Molen Desiré staat (even) helemaal vrij
Er is de laatste tijd heel wat te doen in en rond onze molen. Het begon allemaal al op de
monumentendagen. Nieuw was, dat de bestuursleden van de stichting afwisselend aanwezig
waren om bezoekers op te vangen. Dat stellen wij molenaars zeer op prijs.
Het bakken van pannenkoeken liep in het honderd, maar dat gaf geen problemen. Wat me
tegenviel was dat de kinderen wel de kleurplaten mee wilden nemen, maar tekeningen werden er
niet gemaakt. En die kunnen soms toch erg mooi zijn. Jammer dan en de volgende keer beter.
Op zaterdag was het niet zo druk, maar op zondag waren er diverse jonge gezinnen gekomen.
Het is ook erg aantrekkelijk voor kinderen om een draaiende molen te willen bezoeken. Dat wordt
ook vaak door ouders gezegd: “Hij/zij wilde graag naar de molen want hij/zij vindt dat prachtig.”
In totaal hebben wel 100 bezoekers de molen van binnen en van buiten bekeken.
Kortom zowel Jan als ik heeft met een goed gevoel de monumentendagen afgesloten.
De Brabantse Monumentenwacht heeft zijn jaarlijkse bouwkundige
inspectie uitgevoerd. Fred heeft de molen van kop tot teen bekeken
en verschillende zaken vastgesteld, die de aandacht vragen. Veel is
klein onderhoud zoals het vastzetten van schroeven en bouten naast
aanslaan van wiggen. Wat we niet zelf kunnen is het verdrijven van
de gevreesde bonte knaagkever in twee balken. Dat beestje vreet
zich zelfs in de harde eiken balken en verzwakt deze. Dat kunnen we
niet hebben dus wordt ingrijpen noodzakelijk.
De hele ochtend zijn we met ons tweeën bezig geweest om alles
nauwkeurig na te lopen. Ik heb veel van Fred opgestoken.
Binnen enkele weken kunnen we zijn rapport door gaan nemen en
zal ook de molenmaker ingeschakeld moeten worden. De molenas
moet wat naar voren geschoven worden en dat is geen werk voor
ons molenaars.
De echte grote klus rond de molen is op vrijdag 22 september
begonnen met het weghalen van de asbestplaten van het dak van de
winkel. Alles werd stevig ingepakt. Onze vaste molenmiddag kon niet
doorgaan.
Het sloopwerk is in de laatste week van september volop gaande en
langzaam maar zeker kwam de molen vrij te staan. Het onderste
deel van de romp heeft grondig herstel nodig. Voor een deel blijft die
aan de voorkant in het zicht, maar de rest van de romp wordt
zichtbaar vanuit de winkel die er gebouwd gaat worden.
Peter van de Coolwijk, mede
eigenaar van de grond rond de
molen, is al goed bezig met het
inschakelen van de firma die
tijdens de restauratieperiode de
molen heeft opgevoegd. Die gaat
bekijken wat er aan de romp
hersteld moet worden. Dat zal
een flinke klus worden, want er
zijn nogal wat beschadigingen.
We hopen er het beste van.
Jan en ik gaan verder met malen voor de bakker en iedereen kan
voorlopig de molen van alle kanten bekijken. Kom dan ook maar
naar boven wanneer wij er zijn. De blauwe vlag hangt dan uit.
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