Onder het genot van een kopje
koffie met cake of koek of een
glaasje fris, verzorgd door het
stichtingsbestuur van de
Pompel, met muziek van Ger
van den Berk, konden de
bezoekers de gerestaureerde
molen bezichtigen en hier werd
flink gebruik van gemaakt. Op
de tussenvloer was er een
powerpoint-presentatie van wat
er nu allemaal is gebeurd
omdat, buiten de opknapbeurt
van de kap, er niet zoveel te
zien is geweest. We konden
ook wat dorpsbewoners
begroeten, die wel benieuwd
waren, wat er nu allemaal veranderd was. Er is een fotograaf
bezig geweest e.e.a. op de gevoelige plaat vast te leggen en
een impressie hiervan kunt u bij deze W.M. zien. Ellen,
hartelijk dank daarvoor.
Ik heb het in de september-editie van de dorpskrant ook nog
gehad over de mogelijkheid van het
kopen van meel, gemalen op de
Wilhelmina Noorderhogebrug en
gebuild in de Windlust. Daar is nog
niet veel gebruik van gemaakt en ik
heb er nog wel wat van. Ik bak er zelf
brood van en dat smaakt prima. Dat
doe ik niet in een broodbakmachine,
maar gewoon op “ellebogenstoom”,
dus goed kneden, laten rijzen, kneden
en in de vorm doen, nog eens laten
rijzen en dan de oven in. Ik kan het u
aanbevelen. Dus help me ervan af.
Momenteel wordt het spoorwiel (“takrad” voor de Groningers onder ons) van nieuwe dammen
en kammen voorzien. Dit spoorwiel drijft de steenspil aan, die de maalsteen laat draaien. Ook
het luiwerk ( hiermee worden de zakken graan naar boven gehesen) wordt tegelijkertijd
gerestaureerd. Deze klus is het laatste onderdeel van de grote restauratie, die nu is gedaan. Dat
luiwerk was eigenlijk niet veilig te gebruiken, omdat de as te ver omhoog werd getrokken,
waardoor de luiketting tussen as en lager terecht kon komen. Dit is overigens altijd zo geweest
en wij waren eraan gewend, maar als er eens een “vreemde” molenaar mee aan het werk moet,
geeft dat altijd enig risico en dat wordt nu voorkomen.
Dan rest nog een zorgenkindje, het maalkoppel. U weet dat de stenen kapotgevroren zijn, want
dat heeft u kunnen zien tijdens de heropening. Twee strenge winters waren te veel voor dit
koppel. Er zijn nu door drie molenbouwers offertes uitgebracht en ik hoop u vanaf deze plek
binnenkort te kunnen berichten, wie de gelukkige is, zodat de Windlust hierna weer helemaal
draai- en maalvaardig is.
Vanaf deze plaats wensen Marius en ik u prettige kerstdagen en “veul hail en zegen” in het
nieuwe jaar.
Tot meels/mails
Lex.

