Nieuwsbrief
We lopen tegen het einde van de lente en het weer is prachtig. Mooie tijd om de
molen te bezoeken. Helaas is de samenleving de afgelopen weken veranderd en
moeten ook wij maatregelen nemen. Het is jammer dat de plannen die we hadden voor 2020 niet door kunnen gaan. Wat in het vat zit verzuurt niet, zeggen
we dan maar. Natuurlijk zitten wij ook in deze tijd niet stil. In deze nieuwsbrief
daarom het laatste nieuws van de Friedesse Molen.
Friedesse Molen dicht voor publiek
De Friedesse Molen in Neer blijft dicht voor
het publiek dit seizoen. Een en ander vanwege
de restricties van de rijksoverheid vanwege het
coronavirus. In de molen kan de eis, dat we
anderhalve meter van elkaar afstand moeten
houden, niet worden gehaald. Dat is allemaal erg
spijtig, we hadden het liever anders gezien, maar
het is even niet anders.
De stichting Friedesse Molen kan de gezondheidsrisico’s niet voor haar rekening nemen.
Niet voor de eigen vrijwilligers en molenaars en
evenmin voor het publiek. Het staat uiteraard iedereen vrij om de molen van buiten te
bewonderen, waarbij iedereen wel afstand tot
elkaar moet blijven bewaren.

Waterrad draait af en toe
Daarnaast zal het waterrad van de watermolen aan de Neerbeek toch af en toe gaan draaien deze zomer. De molenaars zullen de molen
namelijk op gezette tijden even aanzetten om al
te lange stilstand te voorkomen. Hierdoor kan
het gaande werk, alles wat draait in de molen,
toch gesmeerd worden. Maar ook dan blijft
de molen gesloten voor publiek. We hopen op
begrip van iedereen.
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Gat in budget
Door de sluiting van de molen dit seizoen derft
de stichting Friedesse Molen flink wat inkomsten. Veel bezoekers doneren na hun bezoek
praktisch altijd wel wat geld. Die middelen
hebben we hard nodig voor de instandhouding
van dit rijksmonument, want dat is onze watermolen. Sinds ruim zestig jaar in de Neerse watermolen een monument, dat voor de toekomst bewaard moet blijven. De stichting is eigenaar van
de molen en de stuw in de beek en heeft die zorg
op zich genomen.
Maar nu we dit seizoen geen bezoekers meer
kunnen ontvangen ontstaat er wel een gat in
ons budget. Geld dat we eigenlijk niet kunnen missen, want onderhoud en reparaties
gaan gewoon door. Met of zonder publiek. We
roepen daarom iedereen op om ons te helpen
deze malaise te overbruggen. Dat kan met een
eenmalige donatie, maar uiteraard ook door
Vriend van de Friedesse Molen te worden. Meer
informatie hierover vindt u op onze website:
www.friedessemolen.nl/vrienden.
Donaties zijn welkom via ons bankrekeningnummer: NL36 RABO 0135711428 ten
name van de stichting Friedesse Molen.
Bakfiets molen bijna klaar
Je zult het ding als bezoeker vast weleens
hebben gezien. Onze oude bakfiets bij de ingang
van de Friedesse Molen. Hij staat er altijd als
blikvanger, want het is wel een bijzonder ding.
Maar de banden stonden vaak op de sokken, het
houtwerk al jaren vol wormgaten. Enfin, krakkemikkig is wel de beste omschrijving. Maar dat is
verleden tijd. De bakfiets wordt op dit moment
opgeknapt, zie foto. Eigenlijk is het een totale
makeover. De houten bak is al compleet vernieuwd, zo hebben we in de vorige nieuwsbrief
al laten weten. Dit dankzij het vakwerk van onze
vrijwilliger Wiel Kivits, timmerman en docent
bouwopleidingen, die dit klusje heeft geklaard.
Maar het technisch deel van de fiets wordt op dit
moment onderhanden genomen door Tweewielerbedrijf Winkelmolen-Geenen in Neer. Deze
fietsenzaak heeft het fundament van de houten
bak verzwaard met twee eiken balken. Het verroeste lakwerk is weer mooi zwart gemaakt. Er
zitten al twee nieuwe voorbanden op met een
ruig profiel. Verrotte delen van de spatborden
zijn er afgezaagd. Maar de klus is nog niet geklaard. Er moet nog een nieuw achterwiel in. En
dat is nog een probleempje want de maat van
dit wiel is niet meteen voorhanden. Dus….. dit
verhaal wordt vervolgd.
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Stichting vergadert via video
De stichting Friedesse Molen vergadert – net als
andere organisaties – elk jaar een flink aantal keren. Dat doen we altijd thuis bij een van de bestuursleden, al ruim 20 jaar. Heel vaak bij Karien
Reuters aan de Vilgert of bij Ellen Luijks aan de
Bergerstraat. Maar dat mag allemaal niet meer
vanwege het coronavirus. Daarom hebben we
afgelopen week voor het eerst video-vergaderd.
Dus vergaderen op afstand. Alle bestuursleden
zaten gewoon thuis voor hun telefoon, iPad, laptop of computer. Voor de een was dit gesneden
koek. Het bedrijfsleven doet dit immers al ruim
twee maanden. Maar voor de gepensioneerden
onder ons was het even wennen. Je moet eerst
het programma downloaden, dan het geluid en
beeld aanzetten en plots zie je allerlei bekende
gezichten. Maar dan…Dan begint iedereen tegelijkertijd te praten. Dat kan natuurlijk niet. Dus
moest onze voorzitter Tjeu Scheepers even ingrijpen en iedereen een spreekbeurt geven. En
dan nog blijft het behelpen natuurlijk. Maar het
is gelukt. We konden alle prangende zaken bespreken. In een uurtje waren we door de agenda
heen, waar we normaliter toch zeker twee uur
voor nodig hebben. Dus……dat gaan we vaker
doen, dat video-vergaderen, toch? Ja, het is heel
efficiënt, maar niet gezellig. Zeker niet.
Rens Dullaart molenaar Friedesse Molen
Rens Dullaart uit Belfeld is sinds vorig jaar molenaar geworden op de Friedesse Molen. Hij wil
zichzelf graag even voorstellen. ,,Ik was al regelmatig komen langsfietsen en heb me vorig jaar
zomer aangemeld als vrijwilliger op de Neerse watermolen. Ik ben zeventig jaar en sinds
november vorig jaar gediplomeerd molenaar.
In de grote buitenwereld werkte ik bij de luchtverkeersleiding. Eerst op Maastricht-Aachen
Airport, later op Schiphol en daarna nog in
Luxemburg. Ik ben nu nog actief als verkoper van
gebakken lucht, ha ha.
Molenaarsdiploma is een, maar molenaar zijn
is veel meer. Ik wil graag bij jullie op de molen
leren en kennis uitwisselen, die ik overal heb opgedaan. Ik ben al vier jaar actief als molenaar op
de Volmolen in Epen, ook een korenmolen met
een machtig mooi wandelgebied. Daarnaast vele
uren ervaring op de Kasteelmolen van Baarlo. De
afgelopen jaren heb ik praktijk opgedaan in de
regio, zoals in Stramproy, Geijsteren en Arcen.
Maar nog meer in Overijssel en Gelderland. Van
de Friedesse Molen weet ik eigenlijk nog niks. Ja,
ik kan de molen in bedrijf zetten en mais of gerst
malen, maar de echte kneepjes en de geschiedenis leer en hoor ik graag van jullie.”
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