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UDEN'- De molen van
Jetten, e'erigesloten Stan-
derdmolen, doet mee.
aan de Nationale Molen-
dag en is zodoende zon-

'I dag II meigeopend.Een
bijzondere molen met
een rijke geschiedenis.'
De moeite waard om een
kijkje te nemen.

Dezegeschiedenisopenbaart
'zich deels door de vele aan-
gebrachte inscripties in het
houten interieur. Vaak aan-
gebracht door de molenaars,
maar ookdoor demolenbou-
wers. Zo is de eerste inscrip-
tie reeds in 1811aangebracht
door Hendrieca Alegonde
van ...voltooiingvan denaam
ontbreekt helaas. De tekst
van deze inscriptie luidt :
"Dese nuwe mooIe wort nu
aen gemale door Hendrieca
Alegondevan '..

Na een aantal verschillende
molenaars te hebben gehad,
is de molen vermoedelijkin
1918/1919verplaa~t van de
Helenastraat naar zijn hwdi-

. ge plaats en' dit.werk werd
verricht door de molenbou-
wers G~br;Van Tartwijkuit
Stratum. Voorwaar een be-
wonderenswaardige klus,
zeker als men het inwendige
van de molen~ ogenschouw'.
neemt met al de gigantische
elementen van hout, die ie-
der afzonderlijkeen behoor-
lijk gewicht vertegenwoordi~
gen. Ookwekt het bewónde-
ring over de wij~ewaarop in

die tijd (1811)men in staat
was om een dergelijkemolen
te ontwerpen en te bouwen,
zodanig dat deze heden ten
dage nogsteed,sfunctioneert.
Er waren in die tijd geen
computers, die alle noodza-
kelijkeberekeningenkonden
uitvoeren! Een fantastisch
staaltjevan ambachtelijkear-
beid.

NationaleMolendag
zondag11 mei

In 1925 wordt A.P.M. Jetten
genoemd als molenaar en tot

. 1971 blijft de familie Jetten
verbonden aan de 'molen als.
molenaar. In 1971 wordt de

molen verkocht aan de ge-
meente Uden, die de molen
dan laat renoveren en nog
jaarlijks een budget beschik-
baar stelt om de molen in een

goede conditie te houden,
zodat hij nog steeds kan
draaien. Inmiddels staat de

molen ook op de monumen-
tenlijst en wie de molen be-
zocht heeft en de enthousi-

aste uitleg van de molenaars
heeft ervaren, moet erken-
nen dat de molen zeker op
die lijstthuishoort. '

Zelfs voor Piet Mondriann,
die tijdelijk in Uden woon.
achtigwas,bleekhet schilde-
ren van de molen een on-
weerstaanbaar' gegeven, w-
danig dat hij daar zijn artis-
tieke gavevoor aanwendde.

Naast het. malen, wOl;dt de
molen ook gebruikt vo.or het

geven van educatieve voor-
lichtingaan scholen.Diverse
scholen hebben hier al ge-.
bruikvan gemaakt.Alsafslui-
ting werden dan op het ter-
rein bijde molen, op door de
leerkrachten meegebrachte
gastoestellen,pannenkoeken
gebakkenvan door de molen
gemalen meel. Voor de edu-
catievevoorlich~gop school
is een zogenaamde leskist.
beschikbaarwaardoor al het
een en ançler kan worden
voorbereid omtrent de wer-
king van de molen. Dit geeft
de kinderen al enig inzichtin
dit oude ambacht en maakt
een bezoek 'aan de molen
een stUkwaardevoller.Inde.
molen is ook een winkeltje
aanwezig waar.men diverse

.meelsoorten en eigen krui-
..denmixen kan kopen, zoals
bv, meel voor pannenkoe-
ken, kruidkoek, kaneelkoek,
volkorenbrood, brood met
kruisherenmix, cake.etc. Ze-
.kerde moeitevan het probe:
renwaard. .

Overigensisde molen iedere
zondag,en donderdagavond..
open voor bezoekers, maar
'ook wanneer de wieken
maaien ismen welkom.Men
wordt. dan ontvangen en te
woordgesfaandoor de mole-
naars Patrick van Kessel of
Erwin )anssen en mogelijk
ontmoet men de eveneens
zeer enthousiaste molenaar
in opleiding Linda van Kes-
sel. .

Voor meer gegevens, surf
naarwww.molenvanjetten.nl
en ook die bezoeken is zeker
de moeite waard.
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World Fair Trade Day

UDEN'" Zaterdag 10 mei is
het World Fair Trade Day,
voorheen Werèldwinkeldag.
Een dag die wereldwijd in
alle Wereldwinkels gevierd
wordt!

Ook Wereldwinkel Uden heeft
. -iets in petto voor deze zaterdag in

het Pinksterweekend. Voor wie
die dag even binnen wipt staat

. koffie en thee met wat lekkers
klaar!OnistreekShet middaguur
kan. er geproefd worden van
Zuid-Afrikaanse gerechten: Ba.

. botie en Kaapsekerrie met pan-
dan- ofbasmatirijst.
Van 13.00tot 16.00uUrjs er een
hele bijzondere presentatie van
producten die.gemaakt zijn van
gerecycled materiaal oftewel af-
valmateriaalzoals oud papier,
glasenplastic! .

Deze World Fair Trade Day staat
in het teken van het klimaat. We-
reldwinkel Uden wil laten zien

hoe ook in de ontwikkelingslan-
den omgegaan wordt met de pro-
blematiek van de klimaatveran-

dering. Voor wie het nog niet
weeti sinds begin dit jaar is de
Wereldwinkel Uden gevestigd in
de Pastoor Spieringsstraat 43.

Fietsendiefstalmislukt
UDEN-Een 18-jarigeUdenaar is
in de nacht van vrijdagop zater.
dag aangehouden-in de Markt.
straat I
De man stond bij een fiets toen
hij werd aangesproken door
agenten. De man verklaarde dat
het zijnfietswas,maar dat hij zijn
fietssleutelwasvergeten.Evenla.
ter kwam de eigenaarvan de fiets
aanlopen, hij probeerdemet zijn
fietssleutel hetslot'open te ma.
ken maar doordat het slot ver-
nield was lukte dat niet. Hierop
werd de 18-jarigeUdenaar aan-
Kehouden.


