Van onder de wieken
December 2020
Toch altijd weer wat.
Ook al is de molen gesloten voor publiek, er blijven
zich gebeurtenissen voordoen.
Dus ook deze (feest)maand hebben we weer wat te
melden.
Averij aan de maalsteen.
Tijdens het malen draait de bovenste steen best
snel in het rond. Steen is eigenlijk een niet helemaal
te “vertrouwen” materiaal. Er kunnen stukken in
loslaten en die zouden dan met een flinke vaart
door de steenkuip (houten “ton” rond het koppel
maalstenen) heen kunnen vliegen. Dit zou dan weer
gevaar kunnen opleveren voor eventueel in de
buurt verkerende personen.
Om dat risico in te dammen zijn rond de steen een
aantal stalen banden aangebracht. Deze worden elk
iets te krap als een ring dicht gelast. Vervolgens
wordt deze ring verhit, waardoor hij uitzet. Dan
wordt hij op zijn plaats geschoven rond de steen.
Nu koelt hij af en daardoor krimpt hij en komt dan
klemvast te zitten.
Op zaterdag 28 november maakte ik samen met
Peter de Boer uit Roden (molengids en olieslager)
de steenkuip open om alles eens even goed schoon
te maken.

Toen ontdekten we dat de onderste stalen band los
tegen de onderkant van de steen aan lag.
Die moet dus door metaalmoeheid (of een toch niet
helemaal goed geplaatste las) geknapt zijn.
Wel een groot geluk dat het met een stilstaande
steen is gebeurd en niet terwijl ik aan het malen
was. Dan was er zeker een veel grotere schade
ontstaan.
De vraag was nu, of dit binnen in de molen te
repareren is. Lassen en verhitten binnen in een met
riet gedekt houten bouwwerk lijkt mij best wel een
flink brandgevaar opleveren.

Op Facebook heb ik in de groep “Molens en hun
molenaars” daarom maar een vraag hierover
gesteld.
Resultaat: zoveel mensen, zoveel meningen.
Ook werd gesteld dat ik de ring wel weg kon laten
en de steen zo weer zou kunnen gebruiken.
Daar wil ik niet zomaar op gokken.
Via de eigenaar, Het Drentse Landschap, is een
specialist op gebied van molenstenen
geraadpleegd. Die heeft ditzelfde klusje vaker
gedaan en geeft aan dat het zonder gevaar (op de
juiste wijze) kan worden uitgevoerd.
Een pak van mijn hart. Stel je voor dat de steen
(zo’n 1400 kg zwaar) eerst uit de molen zou moeten
worden verwijderd…..
Nu is het wachten op het moment dat de klus door
genoemde specialist zal worden uitgevoerd.
Daarna kan er weer een voorraad graan worden
gemalen en kunnen we de verkopen van
meelproducten in de molen hervatten.
Kerstboom cadeau
Evenals vorig jaar hebben we voor de molen een
kerstboom cadeau gekregen van hoveniersbedrijf
Albert de Boer uit Peize.
Vorig jaar werd al beloofd dat dit jaar een grotere
boom te verwachten was.
Die belofte werd waargemaakt. Op maandag 7
december ’s morgens stopte een bestelwagen met
op de kar een heel flinke boom.
De stam van de boom moest een stukje dunner
gemaakt worden voor hij in het daarvoor bestemde
gat in het grasveld voor de molen paste.

Ook dit werd door de mensen van het
hoveniersbedrijf voor ons gedaan.
Het werd nog een hele hijs (met natte voeten in het
sompige gazon) om de boom overeind te krijgen.
Tuinploeg actief

Op donderdag 10 december is een delegatie van de
tuinploeg aan de slag gegaan om de boom van licht
te voorzien.
De ladder (die behoorlijk wegzakte in het drassige
terrein) was niet hoog genoeg om het lichtsnoer tot
boven in de boom te krijgen.

Met een stuk tuingereedschap is dat toch nog
gelukt.
Zie hieronder het resultaat in de avond:

Meelverkoop ligt nog steeds stil
Zo langzamerhand was ik van plan weer een nieuwe
voorraad tarwe en rogge te malen in de molen om
zo een nieuwe meelvoorraad aan te maken.
Helaas zorgt de averij aan de molensteen er voor
dat het malen nog even op zich moet laten
wachten.
Check af en toe de website. Daar zal tussentijds wel
worden gemeld als er weer meelproducten
beschikbaar zijn.
Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:
• Het blijft zoals het al was: de molen blijft
gesloten voor publiek.
• Molenproducten nodig?
Via een bestelformulier op de homepage van de
website (www.woldzigt-roderwolde.nl) kun je
op dit moment alleen lijnolie, hardhoutolie en
Natuleum bestellen.
Ik neem vervolgens contact met je op om een
afspraak te maken wanneer het kan worden
opgehaald.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

Elke dag wordt het licht in de boom, samen met de
spotlights die op de molen zijn gericht, automatisch
een aantal uren ingeschakeld.
Kerstgroet
Rest ons nog om iedereen een mooi Kerstfeest te
wensen. Maak er wat moois van, ook al zal het in
kleine kring gevierd worden.
Ook de beste wensen voor 2021!

