
 

 

 

 

 
 

Persbericht werving molenvrijwilligers 

 

Doe jij met ons mee?      
“Doe jij met ons mee of staat de molen binnenkort al meestal stil?” Die vraag stellen de 
vrijwilligers van de Sint Annamolen, de molen van Keent, de komende maanden nadrukkelijk 
aan iedereen.  

Zoals veel andere verenigingen en organisaties kampt ook de Sint Annamolen met een steeds 
nijpender vrijwilligerstekort. Vrijwillige molenaars bedienen deze monumentale 
beltkorenmolen en samen met de molengidsen zorgen ze dat bezoekers met dit molenerfgoed 
kennis kunnen maken. En de klussers houden de omgeving rond de molen bij en voeren ook 
binnen in de molen onderhoudsklusjes en kleine reparaties uit. En daar wringt de schoen: De 
molen trekt steeds meer bezoekers en toeristen en steeds meer mensen willen in de molen een 
kijkje komen nemen maar de groep vrijwilligers wordt almaar kleiner en ouder.  

“We roepen al enkele jaren dat de molen dreigt stil te komen staan als er onvoldoende nieuwe 
vrijwilligers komen. Zonder resultaat. Nu is het moment daar dat we vaker nee moeten 
verkopen. Simpelweg omdat er geen molenaar is om de molen te bedienen of te weinig gidsen 
om mensen rond te leiden. Zo zijn we noodgedwongen nog maar één woensdagmiddag in de 
maand open; vorig jaar nog iedere woensdag”, benadrukt stichtingsvoorzitter Louis Morre. 

Vrijwilliger op de molen kun je op verschillende manieren zijn. Als gids, gasvrouw of gastheer, 
klusser en als vrijwillig molenaar. Iedereen bepaalt zelf hoeveel uur per week of maand je 
hieraan wil besteden en hiervoor wil uittrekken. De ene vrijwilliger is één ochtend of middag in 
de maand beschikbaar, een andere vrijwilliger wil een of meer ochtenden of middagen in de 
week hiervoor vrijmaken. Maar iedere hulp is welkom. En het maakt niets uit of je jongen of 
meisje bent, man of vrouw, Nederlander of van buitenlandse afkomst, jong of oud(er). Iedereen 
kan het. Alleen wie vrijwillig molenaar wil worden, moet er rekening mee houden dat de 
opleiding tot molenaar de eerste 2 tot 3 jaar meer inzet en tijd verlangt.  

Wie belangstelling heeft of wie gewoon wat meer wil weten over vrijwilliger op de molen zijn, 
kan de komende maanden altijd op zaterdag bij de molen op de hoek van de Keenterstraat met 
de Bocholterweg binnenwandelen. De vrijwilligers, uw toekomstige collega’s?, zullen u met 
plezier ontvangen en vertellen over wat het betekent vrijwilliger op de Sint Annamolen, de 
Molen van Keent te zijn. Doe jij binnenkort ook met ze mee?   
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