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Tijdens de dagtrip op 4 maart j.l. bezochten we onder andere de molen Nooit
Gedacht in Merselo. Van de secretaris ontvingen we onderstaand bericht. Als
bestuur van Polmarco brengen wij dit graag onder uw aandacht:
Leven van de wind
Op zondag 9 mei wordt het historisch boek gepresenteerd over molen Nooit Gedacht (anno
1867) in Merselo. Deze officiële gebeurtenis gaat plaatsvinden in de molen om 13.00 uur.
Er zullen enkele sprekers zijn en aan de burgemeester van Venray zal het eerste exemplaar
overhandigd worden. Het geheel wordt muzikaal omlijst. Na het formele deel is er
gelegenheid om het boek te kopen. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Eind vorig jaar besloot het stichtingsbestuur van de Nooit Gedacht een informatief boekje
over de historie van de molen te maken. Eén van de bestuursleden, Teja Michels, oudste
dochter van de laatste eigenaar van de molen en zus van de twee vrijwillig molenaars, nam
het op zich het boek te schrijven. Daarbij kon ze gebruik maken van het indrukwekkende
familiearchief. Het resultaat is een prachtig boek dat in een heel persoonlijke stijl is
geschreven en ruim is voorzien van waardevol beeldmateriaal.
Het boek is geschreven vanuit het gezichtspunt van de vijf generaties Michels, die vanaf
1871 de molen bemaalden. De historie van de molen wordt daardoor geplaatst in de
agrarische en economische context en in de sociaal maatschappelijke context van de
verschillende periodes. Ook de technische aspecten van de molen komen uitvoerig aan de
orde. Door het gekozen perspectief heeft het boek het karakter van een familiekroniek, waar
het ‘leven van de wind’, als een rode draad van 140 jaar lang, doorheen loopt.
Het boek telt bijna 100 pagina’s, bestaat voor de helft uit foto’s en de helft uit tekst, is full
color en het formaat is 27/21 cm (staand). Het boek gaat € 22,50 kosten.
In de voorverkoop, d.w.z. bestellen en betalen vóór 9 mei kost het boek € 19,95. Dat doet
u door een email te sturen naar boek@molenmerselo.nl en gelijktijdig een betaling te doen
per bank onder vermelding van ‘boek’ op rekeningnummer 13.32.10.235 van stichting Nooit
Gedacht te Merselo/Venray. De eventuele verzendkosten bedragen € 4,00.
Op 9 mei, als het boek wordt gepresenteerd en op 24 mei, de Merselose Dag van de Wind,
krijgt iedereen die het boek koopt of ophaalt een pondje van ons onovertroffen boekweitpannenkoekenmeel cadeau.
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