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Nieuwsbrief 

Geslaagd op de Friedesse Molen!
We hebben een primeur te melden. De Friedesse 
Molen in Neer was op vrijdag 17 mei voor het 
eerst in de geschiedenis examenmolen. Dat wil 
zeggen dat er twee leerling-molenaars hun proe-
ve van bekwaamheid hebben gedaan op onze 
watermolen. Een en ander onder streng toezicht 
van de  examencommissie van de Vereniging 
Hollandse Molen. Stuk voor stuk gepokt en ge-
mazelde molenaars, zoals Martijn Coenraads, 
Pierre Konings, An Roefs en Jan Wieffer.

De twee kandidaten, Hans Kalkhoven (1954) van 
de Genneper Watermolen in Eindhoven  en Wil-
ly Moors (1964) van de Schouwsmolen in Itter-
voort werd het vuur aan de schenen gelegd. Ze 
kregen heel wat vragen te beantwoorden. Vooral 
van technische aard. Maar het liep voor beiden 
goed af. Ze slaagden met vlag en wimpel. De 
vierkoppige examencommissie was zeer te spre-
ken over de ontvangst in Neer en heeft na afloop 
gedineerd in het restaurant De Friedesse Molen 
van Antoine Teeuwen. De commissie was ook 
zeer content over de begeleiding en voorberei-
ding van de examenkandidaten voor het examen 
door onze eigen molenaar: Ger van de Bool.

De zomer is begonnen. Ook voor de molen en haar vrijwilligers het hoogseizoen. 
Iedere zondagmiddag draait de watermolen op volle toeren en heetten we de 
bezoekers welkom. Net voor de zomervakantie nog een nieuwsbrief met de al-
weer de laatste nieuwtjes en weetjes over onze prachtige watermolen, als parel 
van Neer.

Hans Kalkhoven, tweede van links, omringd door de examen-
commissie van de Vereniging Hollandse Molen.

Willy Moors, molenaar op de Schouwsmolen in Ittervoort. Zij 
is geslaagd voor haar examen en laat trots het speldje van de 
Vereniging Hollandse Molen op haar revers zien.
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Rie van Pietjes (93)
Harrie Geraets (1926) is met zijn 93 jaar de oud-
ste vrijwilliger van de Friedesse Molen in Neer. 
Een bijzondere man, een markante man. Rie is 
nog steeds heel actief. Hij komt nog geregeld naar 
de watermolen. Bijvoorbeeld om even te kletsen 
met de molenaar. Maar ook om bezoekers het 
verhaal  van de molen te vertellen. Want Rie van 
Pietjes, zoals Harrie in Neer wordt genoemd, kan 
het weten. Hij woonde heel erg lang op ’t Eiland, 
een steenworp afstand van de molen en kent de 
geschiedenis van de Friedesse Molen als geen 
ander. Spreek hem maar eens aan als u hem 
ziet. Dan vertelt hij over hoe het vroeger was, 
dat er vis gestroopt werd met het kruisnet, dat 
veldwachter Graad Mingers hun achter de vod-
den zat, dat er ooit een kind is verdronken bij de 
molen of dat er in de oorlog een bemanningslid 
van een neergestort vliegtuig in het Zwaarveld 
tussen Neer en Buggenum via de Friedesse Mo-
len naar veiliger oorden is geloodst. Rie zag het 
allemaal met eigen ogen. Rie is een wandelende 
encyclopedie. Hij kent Neer als geen ander. 
Je bent welkom bij de Friedesse molen!

Friedesse Molen krijgt steeds meer vrienden
De huis-aan-huis flyer van onze voorzitter Tjeu 
Scheepers om Vriend van de Friedesse Molen 
te worden is succesvol. Steeds meer mensen 
melden zich als vaste donateur. Ze doen jaarlijks 
een duit in het zakje om de watermolen goed te 
kunnen onderhouden. Tjeu Scheepers is er mee 
in zijn nopjes. ,,Al een paar dagen nadat we de 
flyers rond hadden gebracht kwamen al de eer-
ste reacties. Een aantal inwoners heeft zich reeds 
via onze website aangemeld. Dat is mooi. Het 
laat zien dat de molen veel mensen na aan het 
hart ligt,” zegt Tjeu Scheepers, sinds dit voorjaar 
voorzitter van de stichting Friedesse Molen. Wilt 
u ook meedoen, maar weet u niet hoe? Surf dan 
maar even naar onze website www.friedessemo-
len.nl. Aanmelden is heel makkelijk.
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Groeten uit de Friedesse Molen
De stichting Friedesse Molen wenst iedereen 
een prachtige zonnige zomer toe. Op uw vakan-
tieadres in het buitenland of gewoon hier in Neer 
als u lekker thuis vakantie viert. Want dat kan 
natuurlijk ook. Neer is een fantastische vakantie-
bestemming. We weten dat omdat we heel erg 
veel bezoekers in de molen krijgen van mensen 
uit het hele land, maar ook van veel buitenlan-
ders. Die bivakkeren dan meestal op een van de 
campings in de buurt, of zijn te voet of per fiets 
onderweg. Dus, je hoeft helemaal niet ver weg te 
gaan om iets bijzonders te zien. Behalve de mo-
len en eethuis De Friedesse Molen is er in Neer 
nog heel veel te ontdekken. Het Maaspanorama 
bijvoorbeeld aan het Schoor, De Mussenberg, de 
jachthaven, het dorpscentrum met het schitte-
rende Kerkplein en uitspanning ’t Raodhoes of 
brouwerij De Lindeboom.  Teveel om allemaal 
te noemen. Maar bent u in Neer of blijft u in 
Neer, koop dan een ansichtkaart van onze molen 
(Groeten uit de Friedesse Molen) En stuur die 
kaart dan vervolgens naar familie, vrienden of 
bekenden.  Als bewijs dat u op een van de mooi-
ste plekjes van Limburg bent geweest.

Blindganger opgevist bij Friedesse Molen
Bij de brug naar ‘t Eiland is zondagmiddag 23 
juni een granaat uit de Tweede Wereldoorlog 
gevonden. Het was een zogeheten blindganger, 
een afgeschoten granaat, die op de plaats van 
bestemming  niet is ontploft. Het oorlogstuig 
werd ontdekt door Neerse jongeren, die aan het 
magneetvissen waren. Zij gooiden vanaf de brug 
een sterke magneet,  verbonden aan een touw, 
de beek in en hoopten dat er eventuele metalen 
voorwerpen uit de beekbodem worden opgevist.  
Tot hun stomme verbazing takelden ze vrij snel 
de granaat boven water. Gelukkig zagen ze snel 
in dat het foute boel was. De politie gebeld en 
die kwam vrij snel ter plaatse om de omgeving 
rond de granaat veilig te stellen. Deze op hun 
beurt informeerden de Explosieven Opruimings 
Dienst (EOD), die het explosief meenam om het 
onschadelijk te maken. In het najaar van 1944 
werden door de Duitse bezetters vanuit de oos-
telijke Maasoever veel granaten richting Neer 
afgeschoten. In die periode is ook de schuur van 
de Friedesse Molen compleet vernield door een 
granaatinslag. De schuur is twee jaar geleden 
herbouwd. Er zijn twee appartementen van ge-
maakt.


