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Jaarverslag 2018 secretariaat 
 
 
Vrienden en belangstellenden van molen Desiré – Megen, 
 
We zijn in 2018, met alle vertrouwde betrokken bestuursleden en molenaars, verder gegaan met het 
uitvoeren van de plannen om Desiré meer te laten malen, meer afnemers van ons meel te vinden. 
En natuurlijk de molen in goede staat te houden! 
 
De bestuurstaken zijn verdeeld als volgt: 
Klaas Gemmeke : Voorzitter 
Michel Westra: Penningmeester 
Desirée Nijssen : Secretaris 
Desiré van de Wetering-van de Camp : Bestuurslid namens de familie van de eigenaar 
Peter van de Coolwijk : Bestuurslid 
 
Onze molenaars: 
Kees van de Wiel: Molenaar en adviseur van het bestuur 
Jan Graste: Molenaar en adviseur van het bestuur 
Piet van de Camp: Molenaar 
Alfred: Molenaar in Opleiding 
 
 
Onze molenaars zijn in 2018 fanatiek aan het draaien geslagen en er is weer meer meel gemalen dan 
in de jaren ervoor. Bakker Bongers in Schaijk heeft een contact met onze molenaars voor het tarwe 
en speltmeel.  
De molenaars hebben nieuwe meelzakjes gekocht (500 gr en 1 kg) en stickers voor erop. Er zijn 
verschillende verkooppunten voor onze meelzakjes, zoals: in de winkel van Richard ‘De Megense 
molen’, in de Molen in Oss, Landwinkel Spierings in Oss, in de boerderijwinkel van tuinderij ’t 
Tuureind. Daarnaast wordt ons meel ook via eierautomaten bij boeren verkocht. Er zijn reeds twee 
verkooppunten. 
Er is een promotiefilmpje gemaakt door Henk van Oss en Monique Graste om te laten draaien op de 
open dag van Bakkerij Bongers in Schaijk. Dit filmpje is goed ontvangen en kunnen we natuurlijk ook 
gebruiken voor andere doeleinden. 
 
In 2017 was er al een start gemaakt met de behandeling van het houtwerk in de molen ivm de bonte 
knaagkever die zich in onze molen had gehuisvest. Maar deze kever hebben we met een speciale 
behandeling verwijderd. In het voorjaar zijn de laatste behandelingen uitgevoerd door de molenaars. 
Op alle verdiepingen is nu een gekeurde brandblusser geplaatst. Deze worden jaarlijks gekeurd. 
De trappenfabriek heeft zijn pand verbouwd, waardoor onze molengevel voor een deel vrij kwam te 
staan. Hierdoor is er ander zicht gekomen op de gevel en blijkt er aan de buiten zijde onderhoud van 
het voegwerk nodig te zijn. Een gedeelte van ingebouwde molengevel heeft nu een prominente 
plaats in de winkel van Richard, ‘De Megense molen’. 
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Onze Vrienden van de Molen hebben middels hun jaarlijkse bijdrage getoond dat zij Molen Desiré 
willen steunen. Er zijn enkele afvallers, maar we mogen tevreden zijn met de huidige trouwe 
Vrienden. En dat zijn we natuurlijk! 
 
Vanaf april/mei is er naast de vertrouwde molenaars ook een nieuwe leerling molenaar gestart, 
Alfred van Doorn. Alfred wil graag ‘iets doen’. Op onze molen is veel te doen, dus Alfred heeft een 
goede molen gekozen. 
 
De Nationale Molendagen waren dit jaar op 13 en 14 mei. We hebben op beide dagen ca 80 
bezoekers mogen ontvangen. De zaterdag werd drukker bezocht, toen zijn er zeker 50 bezoekers 
door de molenaar en de aanwezige bestuursleden ontvangen. Voor de kinderen werden er 
pannenkoeken gebakken. Er is op deze dagen goed meel verkocht (ongeveer € 50,00) 
We hebben onze molen aangemeld bij de website www.molens.nl , op deze website is onze molen 
ook goed vindbaar voor molenliefhebbers en bezoekers van de Nationale Molendagen. 
 
Molen Desiré nam in mei deel aan de Megense Keienfair met onze eigen producten. En we toonden 
op deze dag ons promotiefilmpje. Er is goed meel verkocht. Ong 25 – 30 pakjes. Promotie van de 
molen is uitstekend gelukt tijdens de Keienfair. 
 
Op de Open Monumenten Dagen op 8 en 9 september hebben de molenaars met de bestuursleden 
precies 100 bezoekers mogen ontvangen. Op zondag ontvingen we 60 bezoekers. We hebben op 
zaterdag Magus TV mogen ontvangen. De meeste bezoeker kwamen uit de omgeving, maar we 
hadden ook bezoekers uit België, Woudrichem, Cuijk en Den Dungen.  
Hierbij hebben we ook ons meel onder de aandacht van de bezoekers gebracht. Op drie pakjes na 
hadden we al ons pannenkoekenmeel verkocht. 
 
In de zomer is er een nieuwe reling rond de luitafel gemaakt, op de lui zolder. De maker van deze 
reling is Fiel Schelfhout uit Roermond. Na een bezoek in onze molen zag hij dat de bestaande reling 
onveilig was, waarbij de aanwezige molenaar aangaf dat het aanpassen van deze reling op de 
planning stond. Fiel, van beroep meubelmaker, bood aan om de reling te maken. Na een situatie 
tekening gemaakt te hebben kon er met de voorbereidingen in zijn werkplaats/garage in Roermond 
begonnen worden, waarna er een dag gepland werd  om de nieuwe reling te bevestigen. 
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We hadden ons ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018. In oktober mochten Klaas 
en Michel op de Finale avond € 212,00 in ontvangst nemen. Met dank aan de 53 personen die op ons 
stemden! 
 
In oktober werd onze molen de locatie voor een verrassende fotoshoot, namelijk van lingerie. We 
zijn trots op het feit dat onze molen een geschikte locatie voor een fotoshoot is. 
 
Wat dit jaar onze aandacht heeft gekregen maar nog niet is afgerond: 
Er is een onderhoudsplan voor de molen opgesteld door Jan. Hiervoor willen we een meerjarenplan 
gaan opstellen, zodat we kunnen prioriteren en gaan begroten vanuit onze financiën en de 
toekomstige subsidieaanvraag in 2020.  
Het voegwerk, zowel aan de binnen- als buitenzijde vraagt aandacht.  
Het schoonmaken van de staart en wieken, er zit mos op. 
Molenaars wensen een buil (zeefmachine), zodat zij fijner meel in de toekomst kunnen gaan malen. 
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze wens te realiseren. 
De website vraagt aandacht. De huidige website blijkt niet goed te werken naar de wensen die er zijn 
vanuit de molenaars en het bestuur. Er wordt gezocht naar een oplossing. 
 
Als attentie en blijk van waardering voor onze Vrienden van de Molen hebben we in de laatste week 
van 2018 en de eerste week van 2019 alle Vrienden bezocht en bedankt met een zakje 
pannenkoekenmeel en een begeleidende brief. 
 

 
 
Al met al kunnen we zeggen dat 2018 het jaar is waarin de molen meer meel aan het malen is. 
Waarbij we  trots zijn op de verschillende verkooppunten en zeker met de bakker die met ons meel  
broden voor zijn winkel bakt.  
We zijn trots op het aantal bezoekers dat we dit jaar weer mochten ontvangen. Vaak ook bezoekers 
die heel gericht komen, waardoor wij ervaren dat we als Molen Stichting echt ons plekje binnen de 
Nederlandse molens verdienen! 
Mede dankzij onze Vrienden van Molen Desiré Megen kunnen we dit met elkaar realiseren.  
 
 
Door: Stichting Behoud Molen Desiré 


