersorganisatie erg kwetsbaar is.
Niet iedereen wil nog veel energie en tijd investeren in een vrijwilligerstaak zonder afgebakende
looptijd. Ook worden de eisen die aan de vrijwilligers gesteld worden qua vakkennis steeds groter en
krijgen vrijwilligers steeds meer verantwoordelijkheden te dragen. Daar heeft niet iedereen zin in.

Bovendien wordt de grens bereikt van wat je van vrijwilligers in redelijkheid kunt verwachten en
vragen. Dat betekent dat je als organisatie vaker ergens niet aan mee kunt doen of nee moet
verkopen. Simpelweg omdat je er geen mensen voor hebt.
Ook moeten we helaas constateren dat vrijblijvendheid helaas vaker normaal wordt gevonden. Men
is (molen)vrijwilliger wanneer men niets anders onder handen heeft. Spreek je vrijwilligers er op aan
dat vrijwilliger zijn niet vrijblijvend kan zijn, dan haakt men al snel als vrijwilliger helemaal af. Voor
het bestuur betekent dit dat je steeds op een slap koord moet balanceren.
Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft, ondanks al onze inzet, een uiterst moeizame
aangelegenheid.
In 2014 wisten we slechts 2 nieuwe vrijwilligers over de streep te trekken.
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Molenaars:
Sint Anna Keent: Gerie Fijen, Nuël van den Hurck, Chris Venner, Frans Deben
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.
Wilhelmus Hubertusmolen: Frans Deben

Molenaars in opleiding:
Rene Luys, Paul Horstman, Mark Joosten.
De opleiding van vrijwillige molenaars via het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Limburg wordt
verzorgd door onze molenaar Jac Nijs. Molen Sint Anna Tungelroy, molen Sint Jan Stramproy en
molen De Hoop Swartbroek zijn bovendien molens waar molenaars in opleiding stage-uren kunnen
maken. Op molen De Nijverheid in Stramproy worden bovendien examens afgenomen.

Gastvrouwen en gastheren:
Pierre Beenders, Louis Morre, Jan Croonen, Henny Frencken, Ankie Post-Braam,
Hans van Tilborg, Pierre van der Lans, Harrie Truyen, John Gubbels
Een gastheer en een gastvrouw beëindigden in 2014 hun vrijwilligerswerk bij de Molenstichting.
Louis Morre en Pierre Beenders coördineren de inzet van de vrijwilligers.

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

Projectgroep RI+E (Veiligheid)
Paul Horstman, Jac Leijssen, Math Beeren, Wim Adriaens, Frans Driessens.
Coördinator: 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 buurtproject Nijsmolenbuurt).

Vier bestuursleden hebben ieder één molen als bestuurslid in hun takenpakket:
Sint Annamolen Keent: Jacques Paulissen
Sint Annamolen Tungelroy: Frans Driessen
Sint Jansmolen Stramproy: Piet Hermans
Molen De Nijverheid Stramproy: Jan Croonen

Door de krappe bezetting komt het bestuur er niet toe een rooster van aftreden op te stellen.
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Een doorkijk naar 2015

 In 2015 volgt de introductie van het veiligheidbeleid in de praktijk op onze molens.

 We zoeken naar mogelijkheden om de molens ook regelmatig op zondag open te stellen.

 In 2015 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.

 We moeten zoeken naar mogelijkheden om de eigen inkomsten te vergroten. Een discussie
over hoe dit te bereiken wordt binnen de molenstichting momenteel gevoerd. Verwerven van
draagvlak bij de vrijwilligers voor deze maatregel is daarbij cruciaal.

 In 2015 willen we samen met de Fotogroep Weert een project organiseren en met Stichting
Cultureel Café Weert werken we aan plannen voor het houden van bijeenkomsten op de
Annamolen Keent. Ook Poppodium De Bosuil bekijkt de mogelijkheid om kleinschalige
muziekavonden in de molens te organiseren.

 Het 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 is nodig.

 We willen graag de ontwikkeling van een jeugdbeleid opstarten en een kennismakingsproject
MolenJunior. Jongens en meisjes vanaf 12/13 jaar met 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 blijven zoeken naar een werkbare oplossing voor het onderhoud van de molenbergen.

 We hopen het project bewegwijzering te kunnen realiseren: iedere windmolen in Weert moet
voortaan makkelijk voor toeristen te vinden zijn door het plaatsen van de bekende bruine
toeristische wegwijzers naar de molens.

 Via een imagocampagne: “Deze molenwachter is trots op zijn molen” hopen we nieuwe
vrijwilligers te interesseren voor onze molens.
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Opmerkelijke data, feiten en activiteiten

8 januari Overleg met PSW Atelier 88 over project molenschilderijen

8 januari Kern met Pit nominatie Nijsmolenbuurt Verandert

10 januari Interview WTV Magazine

14 januari Controle brandblusmiddelen op de 4 molens door Ansul

18 januari Nijsmolenbuurt Verandert wordt 2e bij Kern met Pit in Limburg

20 januari Overleg Molenstichting en Cultureel Café Weert over Molens6x600

28 januari Vervangen keukenblok Annamolen Keent (waterschade noodweer 2013)

28 januari Jaarvergadering Molenstichting Weerterland

6 februari Studiedag dagtoerisme in Limburg VVV Noord en Midden Limburg in Roermond

8 februari Overleg maken nieuwe folder voor St. Jan met Annika Frencken

8 februari Overleg over plan Nijsmolenvlaai in Stramproy

11 februari Start RI+E project op St. Jansmolen

12 februari Overleg gemeente Weert planning onderhoud molens 2014

14 februari Overleg met molenklussers over planning activiteiten in 2014

19 februari Opknappen terrein St. Jansmolen

5 maart Interview Trompetter project Kollergang

8 maart RI+E inventarisatie Annamolen Keent

11 maart Overleg Molens6x600 projectgroep

12 maart Overleg De Roos over lezing/project molenbezoek

12 maart Plaatsen Weert600 bankjes bij molens

13 maart Plaatsen kap op Wilhelmus Hubertusmolen

15 maart Jaarvergadering Hollandsche Molen in Amsterdam

17 maart Opnames TV Limburg van Gerie Fijen op Annamolen

17 maart Inspectie door Monumentenwacht Limburg van Annamolen Tungelroy

19 maart Bezoek jongerengroep Enjoy aan Annamolen Keent

21 maart NLDoet op St. Jansmolen

22 maart NLDoet op Nijverheid en Anna Keent

27 maart Molens6x600 werkgroep

28 maart Plaatsen hekwerk Nijsmolen

28 maart Vergadering Molenadviesraad in Soest

28 maart Bezoek leerlingen basisschool Leuken aan Annamolen Keent

1 april Overleg over project Kollergang

4 april Cursus Molenacademie Amsterdam (Molen als Publiekstrekker)

8 april Overleg Art= over publiciteit Molens6x600

8 april Deelnemers Atelier 88 bezoeken Annamolen Keent

9 april Molenproject Jongerengroep Enjoy in Buurthuis Moesel

10 april Overleg stand van zaken met gemeente Kollergang

13 april Paul van Bercken afscheid Adriaens

17 april Overleg wethouder van Eersel over biotoop molen De Hoop

18 april Reparatie LED's bij Annamolen Keent

24 april Werkgroep Molens6x600

26 april Koningsdag, molens draaien of staan in feeststand

28 april Inspectie Monumentenwacht Limburg Annamolen Keent
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3 mei Bestuur Molenstichting Leudal brengt bezoek aan Nijsmolen project
Nijsmolenbuurt

4 mei Mode fotoshoot op Annamolen Keent

9 mei Bezoek delegatie Chinezen aan Annamolen Keent

10 mei Nationale Molendag / Onthulling sonnet voor molen Sint Jan

15 mei Molen Nijverheid examenlocatie examens molenaars Hollandsche molen

16 mei Overleg Molens6x600

17 mei Mode fotoshoot II op Annamolen Keent

25 mei IVN themadag voedsel met bezoek aan Annamolen Keent

2 juni Overleg schildersbedrijf Libregs over schilderen molens

6 juni TV uitzending TV Limburg Gerie Fijen

10 juni Start schilderwerk molens op Anna Keent.

11 juni Overleg molenbiotoop St. Antoniusmolen Laar met gemeente

14/15 juni Afsluiting project Nijsmolenbuurt Verandert Stramproy

18 juni Inspectie door Monumentenwacht Limburg van molen Nijverheid.

19 juni Overleg gemeente over Kollergang

20 juni Molens6x600 werkgroep

22 juni Limburgse molenaars bezoeken molen De Nijverheid

23 juni Kennismaking wethouder Geert Gabriëls molenstichting

25 juni Atelier 88 op Sint Annamolen Keent

30 juni Start schilderwerk molen De Nijverheid Stramproy

2 juli Reparatie verwarmingen Annamolen Keent (schade wateroverlast noodweer 2013)

7 juli Overleg over Jurering Groenste Regio, gemeente

10 juli Bezoek groep leerkrachten Brabant aan Annamolen Keent

11 juli Overleg met L1 over documentaire molens Weert vanwege Molens6x600

14 juli Jurybezoek Community in Bloom op Annamolen Keent

16 juli Interview Weert TV Magazine over Molens6x600

19 juli Interview Weert FM over molens

21 juli Uitreiking Zilveren Molenwiek aan Pierre Beenders

22 juli Fotoreportage Stefan Koopmans Molenwiekje

25 juli Overleg Molens6x600

28 juli Interview Hallo Weert over Molens6x600

29 juli Molenbezoek door groep van PSW aan Annamolen Keent

9 augustus Interview Radio Horizon (Cranendonck) over Molens6x600

18 augustus Start schilderwerk molen De Nijverheid Stramproy

20 augustus Overleg aannemer over grondwerk kollergang

21 augustus Stenen van kollergang worden uit tuin museum Tiendschuur gehaald

22 augustus Interview over Molens6x600

27 augustus Presentatie van de molenschilderijen Atelier 88

1 september Bezoek wethouder Gabriëls aan Annamolen

2 september Start schilderwerk molen Sint Anna Tungelroy

5 september Persconferentie presentatie Molens6x600

7 september Kraam Molens6x600 op Landdag Altweerterheide
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7 september Landdagdraaien op Annamolen Keent

8 september Inspectie Monumentenwacht Limburg van Sint Jansmolen

8/9 september Opnames maken TV Limburg voor documentaire Weerter molens Molens6x600

12 september Startschot Open Monumentendag

14 september Open Monumentendag op Annamolen Keent

18 september Fotoreportage media Annamolen Keent Molens6x600

19 september Plaatsen Kollergang aan Beekpoort

20 september TV opnames WTV voor programma 1414 met Molens6x600

21 september Met kraam aanwezig op Cultureel Lint Molens6x600

25 september Terugplaatsen verwarmingen Annamolen Keent

26 september Modeacademie Hollandsche Molen Amsterdam Fondswerving

27 september Burendag op Nijsmolen Stramproy

27 september Uitzending Weert FM over Molens6x600

3 oktober Plaatsen infoborden Kollergang wandelroute

5 oktober Molens6x600, Zes molens draaien 600 minuten

8 oktober Frans Deben examen molenaar

14 oktober Overleg gemeente biotoop molen De Hoop

24 oktober Themadag restauratiepraktijk molens RCE in Amersfoort

26 oktober Heropening Wilhelmus Hubertusmolen

7 november Vergadering Molenadviesraad Hollandsche Molen in Soest

12 november Overleg Fotogroep Weert over fotoproject molens in 2015

15 november Reparatie LED's Annamolen Keent

21 november Deelname MWS aan Molencontactdag Hollandsche Molen in Amersfoort

3 december Presentatie POI's Toerisme door VVV Midden Limburg

9 december Avonddraaien Annamolen Keent

11 december Start overleg met molenaars over toekomstvisie molens

13 december Plaatsen kerststerren op molens Keent, Weert, Tungelroy

20 december Uitreiking Erfgoedprijs 2014 Weert

21 december Feestelijke ontsteking kerststerren en kerstboom Nijverheid Stramproy

Bovendien waren onze 4 molens in 2014 op 200 dagen voor bezoekers geopend.


