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Nieuwsbrief 

In Memoriam Har Beurskens
Onze vrijwillige molenaar Har Beurskens (82) is 
op 14 augustus jl. overleden. Har Beurskens was 
bijna 20 jaar lang werkzaam als molenaar op 
de Friedesse Molen in Neer. Hij was een van de 
eerste vrijwillige molenaars op onze molen. Vele 
zondagen heeft hij gemalen. Daarbij kwam zijn 
achtergrond als bakker ons enorm van pas. Zijn 
kennis over granen en kwaliteit heeft hij aan de 
andere molenaars doorgegeven. Ook verhalen 
over vroeger vertelde hij graag aan de vele be-
zoekers van de molen. Daarmee gaf hij kleur aan 
het hernieuwde molenleven. Wij zijn hem daar-
voor enorm dankbaar. Wij wensen zijn vrouw 
Annelies, zijn kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe

De zomervakantie is voorbij, maar ondanks de sluiting dit jaar vanwege corona 
hebben wij als stichting niet stil gezeten. We hebben weer een hoop nieuws te 
melden. 

Nieuw presentatiescherm
In de schuur van de Friedesse Molen hangt sinds 
kort een nieuw scherm. Er stond al een groot 
tv-scherm waarmee we foto’s en filmpjes lieten 
zien van de molen van de tijd voor de restau-
ratie en ook tijdens de restauratie twintig jaar 
geleden. Bezoekers konden op dat scherm zien 
– weliswaar in zwart-wit beelden – dat er bijna 
niks is veranderd aan de molen en dat de molen 
er feitelijk precies zo uitziet als honderd jaar ge-
leden. Dat willen we ook graag zo houden. Om 
de presentaties nog beter te laten zien heeft de 
stichting recent een nieuw scherm opgehangen. 
Dat moet nog worden ingeregeld, maar bij de 
opening in 2021 is het operationeel.
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Nieuw bestuurslid
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ankie Maessen-Louisse, ben 56 jaar 
en geboren en getogen Neerse. Sinds kort ben 
ik bestuurslid van de Friedesse molen. Mijn hele 
leven ben ik al verbonden met de molen. Ik ben er 
praktisch opgegroeid. Mijn oom (Lambert v. Erp) 
was de laatste molenaar. In de zomer werd het 
achterste gedeelte van het woonhuis verhuurd 
aan vakantiegangers. Meestal gezinnen met  
kinderen, waar mijn zus en ik dan mee speelden. 
Een geweldige tijd waar ik graag aan terugdenk. 
Samen met mijn man Wim ben ik nu alweer een 
paar jaar vrijwilliger op de molen; overigens nog 
altijd met veel plezier. En ik hoop dat ik nu ook 
als bestuurslid mijn steentje bij kan dragen. Mijn 
verdere hobby’s zijn wandelen, verven, klussen 
en tuinieren. Helaas door de corona is de molen 
dit jaar niet open. Dus hopelijk tot volgend jaar. 

Smeerbeurt voor de versnellingsbak
De Friedesse Molen werkt niet op benzine, olie 
of stroom maar op water. Voor de rest werkt 
de molen eigenlijk hetzelfde als een automotor 
met allerlei assen, wielen en tandraderen. Al-
leen zijn die bewegende delen een stuk groter 
dan in een auto. En ouder natuurlijk. De huidige 
‘motor’ in de Friedesse Molen is al ruim honderd 
jaar oud. Rond 1905 zijn de houten draaiende  
delen van de molen vervangen door staal. Dus de  
Friedesse Molen is voorzien van een ijzeren wa-
terrad, een ijzeren as, een ijzeren kroonwiel en 
ijzeren rondsels. De toenmalige molenaar heeft 
onze watermolen in feite ruim honderd jaar  
geleden gemoderniseerd. Dat kroonwiel en die 
rondsels vormen als het ware de ‘versnellings-
bak’ van de watermolen. Die zorgen ervoor dat 
de zware maalstenen veel meer toeren maken 
dan het waterrad. Maar net als een automotor 
moet ook de ‘motor’ van de molen af en toe een 
smeerbeurt krijgen. Dat gebeurde deze zomer 
onder meer met een glijlager op de maalzolder, 
zie foto. De molenaars Ger van de Bool en Rens 
Dullaart hebben deze klus geklaard.
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Betere toegankelijkheid molen 
De toegang tot de Friedesse Molen voor minder-
validen is niet optimaal. Voor bezoekers in een 
rolstoel was dat vanaf de beekkant zelfs nage-
noeg onmogelijk. Daar gaat de stichting wat aan 
doen in samenwerking met de eigenaren van 
het molenaarshuis. Er is een ontwerp gemaakt, 
dat onder meer voorziet in een hellingbaan aan 
de beekkant. Dit plan behelst ook een bete-
re toegankelijkheid vanaf de Bergerstraat naar 
de molen. Het plan hiervoor is ingediend bij de  
gemeente. De stichting doet voor de bekostiging 
hiervan een beroep op het zogeheten Bayer-
fonds van het bedrijf Nunhems. De gemeente 
Leudal beheert dat fonds. 

Opknapbeurt gevels Friedesse Molen
De gevels van onze watermolen krijgen een op-
knapbeurt. Een en ander gebeurt in overleg met 
de Monumentenwacht Limburg. Zo worden de 
voegen van het metselwerk eerst uitgekapt en 
vernieuwd. Ook worden scheuren in de gevels 
aangepakt. Dit zal gebeuren met respect voor 
het monument. Dat wil zeggen dat oude ‘litte-
kens’ van het gebouw niet worden weggepoetst. 
De molen moet immers wel zijn oude karak-
ter behouden. De historie – wat er allemaal is  
gebeurd in de afgelopen eeuwen - moet je ook 
aan de buitenkant van het gebouw kunnen blij-
ven ‘lezen’. De werkzaamheden worden uitge-
voerd door de firma Neuhof-Haans uit Haelen. 
Zoals het er nu naar uitziet zullen de werkzaam-
heden in het voorjaar 2021 plaatsvinden. Tijdens 
het werk zal de molen moeilijker toegankelijk zijn 
voor bezoekers. Wij vragen hiervoor begrip.


