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BESTUUR 
 
Beste lezers, 
 
Het molenseizoen is weer begonnen. 
Een warm zonnetje en fris groen gaan 
ons daarbij vergezellen, hopen we. Ook 
een voorjaarsbriesje mag natuurlijk niet 
ontbreken. Zonder wind immers geen 
draaiende wieken. 
 

 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u 
vooral over de activiteiten die in voorbe-
reiding zijn en vanaf mei tot en met 
oktober gaan plaatsvinden in en om 
onze mooie Nooit Gedacht. 
 
Wij hopen u tijdens onze vaste 
openingstijden elke tweede en vierde 
zaterdagmiddag van de maand aan te 
treffen.  
 
En voor nú: veel leesplezier.  
 
Bestuur Nooit Gedacht 
 
 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
Nationaal Molen- en Gemalen-
weekend (9 en 10 mei) 
 
Het tweede weekend van mei staat 
traditiegetrouw in het teken van de 
molens en gemalen. De Nooit Gedacht 
is op zaterdag 9 mei en zondag 10 mei 
geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

Zondag 10 mei is het ook moederdag. 
Alle moeders worden getrakteerd op 
koffie met molenkoek. Alle kinderen 
krijgen een (gratis) windmolentje. 
 

 
 
 
Dag van de Wind  
op tweede Pinksterdag (25 mei) 
 
Het is inmiddels het zevende jaar op rij 
dat de molenstichting de Dag van de 
Wind organiseert. Ook dit jaar kunt u 
zich weer prettig vermaken in en om de 
molen. Vliegers, parasailers, muziek, 
schapen, verkoop van kunst en 
ambachtelijke producten zijn de 
ingrediënten, zoals u die van ons 
gewend bent. 
 
Nieuw is de ‘Handel &  Wandeltocht’ die 
in de kern van Merselo wordt uitgezet. 
Een wandeltocht langs huizen waarvan 
de bewoners hun oprit of voortuin 
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hebben omgeturnd tot een winkeltje, 
waar zij van alles wat denkbaar is -
meubels, planten, boeken, speelgoed - 
te koop of te ruil kunnen aanbieden.  
 

 
 
Onder het motto “een frische wind door 
uw huis”  worden de Merselose huizen 
van kelder tot zolder doorzocht op 
voorwerpen die te koop of te ruil 
aangeboden kunnen worden.  
 
DOE MEE! U kunt zich aanmelden tot 
15 mei via secretaris@molenmerselo.nl 
of op de molen. Voor 5 euro maakt u uw 
winkel herkenbaar met een vlaggetje en 
tekenen wij die in op de routebeschrij-
ving. 
 
 
Monumentenweekend 
(9 en 10 september) 
 
Er wordt weer een leuk programma 
samengesteld voor  het Monumenten-
weekend op 9 en 10 september. Dat 
staat in het teken van ‘Kunst & 
Ambacht’. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. 
 
 
Koren op de molen 
(4 oktober) 
 
De Limburgse Molendag vindt jaarlijks 
plaats op de eerste zondag van oktober. 
Elk jaar treden gedurende dag steeds 

verschillende koren op. Ook dit jaar 
wordt het weer een dag vol muziek, met 
enkele koren de we al kennen en met 
enkele koren die voor het eerst in de 
molen optreden. 
 
Nooit Gedacht als examenmolen 
 
Afgelopen paar maanden werd elke 
zaterdagmiddag gedraaid op de molen. 
Vier leerlingmolenaars bereidden zich 
voor op hun examen op de Nooit 
Gedacht. De examenmolen is altijd een 
andere dan de opleidingsmolen. Elke 
molen is anders en moet je leren 
kennen.  
 
Met veel plezier oefenden de vier heren 
- inderdaad - met zeilen opleggen, 
vangen en andere molenaarsvaardig-
heden.  
 

 
 
Op de dag van het examen, 14 april, 
ging om half 9 de molen open. Niet veel 
later kwamen de examinatoren al 
binnen. Om half 10 begon het eerste 
examen en om half 6 werd het laatste 
examen afgesloten. Het was een 
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gezellige dag, waarin de examinatoren, 
de leerlingen en onze molenaars 
voortdurend spraken - tijdens de koffie, 
de lunch en de thee - over de wereld 
van molens en molenaars. Een 
bijzondere ervaring, vond iedereen, 
zoveel passie voor molens bij elkaar.  
 
Het is geen geheim dat de examens 
zwaar zijn en dat bleek ook nu weer. Na 
afloop konden drie van de vier 
leerlingmolenaars gefeliciteerd worden 
met hun certificaat: Vincent, Twan en 
Detlef. Zij gaan enthousiast aan de slag 
op hun ‘eigen’ molen. De examen-
commissie gaf ons complimenten over 
de molen en de hartelijke ontvangst. En 
wij? Wij kunnen terugkijken op een 
bijzonder geslaagde dag en zullen onze 
molen vaker aanbieden als examen-
molen. 
 
 
Rondleiding en bezoek 
 
Mail ook in 2015 naar onze secretaris 
secretaris@molenmerselo.nl of bel één 
van onze molenaars: 
Helma Michels (0478-546513)  of  
Lambert Michels (0478-546724). 
 
 
Meelverkoop 
 

 
 
Steeds meer mensen bakken met meel 
dat ambachtelijk gemalen is op de wind 

en met echte molenstenen. De meest 
gevraagde soorten zijn op voorraad 
leverbaar. Ondanks de grote vraag 
hebben we nog steeds voldoende 
speltproducten beschikbaar. Op de 
website vindt u meer informatie. U kunt 
meel bestellen, informeren naar de 
beschikbare meelsoorten en eventueel 
overleggen over het tijdstip van ophalen 
via de e-mail:  meel@molenmerselo.nl. 
 
 
Boeken 
 
De keuken in oorlogstijd  
In herdruk genomen ter gelegenheid 
van de bevrijding 70 jaar geleden. Het 
boekje kost 9,50 euro. 
 
Leven van de Wind 
In 2010 uitgegeven. Het boek vertelt de 
historie en werking van de Nooit 
Gedacht, verbonden aan vijf generaties 
van een molenaarsfamilie. Het boek 
kost 19,50 euro.  
 
U kunt de boeken kopen tijdens de 
openingstijden van de molen, maar ook 
bestellen via boek@molenmerselo.nl   
Dit onder vermelding van uw naam en 
adres en onder gelijktijdige betaling van 
het bedrag van betreffend boek + 2,40 
euro verzendkosten. Betaling naar:  
NL71 RABO 0133 2102 35 t.n.v. 
Stichting Nooit Gedacht.  
 
 
 
BEHEER 
 
Werk op grote hoogte 
 
De molen staat er mooi bij. Het verfwerk 
glimt in de zon. Toch is ook komend jaar 
onderhoud nodig. De kap vraagt om 
een ingrijpende opknapbeurt en ook het 
voegwerk van de romp moet deels 
worden vernieuwd. We weten nog niet 
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precies wanneer dat precies gaat 
plaatsvinden. Het werken op grote 
hoogte blijft echter een spectaculair 
gezicht, dus het zal voorbijgangers niet 
ontgaan.  
 
 
Verantwoording Instandhoudings-
subsidie 2008-2013 
 
Voor de in stand houding van molens 
vraagt de Stichting Nooit Gedacht 
subsidie aan bij de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. Dat gebeurt op basis 
van een onderhoudsplan voor een 
periode van zes jaar. Tot en met 2013 
droegen ook provincie en gemeente bij 
aan het onderhoud. In de afgelopen 
periode ontvingen wij ‘goedkeuring’ voor 
de verantwoording over de periode 
2008-2013, van zowel gemeente als het 
rijk. We wachten de goedkeuring van de 
provincie nog af, maar dat zien we ook 
met vertrouwen tegemoet. 
 
 
Financiering onderhoud 2014-2019 
 
Vanaf 2014 wordt uitsluitend nog 
subsidie gegeven door het rijk. Slechts 
50% van de onderhoudskosten kunnen 
daarmee worden betaald. De overige 
kosten moeten uit eigen middelen 
betaald worden. Daarvoor zijn we 
voornamelijk aangewezen op de giften 
van de ‘Vrienden van de molen’. Om 
vriend te worden: kijk op link  
http://molenmerselo.nl/AANMELDING%
20EN%20MACHTIGING.pdf 
 
 
 
DE MOLENAAR VERTELT 
 
De aftrap voor het nieuwe molensei-
zoen begon voor mij een paar weken 
geleden. Een groep Spaanse leerlingen 
was in Nederland in het kader van een 

uitwisseling met het Raaylandcollege uit 
Venray.  
 

 
 
Zoals elk jaar belt een leraar me op met 
de mededeling dat er weer een 
uitwisseling is en met de welbekende 
vraag of ze weer een ochtend naar de 
molen mogen komen. Dus ochtend 
afgesproken én tijdstip  “Ja hoor, om 
half 10 is akkoord.”  
 
Op de bewuste ochtend ging ik eerst 
nog even bij Vitelia een nieuwe 
voorraad graan halen. Ik was nauwelijks 
terug met mijn vrachtje en daar kwamen 
de Spanjaarden al aangefietst; aan-
merkelijk vroeger dan afgesproken. Uit 
ervaring weet ik dat een volledige 
rondleiding niet in de smaak valt bij de 
buitenlanders, maar dat ze vooral graag 
foto’s maken boven in de molen.  
 
Wat moest ik met ze gaan doen? Ik had 
de molen nog niet eens aan het draaien. 
Maar ik kon van de nood een deugd 
maken. De hele groep heeft me 
geholpen. De molen moest half rond om 
goed op de wind te staan; een heel 
karwei. Er moesten vier zeilen op en 
ook daar hebben ze mee geholpen. Eén 
Spaanse dame was zelfs zo enthousiast 
dat ze alle mogelijke knopen heeft 
gemaakt om de zeilen goed vast te 
sjorren. Na een half uur hadden we de 
molen draaiende. Met z’n allen keken 
we voldaan naar de draaiende molen en 
bleven nog even kletsen en … foto’s 
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maken natuurlijk. Ze vonden het oprecht 
jammer dat ze alweer snel verder 
moesten, want waarschijnlijk hadden ze 
net als ik een heel voldaan gevoel na 
deze gezamenlijke actie. ‘Zo’n 
geïnteresseerde leerlingen heb ik 
zelden gehad’ zei ik tegen mezelf, ‘en 
om samen met de molenaar de molen 
draaiend te krijgen is voor de meeste 
leerlingen waarschijnlijk ook veel leuker 
dan meesjokken in een rondleiding’. Ik 
was weer een nieuw inzicht rijker 
geworden. Een mens is nooit te oud om 
te leren.  
 
 
 
UIT HET ARCHIEF  
 

 
 
Nu overal gevierd wordt dat Nederland 
70 jaar geleden is bevrijd, kunnen wij 
niet anders dan in deze rubriek stil te 
staan bij die bevrijding. Zoals u weet 
werd Merselo al in oktober 1944 bevrijd. 
De Nooit Gedacht en met name de 
toenmalige oudste molenaarszoon 
Frans Michels, speelden een belangrijke 
rol in het verzetswerk gedurende die 
oorlogsjaren.  Helaas mocht Frans de 

bevrijding in mei 1945 niet meemaken. 
Hij werd geraakt - in november 1944 - 
door vijandelijke kogels toen hij in 
opdracht van het Engelse leger 
spionagewerk verrichte.  
  
Een passage uit ‘Leven van de Wind’ 
(pagina 60): “Weinig Merselonaren 
wisten destijds van het dubbelleven van 
hun jonge molenaar. Achteraf is dat te 
begrijpen, want ‘zwijgen’ was één van 
de grootste kwaliteiten van Frans. 
Achteraf is pas gebleken aan welke 
gevaren hij zichzelf ter wille van zijn 
medemens bloot stelde. Frans Michels, 
Mulders Frans, een jonge kerel van 
weinig woorden en grootse daden. ‘Stil, 
kalm en rustig’ karakteriseerde 
verzetsblad De Zwijger  hem in maart 
1945.”     
 
In het boek ‘Leven van de Wind’ wordt 
uitgebreid geschreven over Mulders 
Frans en is ook veel beeldmateriaal 
opgenomen.  
 
 
 
 
WIST U DAT? 
 
Wist u dat al enkele jaren  op rij  
gedurende de zomermaanden geregeld 
een lange-afstand-fietstocht vertrekt 
vanuit de molen en daar ook de finish 
heeft?  
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Wist u dat op 9 mei de tweede 
fietstocht uit de reeks plaatsvindt en dat 
de (internationale) deelnemers een 
afstand van 300 km in één dag 
afleggen?  
 
Wist u dat wij als Nooit Gedacht een 
topkok (Mariet van Osch) en een top-
bakker (Nellie Jacobs) in ons midden 
hebben en dat zij ook graag hun 
recepten met u delen? 
 
Wist u dat de graanveldjes en de 
groentetuin om de molen er weer puik 
bij liggen? 
 

 
 
 
Wist u dat de Venrayse molenfietsroute 
één van de mooiste fietsroutes in de 
regio is? 
 

 
 
 
 

Wist u dat het bestuur heel graag een 
traditionele houtoven zou willen 
plaatsen, zodat  met kinderen het hele 
proces ‘van graan tot brood’ kan worden 
doorlopen? 
 

 
 
 
Wist u dat we een extra molensteen 
gaan aanschaffen om te laten zien hoe 
je  molenstenen ‘scherpt’?  
 

 
Foto: molensteenmakerij Hans Titulaer 
 
Wist u dat we kinderfeestjes met een 
educatief accent voor u organiseren op 
de molen? 
 
Wist u dat onze stoere molen heel veel 
lieve vrienden zoekt om samen oud te 
worden? Het aanmeldformulier treft u 
via deze link aan: 
http://molenmerselo.nl/AANMELDING%
20EN%20MACHTIGING.pdf 
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STICHTING NOOIT GEDACHT 
 
Bestuur 
Voorzitter  Reinier Blaauw 
Secretaris   Nellie Jacobs 
Penningmeester   Harrie Derks 
Bestuurslid Activiteiten Teja Michels 
Bestuurslid Beheer Gerrit Kateman 
 
Adviseurs  
Helma Michels   Windmolenaar 
Jan Loonen  Wethouder in Venray 
 
Redactie:            Teja Michels 

Pieter Weerts 
nieuwsbrief@molenmerselo.nl 
 
 
 
 
 
 
ONZE SPECIALE SPONSOREN EN 
SUBSIDIEVERSTREKKERS 
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