Nieuwsbrief
De winter zit er alweer bijna op. Dus tijd voor een gloednieuwe nieuwsbrief van
de Friedesse Molen. Ondanks dat de molen niet geopend is, staan de
vrijwilligers, de molenaars en het bestuur niet stil. Veel leesplezier met de laatste nieuwtjes en weetjes over onze prachtige watermolen, als parel van Neer.

Nieuw bestuurslid
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ger Geenen en ben geboren en getogen
in Naer, ben 57 jaar oud en woonachtig in Naer, ene
echte Naerse Waerse dus. Ben gelukkig getrouwd
en heb twee prachtige dochters en een hond.
In het verleden ben ik werkzaam geweest in bos-natuur en landschapsbeheer, momenteel werk ik als
uitvoerder, werkvoorbereider in de civiele onderwatertechniek door heel Nederland en daarbuiten.
In de spaarzame vrije tijd die overblijft ga ik graag
wandelen en ben ik in de zomer vaker te vinden als
vrijwillig molenaar bij de molen.
De techniek van de watermolens, de ligging in het
landschap en het behoud van dit monument en de
omliggende groene omgeving aan de beek voor
Naer vind ik belangrijk ook om voor de toekomst
te bewaren.

Hein van Stekelburg oveleden
Eind september kregen we het droevige nieuws
dat Hein van Stekelenburg (1943) was overleden.
Hein was de zoon van Alphons van Stekelenburg,
die de Friedesse Molen tussen 1948 en begin jaren zestig in bezit had. Hein groeide een groot
deel van zijn jeugd op in Neer. Hij erfde later de
molen en verkocht die in 1987 door aan Paul
Bodo Köchl. Momenteel is de stichting Friedesse Molen eigenaar van de watermolen. Hein had
in Amsterdam samen met zijn vrouw (foto) een
antiquariaat met de naam Friedesche Molen.
Hein bezocht de Friedesse Molen de afgelopen
20 jaren - net als zijn zus Henriette en broer Emile – vaak en vertelde dan mooie verhalen uit zijn
jeugd. We gaan hem missen.
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Rabo steunt Friedesse Molen opnieuw
De ClubSupport-actie van de Rabobank heeft
ook voor de Friedesse Molen dit jaar weer goed
uitgepakt. De stichting kon weer een mooi bedrag op jaar bankrekening bijschrijven voor het
onderhoud van de monumentale watermolen.
De bank gelooft in het collectief en financiert
daarom niet alleen burgers en ondernemers
maar steunt ook verenigingen en stichtingen,
die maatschappelijk actief zijn. Zo heeft Rabobank twintig jaar geleden al met een bijdrage de
restauratie van de Neerse molen mede mogelijk
gemaakt.
Schuur krijgt facelift
De schuur van de Friedesse Molen is afgelopen
maanden leeggeruimd. De expositie van oude
gebruiksvoorwerpen, deels uit de collectie van
Heemkundevereniging Oos Naer en deels uit de
privécollectie van Jo Beeren trok jarenlang de
aandacht van de bezoekers van de molen. De
spullen zijn teruggebracht naar de eigenaren. De
stichting gaat komende winter nadenken over
een andere inrichting van de schuur. Naar verwachting is de herinrichting bij de opening van
de molen, in mei 2020, afgerond.

‘Oude dame’ behoeft onderhoud
De Friedesse Molen is oud, eeuwenoud. Ruim
zevenhonderd jaar staat de watermolen al als
een ‘oude dame’ te pronken aan de beek in Neer.
Zo’n oud gebouw behoeft natuurlijk regelmatig
onderhoud. De stichting Friedesse Molen zorgt
daarvoor. Zo moet binnenkort opnieuw de houtworm worden bestreden. Recent is er ook een
scheur in de gevel geconstateerd. We gaan bekijken of en hoe we dat moeten oplossen. Daarnaast zijn de molenaars al aan de slag gegaan om
deze winter een koppel maalstenen te poetsen.
Daartoe is de duizend kilo zware maalsteen met
behulp van de steenkraan onlangs gelicht. Molenaar Ger van de Bool (foto) onderzoekt ook of de
maalsteen nog wel scherp genoeg is. Op de foto
is ook te zien dat deze maalsteen ooit is beschadigd. Er loopt een brede kras over de maalsteen.
Die is er – zo wil het verhaal – in de vorige eeuw
ingekomen doordat er een stukje ijzer tussen het
graan was gekomen. Dat zal indertijd een geknars zijn geweest……..!!
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Nieuwe vrijwilligers bij de molen
Er zijn vier nieuwe vrijwilligers actief bij de
Friedesse Molen. Dat zijn Wiel Kivits, Henk Simons, Piet Dirkx en Piet Reinders. Wiel is afgelopen winter al meteen aan de slag gegaan. Hij
heeft de houten bak van de bakfiets geheel gerestaureerd. Dat moest gebeuren want het houtwerk van de oude bak was er slecht aan toe.
De bakfiets is een belangrijke eyecatcher bij de
molen. Binnenkort wordt ook de rest van de bakfiets onder handen genomen.

Stichting Friedesse Molen 20 jaar
De stichting Friedesse Molen bestond in
december 2019 precies twintig jaar. Een heugelijk feit waar we niet veel aandacht aan
hebben besteed. We willen graag groots uitpakken als we 25 jaar bestaan. Om die reden
hebben we voor de viering van het 20-jarig bestaan van de stichting niet groots uitgepakt.
De stichting werd in 1999 opgericht door een
tiental inwoners van Neer om de watermolen in
erfpacht te krijgen van de toenmalige eigenaar,
Paul Bodo Köchl uit Berlijn. Maar ook om een
titel te hebben voor het maken van de restauratieplannen en verwerven van de benodigde middelen. De activiteiten bij de molen trekken altijd
veel publiek. Zo kregen we veel bekijks tijdens de
Molenfeesten in september waarbij ook Leudals
nieuwe burgemeester Désirée Schmalschläger
van de partij was. Op de foto hieronder staat ze
tussen de Kwirzengers, die een aantal liedjes ten
gehore brachten tijdens dat weekeinde.
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