
De molenaars Loeffen 
 

 
Wilhelmus Johannes Loeffen werd op 21 februari 1894 in Bergharen geboren. Zijn vader was landbouwer. Zijn 
grootmoeder van vaders kant was Johanna Sengers uit de bekende molenaarsfamilie. Dus een beetje 
molenaarsbloed zat er wel in. 
 
In 1930 probeert  George Maas de molen aan de Zandstraat te verkopen maar dat lukt hem niet. Een jaar later 
probeert hij het nog een keer. Nu met iets meer succes al valt het ingezette bedrag nog tegen. 
 

 
De molenaar 11 november 1931 

 
W.J. Loeffen koopt de molen voor ƒ14.700. Dat is een groot verschil met de ingezette 9600 gulden. George Maas 
komt er goed vanaf. Hij verkocht de molen voor bijna hetzelfde bedrag als hij er voor moest betalen. 

 
Rond 1930 trouwt hij met Maria Johanna Smits. Hun oudste zoon Thijs wordt naar zijn grootvader Mathijs Loeffen 
genoemd. Hij is op 15 februari 1931 geboren. 
 
Loeffen wist ondanks de crisis van de jaren dertig de molen weer rendabel te maken. Hij investeerde in 1937 in een 
mengmachine op windkracht om mengvoeders te kunnen produceren. In de oorlogsjaren werd er druk gemalen 
omdat er een gebrek aan brandstof was en wind was er genoeg. Maar na de oorlog wordt de wind minder gebruikt. 
Zo werd in 1948 een maalstoel met 16der stenen op de begane grond geplaatst. Deze werd met een elektromotor 
aangedreven via een tussendrijfwerk, dat ook een tweede mengketel, een elevator en een koekenbreker aandreef. 
Tot 1952/1953 werd de windmolen nog echt gebruikt. Daarna werd de molen van de begane grond tot de 
baliezolder ingericht tot mengvoederfabriek met een hamermolen. Daarbij raakte de bijna 100 jarige windmolen 
langzaam in verval. In 1967/1968 werd voor ƒ67.000 de molen gerestaureerd door molenmaker Coppes uit 
Bergharen.  
 
  



In 1968, na de restauratie van de molen, neemt Thijs Loeffen de zaak van zijn vader over. 
 

 
Thijs Loeffen 

 
Het was Thijs Loeffen die de molen in Beneden Leeuwen voor het eerst een naam gaf: De Wielewaal.  
 
Thijs en zijn vrouw Ger hadden behalve de molen nog een hobby: oude machines verzamelen. 
De collectie zal in september 2013 in een nieuw gebouw naast stoomgemaal De Tuut in Appeltern te bezichtigen 
zijn. 
 

 
 

In 1988 stopt Thijs Loeffen als molenaar. Op 9 maart 2003 is hij overleden. 


