Nieuwsbrief

Tijd voor een uitje in de mooie maand september. Stichting Friedesse Molen
organiseert 11 september de Molenfeesten. Je leest er alles over in deze nieuwsbrief. We kijken er naar uit om je te ontmoeten en een gezellig praatje aan te
gaan. Tot de 11e september!
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Molenfeesten bij de Friedesse Molen

Op zondag 11 september vinden bij de Friedesse Molen in Neer de Molenfeesten plaats. Een grote
feestdag met een markt met streekproducten, demonstraties van ambachten en uiteraard kan er
volop gegeten en gedronken worden.
Bourgondische cultuurhistorie
Meer dan ooit zijn de Friedesse Molen en het molenaarshuis de plek waar cultuurhistorie en bourgondisch genieten elkaar ontmoeten. Zowel de liefhebbers van erfgoed en als van kunst kunnen
hun hart ophalen, want de Friedesse Molen is onderdeel van zowel de Kunstroute Leudal als van
Open Monumentendag. Die dag proef je dan ook de sfeer van een unieke historische watermolen,
bekijk je de kunstwerken van Ans Houben en lekkerbekken smullen van de lokale streekproducten
bij Eetwinkel AMBACHT. Op het terras aan het water geniet je van deze bijzondere plek.
Molenfeesten
De Friedesse Molen is dan ook de uitgelezen plek voor de Molenfeesten. Op zondag 11 september
laten de Friedesse Molen en Eetwinkel AMBACHT je tussen 11 en 19 uur genieten van het bourgondische leven. Er is van alles te beleven, een gezellige kraampjesmarkt met streekproducten,
expositie van Ans Houben in de watermolen, diverse demonstraties van ambachten, vertier voor
de kinderen, genieten van de lekkerste lokale lekkernijen, picknicken op een dekentje. Wil je de
omgeving verkennen, dan liggen er wandel- en fietsroutes voor je klaar. De Molenfeesten zijn een
feest voor het hele gezin!
Houd zondag 11 september tussen 11 en 19 uur vrij in je agenda! Dan organiseren de Friedesse
Molen en Eetwinkel AMBACHT de Molenfeesten. Kom op de fiets in verband met beperkte parkeergelegenheid. Het behoud van de Friedesse Molen steunen? Dat kan. Word vriend van de
molen via friedessemolen.nl/vriend-worden en krijg een waardebon van € 10,- te besteden bij
Eetwinkel AMBACHT.
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Thieu Tubée waakt over Friedesse Molen

Thieu Tubée (65) uit Thorn werkt al decennia
bij de Monumentenwacht Limburg. Hij is een
ervaren inspecteur, adviseur, maar bovenal
is hij dé specialist op het gebied van molens.
Reden waarom Thieu al twintig jaar lang het
wel en wee van onze watermolen in de gaten
houdt. Dat wil zeggen; hij controleert of de
stichting Friedesse Molen netjes omgaat met
het rijksmonument. De stichting is eigenaar
van de molen, een rijksmonument, en is daarom gehouden aan een goed onderhoud opdat
het monument ook door toekomstige generaties bewonderd kan worden. En Thieu weet
van wanten. Hij was vroeger timmerman van
beroep en deed ervaring op bij diverse restauraties. Ook is hij gediplomeerd bouwtekenaar.
Na een inspectieronde wijst hij op een scheur
in een eiken balk en adviseert hij het houtwerk
weer eens een nieuwe lik verf te geven.

Heilige Victor vereeuwigd

Normaliter wordt de Friedesse Molen van alle kanten gefotografeerd, getekend of geschilderd.
Maar begin augustus kwam er een bijzonder verzoek. Beroepsfotograaf Martin van Thiel (73) uit
Utrecht vroeg ons of hij de heilige Victor in onze molen mocht fotograferen. Ja, natuurlijk. Waarom niet?, was ons antwoord. Want, eerlijk is eerlijk. Het beeldje van Victor, de patroonheilige van
molenaars, is in 2002 door de Neerse kunstenares Ans Nijskens gemaakt, maar kreeg jammer genoeg in de afgelopen 20 jaar niet veel aandacht. Victor stond daar maar te staan en te verstoffen.
Op een sokkel, dat wel. En er gebeurde ook ooit een klein malheur mee. De bovenkant van zijn
zwaard is ooit afgebroken, er weer op geplakt,
maar is nu foetsie. Jammer genoeg. Maar dat
deert Martin van Thiel niet. Hij was blij dat hij
eindelijk een Victor te pakken had om te vereeuwigen. Waarom? ,,Ik ben bezig om een
fotoboek te maken met de titel ‘ Geloof in Limburg’. Dat doe ik in eigen beheer. Zo maakte
eerder fotoboeken over Utrecht en Drenthe.
Ik doe dat voor mijn eigen plezier. De boeken
kunnen worden gekocht per inschrijving. Zo
weet ik van tevoren hoeveel ik er moet laten
drukken.” Ergens in de zomer volgend jaar wil
hij zijn nieuwste boek drukken.
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Wie was die patroon eigenlijk?

Victor heet voluit Sint Victor van Marseille. Het was een Romeinse soldaat, zo wil het verhaal, die
rond het jaar 290 ter dood werd veroordeeld. Waarom? Wegens godslastering. Hij was namelijk
christen geworden en weigerde sindsdien Romeinse goden te aanbidden. De Romeinen, moet u
weten, vereerden een heleboel goden. Maar goed, u kent het verhaal; christenen hebben er maar
eentje. Lang verhaal kort; het had een fatale afloop. Eerst werd zijn voet eraf gehakt en daarna
was de bedoeling om hem tussen twee molenstenen te vermorzelen. Maar dat mislukte toen een
molensteen in tweeen brak en Victor overleefde. Niet voor lang overigens, want toen zijn moordenaars hun plan zagen mislukken hakten ze Victors hoofd eraf. Ze begroeven hem in een grot waar
daarna enkele wonderen plaatsvonden. Reden om zijn resten over te brengen naar een abdij in
Marseille waar hij werd aanbeden vanwege de wonderen. Tegenwoordig liggen zijn botresten in
een Parijse kerk.
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