DESIRÉ LAAT HET ALLEMAAL GEBEUREN
Allereerst moet ik opmerken trots en dankbaar te zijn dat de redactie van
Keiennieuws de foto van de “naakte” molen op de voorpagina van ons maandblad
heeft gezet. Dat was een plaats die onze molen dik verdiend heeft. Bedankt.
De laatste tijd staat molen Desiré er florrissant bij. Hoe vaak heb ik niet de
opmerking te horen gekregen, dat het zo een schitterend plaatje is, dat eigenlijk zo
zou moeten blijven. Mijn reactie daarop is steeds, dat Peter en Yvonne van de
Coolwijk het winkelpand gekocht hebben, niet alleen om het te slopen, maar om er
een winkel terug te brengen, die er zeer fraai uit zal gaan zien. De molen komt wat
meer vrij te staan. Links van de poort ruim twee meter meer en aan de rechterkant
ongeveer een meter. Dat is al een flinke winst in vergelijking met de situatie
voorheen.
Bovendien komt de romp vanuit het winkelpand volledig in het zicht en dat is ook
een fraai perspectief. Klanten kunnen vanuit de winkel de romp bekijken die al bijna
80 jaar het daglicht niet heeft gezien. Daarom zullen de gaten, die nodig waren om
de balken van het voormalige dak in te brengen, vakkundig
worden hersteld. We laten enkele
informanten in de muur zitten, die ons
iets vertellen over vroegere tijden.
Ver voor de 2e wereldoorlog werd er een
dieselmotor geplaatst in de schuur buiten
de molen. Door het lager op de foto werd
de aandrijfas naar binnen gebracht voor
een klein gemaal – een boerengemaal
zoals wij molenaars dat noemen. De
molenstenen zijn aanmerkelijk kleiner
geweest dan die boven in de molen
liggen. Zoiets moet zichtbaar blijven. Dat
geldt ook voor het deurtje dat achter in de molen zit. Dat is
inmiddels ontdaan van alle onwenselijke zaken. Boven de deur
zie je een paar gaten waar balken in gerust hebben.
Laat iedereen maar eens gaan kijken naar dit prachtige tafereel,
dat langzaam maar zeker tot een fraai molen/winkel plaatje
wordt.
Intussen is er ook in de molen gewerkt aan het bijstellen van de vang (rem). Daartoe
is de as ruim 1 ½ cm omhoog
gebracht. De firma Coppes heeft
zijn best gedaan. Maar er gaat nog
veel gebeuren en om u op de
hoogte te houden zijn Jan en ik op
vrijdagmiddag paraat. U weet wel:
de blauwe vlag uit de kap.
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