Nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief is alweer een tijdje geleden. Het is niet altijd evenveel
nieuws te melden. Maar we hebben weer wat interessante nieuwsberichten
verzamelt voor je.
De Friedesse Molen als decor

Het komt regelmatig voor; de Friedesse Molen
als achtergrond op een foto. Zo cirkelen
vaker bruidsparen met een fotograaf rond
de molen. Of communicantjes met de
pap en de mam, broers en zusjes in mei.
Zelfs lijsttrekkers van politieke partijen
laten zich voor de watermolen op de gevoelige
plaat vereeuwigen. Zo laatstelijk twee kokken,
Paul Verkoelen en Frank Steijvers, van Catering
PreuF in Neer. Je ziet de twee tegen een muur
staan. Maar –behalve de personen – herken je
meteen het metselwerk; dit is bij de Friedesse
Molen. Maar hoe komt dat toch, Dat mensen
zich op hun paasbest bij onze oude molen
laten fotograferen? Weet u het?
Wilt u ook leuke foto’s maken in of voor onze
molen? We vragen een kleine vergoeding
hiervoor. Die inkomsten gebruiken we om de
molen in stand te houden. Meer weten? Kijk op:
www.friedessemolen.nl/bezoek-en-arrangementen

Friedesse Molen draait voor wereldrecord

De Friedesse Molen draait op zaterdag 9 april om een wereldrecord te vestigen. Het idee daarvoor is van het Gilde voor
Vrijwillige Molenaars in Amsterdam. Dat gilde bestaat dit jaar
precies een halve eeuw. Om dat jubileum te vieren zijn alle
moleneigenaren gevraagd op 9 april tussen 11.00 en 12.00
uur de wieken of de waterraderen te laten draaien voor het
wereldrecord molens draaien. Daar doen de molenaars van onze
molen graag aan mee.
Het Gilde Vrijwillige Molenaars werd in april 1972 opgericht.
Men besefte toen al dat de echte beroepsmolenaar, een
uitstervend beroep was en dat het in stand houden van molens
steeds vaker op de schouders van vrijwilligers terecht zou
komen. Maar die enthousiaste vrijwilligers moesten natuurlijk wel
worden opgeleid.
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Wachten op groen licht

We hebben het in deze nieuwsbrief al eens
aangekondigd. Er komt een rolstoelvriendelijke entree bij de stuw. De betonnen traptredes,
die er nu liggen zijn een obstakel voor mensen slecht ter been, zie foto. En voor mensen
in een rolstoel is het helemaal onmogelijk om
van deze beekzijde bij de molen te komen.
De stichting Friedesse Molen heeft daarom
twee jaar geleden al een plan gemaakt om
deze entree te vergemakkelijken. Wijlen hovenier Hans Neelen heeft toen meteen een
ontwerpschets gemaakt inclusief kostenplaatje. Nu hebben we het geld en de toestemming
van de gemeente, maar we moeten nog even
wachten op groen licht van het Waterschap
Limburg voordat we echt aan de slag kunnen.
Hopelijk kan dit voorjaar een start hiermee
worden gemaakt.

Kerstverlichting

De stichting Friedesse Molen heeft veel
positieve reacties gekregen over de nieuwe
kerstverlichting van de molen. We hebben
vorig jaar gloednieuwe verlichting moeten
aanschaffen. De vorige sierlampjes konden
niet worden behouden toen we het voegwerk
van de gevels opnieuw moesten laten doen.
En we kregen van buurtbewoners het advies
om aan de beekzijde meer sierverlichting aan
te brengen. We hadden nu alleen het
waterrad verlicht. Dat advies nemen we ons
ter harte en gaan we mogelijk uitvoeren.

Erfenis Hein van Stekelenburg

Recent heeft Heemkundevereniging Oos Naer
nieuw historisch materiaal gekregen over de
molen. Het is uit de nalatenschap van Hein
van Stekelenburg (1943-2019), rechts op de
foto. Hij was zoon van de laatste molenaar
Alphons van Stekelenburg. Het betreft onder
meer koopaktes en papieren rond de
verkoop van de stuwrechten aan het toenmalige
waterschap. Daarmee komt meer duidelijkheid
over de meer recente historie van de molen.
Dank aan Henriette en Miel van Stekelenburg,
zus en broer van Hein, voor de historische
documenten die ongetwijfeld bijdragen aan de
geschiedschrijving over Neer.
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De Koorse Bleek

Een fascinerende kaart van de molen. Het is een deel van de eerste kadastrale kaart van Neer
uit 1843. Het origineel ligt in het Regionaal Historisch Centrum te Maastricht. Te zien is de
watermolen, toen nog voorzien van twee waterraderen, en het woonhuis met omgrachting. Aan
de bovenzijde is de Bergerstraat te zien. Deze kaart is ook afgedrukt in het Limburgs Tijdschrift
voor Genealogie. De Friedesse Molen inspireert dus niet alleen fotografen en schilders. Ook
historici graven dikwijls naar de historie van de molen. Daarom is er al best veel bekend over de
geschiedenis van onze watermolen. En daarmee ook over de geschiedenis van Neer en omstreken,
evenals over de mensen en families die er wonen en hun nakomelingen. Voor wie interesse heeft;
er zijn nog een paar exemplaren van dit tijdschrift tijdens openingsuren van de molen verkrijgbaar.

Maar toch ook hier een vraag: wie weet wat wordt bedoeld met: De Koorse Bleek?
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