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Nieuwsbrief 
De zomer staat voor de deur. Een seizoen waarin de molen iedere zondag te  
bezoeken is. In september staat er ook nog wat anders leuks op het programma. 
Je leest het in deze nieuwsbrief. Ben je op zondag in de buurt van de molen, kom 
gerust gezellig een praatje maken. 

Karien Reuters, vrouw van het eerste uur
De stichting Friedesse Molen uit Neer heeft tijdens de jaarvergadering op 18 mei jl. afscheid  
genomen van Karien Reuters (80). Karien was bestuurslid van het eerste uur. Samen met haar 
man Hans was zij in 1997 een van de initiatiefnemers en drijfveren van de restauratie van onze 
14e eeuwse watermolen. Mede aan haar hebben we nu te danken dat die molen samen met het 
monumentale woonhuis uit 1717 een toeristische trekpleister van jewelste is. Watermolen en 
molenhuis zijn beschermde rijksmonumenten. Ze vormen een ensemble, dat op menige Limburgs 
toeristische brochure, folder en website prijkt. ,,We zijn Karien dan ook veel dank verschuldigd,” 
zegt voorzitter Tjeu Scheepers. ,,Karien heeft vanaf het begin alles meegemaakt.” 
Veel vergaderingen in de afgelopen 25 jaar vonden bij haar thuis aan de Vilgert in Neer plaats 
waar ze altijd een geweldige gastvrouw was. Tijdens die vergaderingen stelde zij zaken aan de 
orde waar de rest niet over had nagedacht. Zaken die wel moesten gebeuren. Zij heeft persoonlijk 
jarenlang de public relations voor de molen verzorgd door brochures en folders bij campings en 
vakantieparken in de omgeving te bezorgen. Daarnaast was Karien de verbindende factor tussen 
molen en amateurkunstenaars uit de regio. Zo zorgde ze ervoor dat vele kunstenaars in de molen 
konden exposeren. De schilderachtig gelegen Friedesse Molen zelf is sowieso een plek die al 
decennia vereeuwigd wordt door schilders, tekenaars en fotografen. Karien had ook directe 
lijntjes naar de politiek om de belangen van de Friedesse Molen te behartigen. Ze is – als dank 
voor haar vele vrijwilligerswerk - tijdens de jaarvergadering benoemd tot ere-bestuurslid.
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Smikkelen bij de Friedesse Molen
Slagerszoon Leon Hermanns (39) uit Roggel 
zorgt ervoor dat bezoekers van de Friedesse
Molen niks te kort komen. In zijn Eetwinkel 
Ambacht op de begane grond van het 
monumentale molenaarshuis is het gewoon 
smullen geblazen. Binnen en buiten, want er is
ook een heel mooi terras, heel idyllisch, pal 
aan de beekoever. Bij de rietkragen met juffers
en libellen. Ambachtelijk betekent; met de 
hand gemaakt. Dat is precies wat Leon en zijn
vrouw Jolanda, dochter Ella van vijf en zoon 
Julan van twee uitdragen. Leon leerde het vak
van vader en moeder, die een slagerij  
begonnen in Weert. Leon kreeg het ambacht 
daarom met de paplepel ingegoten. Nu runt 
hij de slagerij in Weert én Eetwinkel Ambacht 
in Neer.

,,Kijk, net als Ella nu, heb ik als vijfjarige  
jongetje ook altijd in de slagerij van mijn  
ouders meegeholpen. Van die hele kleine  
klusjes, maar toch. Zo rol je wel het vak in.”

Maar waarom Eetwinkel Ambacht?
,,Dat is ontstaan omdat wijzelf in de slagerij 
altijd veel eetproducten zelf maken.”, zegt 
Leon. ,,En ik vind het zelf een uitdaging om 
nieuwe dingetjes te proberen, te maken en 
te proeven. Dan wil ik het graag zelf maken.  
Ik vind het gewoon mooi om mijn eigen product 
op de kaart te zetten. Ik wil niet - als in zoveel 
andere zaken - producten van de groothandel-
serveren. Dat is de gedachte; ik wil dat klanten 
komen voor míjn producten en niet voor die van 
anderen. Bovendien, we hebben bij de slagerij 
in Weert geen terras. Toen de Friedesse Molen 
op ons pad kwam dacht ik; het is nu of nooit.”  
 
De benedenverdieping van het molenaarshuis 
is omgetoverd in een winkel waar je allerhande 
etenswaar kunt kopen. Van kant-en-klaar maal-
tijden, vlees, kaas, bbq-producten of salades. 
Alles wordt in de eigen keuken zelf gemaakt.  
En zoals dat gaat met goede producten. Dat 
praat zich rond. De winkel begint steeds beter 
te lopen. In een tijd van ‘producten van hier’ 
en ‘ambachtelijk gemaakt’ past de filosofie van 
Leon prima. Klanten uit de hele omgeving en 
met name ook Duitse lekkerbekken hebben de 
weg naar de winkel al lang gevonden.
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11 september, smulfeest bij de molen
,,Eetwinkel Ambacht is een absolute aanwinst voor de Friedesse Molen, voor Neer en voor
Leudal, “ zegt voorzitter Tjeu Scheepers van de stichting Friedesse Molen. Sterker nog.
Friedesse Molen en Eetwinkel Ambacht gaan nauw samenwerken. Zo gaan de twee samen
twee wandelroutes samenstellen met begin en eindpunt bij de molen. Dat is niet alles. De
bestuursleden Roel Theelen en Ellen Luijks van de stichting bereiden samen met Leon
Hermanns een nieuw Molenfeest voor. Een feest dat drie jaar geleden voor het eerst het
licht zag met muziek en lekkere hapjes. Het volgende Molenfeest vindt op zondag 11
september plaats, een week na Neerse kermis. Save de date. Noteer de datum alvast in de
agenda. Doel is bezoekers kennis te laten maken en te laten genieten van lekkere
streekproducten. Uiteraard vergezeld van een hapje en een drankje, en……..met welluidende
streekmuziek!

Speldenprikken in de Friedesse Molen

Waar komt u vandaan?
D’ou venez vous?
Woher kommen sie?
Where are you from?

De Neerse watermolen is bekend in de hele wereld. Hoe we dat weten? Heel simpel, via een
kaart die sinds 2018 ophangt in de Friedesse Molen. Het is een kaart van Nederland, die
inmiddels volhangt met kopspeldjes. Die zijn eigenhandig geplaatst door bezoekers van de
molen. Afgekeken, dat wel, van het guesthouse Skjaldarvik in het IJslandse stadje Akureiry. Daar
hangt een wereldkaart en kun je mooi zien dat de gasten uit de hele wereld naar dit uiterste
plekje van Europa gaan. In Neer waren we in 2018 kennelijk te bescheiden met alleen een kaart
van ons eigen landje. Natuurlijk, de meeste bezoekers van de molen komen uit de directe
omgeving, inclusief het aangrenzende Duitsland, zie foto. Maar zoom je uit op de kaart, dan zie
je een heel ander beeld. Dan blijkt dat ook bezoekers, die van verder weg komen zich niet
onbetuigd laten. Die laten zelf een bewijs achter dat ze in de molen waren door een simpel
briefje met hun afkomst naast de kaart van Nederland te prikken. Zo weten we dat er bezoekers
waren uit Canada, de VS, China, Rusland, Polen, Oostenrijk, Griekenland, Equador en Bolivia.


