Nieuwsbrief
Een nieuwe lente, een nieuw begin. Daarom zit ook onze nieuwsbrief in een
frisser jasje. We zijn sinds vorig jaar bezig om een aantal zaken te vernieuwen. Als trouwe volger van de Friedesse Molen ga je dit nu langzaam maar zeker
merken. Wij hopen je ook dit nieuwe seizoen weer te kunnen begroeten in onze
prachtige molen.
Voorjaarspoets Friedesse Molen
Het is bijna zo ver. Op zondag 5 mei gaat de
Friedesse Molen weer open voor het publiek.
Maar eerst gaan we de molen poetsen om al
die duizenden mensen, die we verwachten, ook
fatsoenlijk te kunnen ontvangen. Die voorjaarspoets doen we elk jaar. Als sinds 2002 toen
onze watermolen officieel werd heropend. Hoe
gaat dat in zijn werk? Op zaterdag 13 april gaan
onze vrijwillige molenaars al aan de slag. Zij zorgen er voor dat met name het gaande werk, alles
wat draait in de molen, weer tiptop in orde is. En
op dinsdag 16 april gaan de andere vrijwilligers
nog eens door de molen met bezem en poetslap.
Die voorjaarspoets is altijd een heel gezellige dag
voor alle vrijwilligers.
Examen in de Friedesse Molen
Twee leerling-molenaars doen op vrijdag 17 mei
examen in de Friedesse Molen. Dit soort examens worden twee keer per jaar gehouden. Een
keer in het voorjaar en een keer in het najaar.
De leerling-molenaars hebben hun theorie-opleiding gehad en ze hebben al minstens 100 uur
praktijkervaring . De stichting Friedesse Molen
is vereerd met het feit dat het Gilde Vrijwillige
Molenaars dit jaar de Neerse watermolen heeft
verkozen tot examenmolen.
Samenwerking restaurant
Al vanaf het begin dat onze nieuwe buurman
begonnen is willen we nog nauwer samen gaan
werken. Dat resulteerde vorig jaar al in het eerste benefiet-diner dat we samen gehouden hebben. Dit jaar gaan we de samenwerking nog verder versterken. Dit is nu al te zien in de nieuwe
folder, maar ook tijdens excursies die we gaan
aanbieden. Samen brengen we de watermolen
en het molenaarshuis tot leven.
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Communicatieplan
Stichting Friedesse Molen wil graag een duidelijk profiel, waarin er voor de bezoeker een
logische verbinding en samenwerking is tussen
watermolen, restaurant en watermolenlandschap. Om dit te bewerkstellingen is vorig jaar
ons nieuwe bestuurslid Ellen Luijks begonnen
met het maken van een marketing- en communicatieplan. Hierin staat een analyse van de molen met een essentie en kernboodschap. Deze
essentie is leidend voor alle keuzes die gemaakt
worden in de ontwikkeling van de watermolen.
We willen de bezoekers als ze bij de molen zijn
een van de volgende ervaringen meegeven:
- Het hoogteverschil in het landschap dat is
ontstaan door de rivieren.
- Het belang van de watermolen op deze locatie.
- Het oude ensemble van vroeger met molen en
bijbehorende gebouwen.
- Het bijzondere waterbiotoop met vissen,
bevers en planten.
De komende jaren ga je hier zeker steeds meer
van merken. We beginnen met de kleine dingen, zoals een vernieuwde nieuwsbrief. Wil je
ook een steentje bijdrage om de trots van Neer
op de kaart te zetten stuur dan een mailtje naar
info@friedessemolen.nl.
Je bent welkom bij de Friedesse molen!
Nationale Molendag
Op 11 en 12 mei is het weer Nationale Molendag. Uiteraard is de Friedesse Molen dan geopend. Op beide dagen ben je tussen 13 en 17
uur van harte welkom. Samen met restaurant
De Friedesse Molen hebben we voor zondag 12
mei een leuke rondleiding in elkaar gezet. Om 15
uur wordt je ontvangen met koffie en gebak en
daarna krijg je een rondleiding door de molen en
langs de beek. Dit kost voor Vrienden van de Molen € 6,- en als je geen vriend bent betaal je € 9,-.
Er kunnen 15 personen mee.
Opgave: info@friedessemolen.nl.
Nieuwe folder
We waren door de voorraad van onze oude folders heen. Het werd tijd voor een nieuwe frisse
folder. Deze zal de komende tijd in de wijde regio verspreid worden bij VVV’s, bibliotheken en
accomodaties.
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