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Nieuwsbrief 
Deze zomer is er een hoop gebeurd rondom de Friedesse Molen. We praten je 
graag even bij.

Friedesse Molen open tot 3 oktober
De Friedesse Molen in Neer is sinds zondag 1 augustus weer open voor publiek. In de wa-
termolen wordt er graan gemalen, dat verkocht wordt door EETwinkel Ambacht van Leon 
Hermanns in het naastgelegen molenaarshuis. Bezoekers zullen wel de corona-maatregelen 
in acht moeten houden, zoals de anderhalve meter afstand tot elkaar. Maar dat spreekt voor 
zich. Volg eventueel de aanwijzingen van de molenaar en de gidsen in de molen om alles in 
goede banen te leiden. De watermolen is weer een plaatje na de renovatie van de gevels door 
voegersbedrijf Neuhof & Haans afgelopen voorjaar. Het hoogwater van de afgelopen weken 
heeft gelukkig geen schade veroorzaakt, dankzij de recent verhoogde en versterkte dijken. 
Ook heeft de bypass van de Neerbeek, inclusief het op peil houden van de Neerbeek met 
pompen, goed gefunctioneerd. O ja, bijna vergeten te melden; de molen is tot en met zondag 
3 oktober elke zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur geopend. 
 
Bij deze willen we uiteraard ook Leon Hermanns feliciteren met de opening van EETwinkel 
Ambacht. Wij hopen op een mooie samenwerking. In de volgende nieuwsbrief staan we uit-
gebreider stil bij deze nieuwe aanwinst in ons dorp.
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Molenaar verwijdert drijfvuil
Molenaar Ger Geenen van de Friedesse Molen 
heeft een week voor de opening van de wa-
termolen het nodige drijfvuil verwijderd uit de 
Neerbeek. Dat vuil had zich door het recente 
hoogwater opgehoopt bij de geleidingsbalk 
vlak voor stuw. Die balk zorgt ervoor dat drijf-
vuil niet in de maalgoot terechtkomt en mo-
gelijk verstoppingen veroorzaakt. Ger moest 
hiervoor wel in zwembroek de beek in, want 
van de oever af was de klus niet te doen. Op 
de foto is goed te zien dat de Neerbeek door 
het opstuwen bij de molen best diep is. Door 
de sterke stroming van de beek was dreef het 
drijfvuil snel richting Maas.

Meelring vernieuwd door eiken exemplaar

Af en toe moeten er onderhoudswerkzaamheden in de Friedesse Molen plaatsvinden. Dan ben je 
blij dat je een timmerman als Wiel Kivits in je geledingen hebt, die zoiets als een meelring über-
haupt maken kan. De nieuw meelring is gemaakt van eikenhout. De oude was praktisch versleten 
door het vele malen van de afgelopen twintig jaar. Want toen zijn de maalkoppels op de maalzol-
der voor de laatste keer onderhanden geweest van molenbouwer Harry van Beijk uit Afferden. 
Wel moesten de molenaars de nieuwe ring nog passend maken omdat de ijzeren ringen rondom 
de maalstenen hier en daar te dik waren. Maar met een slijptol had molenaar Ger Geenen dat 
snel gepiept, zie foto. Waarvoor een meelring dient? De houten ring ligt op het fundament van 
de maalkist. Door de middelpuntvliedende kracht van de ronddraaiende maalsteen valt het meel 
tussen de stenen door naar beneden op de meelring. Dat meel wordt dan door een zogeheten 
‘meenemer’ bij elke draai van de steen meegevoerd naar de glijbaan, die het meel naar beneden 
afvoert in een zak. Klaar is Kees.
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Friedesse Molen interessante hengelstek
Een hengelaar zoek altijd interessante plekjes 
op om een visje te verschalken. De Friedesse 
Molen is zo’n stek. Hoe dat komt? Heel simpel; 
doordat het water er wordt opgestuwd. Daar-
door ontstaat er bovenstrooms heel rustig 
water en juist heel turbulent water beneden-
strooms van de stuw. Daar houden vissen van. 
Vissen kunnen er lekker ‘luieren’ in de luwte. 
Of ze kunnen lekker onder de ‘waterval’ van 
de stuw zuurstofrijk water snoepen. Dat weet 
elke vijverliefhebber. Bij de Friedesse Molen 
wordt dus niet alleen gegeten en gedronken, 
maar ook veel gevist. En dat je af en toe ook 
wat aan de haak slaat, bewijst deze foto; Lars 
Wallwitz uit Neer heeft een baars gevangen. 
Zijn dochter vond het wel spannend.

De Friedesse Molen dient af en toe ook als schuilhut. 
Als het pijpenstelen regent – en dat deed het meer dan 
eens afgelopen zomer - dan snellen wandelaars en 
fietsers gauw even de molen in. 

Als het pijpenstelen regent…..
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Getsiederrie, wat is dat?
Molenaar Ger van de Bool raapt het zwart 
ovale brokje op. ‘Dit is een braakbal’, zegt hij. 
Een wat? Een braakbal. Dat is toch van een uil? 
‘Klopt’ , zegt Ger. En hij rafelt meteen de uilen-
bal – zo wordt een braakbal dan ook genoemd 
– met zijn vingers uit elkaar. Waarom? Om te 
ontdekken wat ‘onze’ molenuil gegeten heeft. 
Want een braakbal zit vol met onverteerbare 
resten van dieren. Haren, botjes, veertjes, dat 
soort spul. Dat braakt een uil weer uit nadat 
hij gegeten heeft. Vooral ’s winters liggen er op 
de zolder van de molen vaker uilenballen. Een 
kerkuil komt dan vaker in de molen op bezoek 
om te slapen. Dan is de molen immers niet in 
bedrijf en is het er rustig. Als je de foto goed 
bekijkt ontdek je de botjes van een……...muis.

Les in de molen
Leerlingen de groepen 5 en 6 van de Neerse basisschool De Kwir hadden op 1 juli jl. een uitje naar 
de Friedesse Molen. Ze kregen daar een excursie in en rondom de monumentale molen van oud 
schooldirecteur Tjeu Scheepers, tevens voorzitter van de stichting Friedesse Molen. Evenals van 
Peter van der Horst, bestuurslid van diezelfde stichting en molengids Piet Reinders. ,,De kinderen 
waren erg leergierig,” zegt meester Tjeu na afloop.

‘Meester Tjeu gaf weetjes en feiten’
,,We gingen naar binnen en toen gingen we naar boven daar zagen we oude dingen, er stond 
ook een kooi voor een winteruil die daar een winterslaap deed. Buiten hangen bordjes met 
strepen en het jaartal erboven dat streepje betekent hoe hoog het water toen stond. Hij gaf ook 
weetjes en feiten over en rondom de Friedesse molen. Boven stond een grote weegschaal.” Zo 
schrijven Teuntje Sillekens, Sophie Beeren en Mare van Rijt in hun verslag.
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Kijkje in de motor van de molen
Peter van der Horst legt de kinderen uit hoe de ‘motor‘ van de molen werkt. ,,Het was heel leuk 
en leerzaam. Het ging over de geschiedenis van de Friedese molen. Na een half uurtje gingen 
we naar boven. Daar kon je zien hoe meel wordt gemaakt. Na ongeveer 10 minuutjes gingen we 
naar beneden, daar was ook een molen in het klein maar dan moest je het met de hand malen. 
(Vroeger dan). Daarna gingen we naar buiten en daar kon je de watermolen zien. We kregen 
ook uitleg over de overstromingen van Neer ,” laten Lotte en Roos in hun verslag weten.

‘Overal touwen en alles van hout’
,,Meneer Peter legde dingen uit over de Molen van binnen. Boven was een molen en er waren 
allemaal touwen en het was allemaal van hout,” schrijven Zina Crompvoets en Lana Custers 
onder meer in hun verslag.


