
DESIRÉ WORDT GEZIEN TIJDENS DE CARNAVAL 
Ook al is er veel ten goede veranderd op molen Desiré, sommige dingen veranderen nooit. Met 
Carnaval moet de molen in de vlaggen. De bundel vlaggetjes wordt van de haak gehaald en wiek 
voor wiek brengen we met kleurrijke vlaggetjes de molen in stelling. Klaar om aan te geven hoe 
mooi een feest als carnaval gevierd kan worden. 
Aan de molen zal het niet liggen. Het waait en het draait. 
We moeten biologische tarwe malen en leggen er twee volle zeilen op. Ondertussen zijn Jan en 
Alfred druk in de weer om pannenkoekenmeel in zakjes te doen voor de winkel bij de molen en 
voor nog twee klanten. 
De speltgries voor griesmeelpudding of pap met rozijnen vindt ook aftrek. Gezond en smakelijk. 
Met enkele zakjes biologisch tarwemeel mogen zij hun taak van inpakken beëindigen. 
Voor ons molenaars is het een waar genoegen dat we steeds meer klanten krijgen.  
Tussen het malen door loop ik met regelmaat naar de stelling om de optocht te bekijken. Een jong 
stelletje uit het noorden ziet het allemaal met tevredenheid en bewondering aan. Ik heb ze maar 
niet “over de Maas geschupt” zoals in één van de carnavalsliederen wordt geadviseerd. Ze komen 
hier voor vrede en alle goeds bij de paters. 

Een mooi beeld duikt op in de Wielenstraat. Toen ik de 
draaiorgelmuziek hoorde dacht ik aan de kermis die we met de 
heemkundekring en de dorpsraad gaan opzetten. Maar het was 
geen echt draaiorgel al draaide het wel. 
 
Een “enorme lawaai makende wagen van “’t Is mar Wa” stond op de 
hoek Graaf Allard – Wielenstraat. Die presteerde het om tegen de 
wil van iedereen zijn lawaai tot in de Walstraat op te dringen. Van 
bovenaf konden we de enorme voorraad aan kratten bier bekijken. 
 
Wel blij verrast werden we door een 
groepje echte mooi uitgedoste 
carnavalvierders uit Schayk. Ze liepen 
hun rondje over de stelling en 
vertrokken weer naar waar ze vandaan 
kwamen. 
 

Het begon wat te motregenen. Magus TV en Gé Beck waren ook 
even op de molen, maar waren vertrokken voor we het in de gaten 
hadden.  
Het malen zat er op. We haalden de twee volle zeilen van de wieken, 
aten onze worstenbroodjes op, die ons met liefde werden gebracht en 
besloten overuren te maken tot de optocht voorbij was. 
We hebben flink wat omwentelingen op deze dag gemaakt. 
Was ik het vorig jaar nog erg teleurgesteld over het verloop van de 
carnavalsmiddag, dat is dit jaar helemaal anders.  
Toen verstopte de optocht de Torenstraat en bij thuiskomst was de 
herrie niet te harden. Bovendien was de “terreurherriemaker” niet te bewegen van het plein te 
verdwijnen. Gelukkig hebben de organisatoren van de optocht en de feesttent op het Brimeuplein 
geleerd van het verleden. Dit jaar geen klachten mijnerzijds. Het was een goede ingreep de 
optocht na de Walstraat de dijk op te laten gaan. De muziek in de feesttent was goed te verdragen 
en het toelaten van de feestvierders was prima georganiseerd. Dat mag ook wel gezegd worden. 
Zo werd mijn molenmiddag tot een waar genoegen; molen versieren, malen, de optocht bekijken, 
de molen afzeilen, de vlaggetjes opbergen en dan met tevredenheid vaststellen dat de 
carnavalsviering zo goed verloopt. 
De Schaykernaren hebben genoten van hun rondjes lopen over de stelling. Verschillenden van 
hen zworen nog eens terug te komen om het malen te bekijken. Daar zouden ze een keer de tijd 
voor nemen. Dat raad ik de lezers van deze rubriek ook aan: “Neem er de tijd een keertje voor.” 
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