WINDLUST MAIL
In de vorige Schildjer Proat heb ik u verteld
over de restauratie van het spoorwiel
(“takrad” voor de Groningers onder ons.
Nou dat is klaar en het ziet er prachtig uit.
Nieuwe dammen en nieuwe kammen, we
hebben het alleen nog niet kunnen testen,
omdat de steenspil met het rondsel is
uitgezwaaid en omhoog gehesen. Dit
hebben we gedaan, omdat momenteel de
maalstenen worden vervangen. En omdat
die stenen er toch worden uitgehaald, kan
de vloer ook direct worden aangepakt. Dat
dit nu gebeurt is alleen maar gunstig, want
anders had het de komende tien jaar ergens
in gang moeten worden gezet. Één van de
kapotte stenen wordt beneden op de begane
grond tentoongesteld en de andere wordt
ingemetseld in de vloer bij de molenaar van
de Entreprise in Kolham. Het uit de
Windlust takelen van de oude stenen en het
binnenbrengen van de nieuwe schijnt vrij
gemakkelijk te gaan.
Met een kraan wordt de boel naar beneden en omhoog gehesen en dan via de stelling naar binnen
gerold. Dan worden de stenen stuk voor stuk via een takeltje aan een balk door het trapgat op
hun plek gelegd op de steenzolder. Als dat net zo snel gaat als het naar beneden takelen van de
oude stenen, dan lijkt het erop dat het in een uurtje bekeken is. We praten dan wel over 1200 kg
voor de loper, 700 á 800 kg voor de ligger en een handkettingtakeltje. Dan de meelring en de
meelkuip er omheen, kaar erop en we kunnen weer malen. Vóór Koninginnedag (de laatste
voorlopig) moet alles helemaal klaar zijn. De nieuwe stenen zijn wel anders. De oude waren
breekstenen (speciaal geschikt voor veevoer) en we krijgen nu stenen met een massief maalvlak,
met een bilsel uitgevoerd als tarwesteen (geschikt om tarwemeel te malen). Ik verheug me er nu
al op.
Heeft u Overschild nog gezien bij “Dam op” van RTV Noord? Dikke pret mee gehad tijdens de
opname. Er zitten meer “au-balken” in de Windlust dan ik had gedacht. Marius en ik kunnen
bijna overal rechtop zonder het hoofd te stoten onderdoor lopen, maar kennelijk zijn wij de
enigen. De cameraman, de productieleider en Rob van Dam zelf kwamen erachter dat er veel
uitsteeksels en harde balken zijn in een molen, waarvoor je moet buigen, niet uit eerbied, maar
gewoon omdat dat minder pijnlijk is.
Dan heb ik tot slot nog een mededeling voor de agenda: Het Groninger Molenweekend valt dit
jaar op 8 en 9 juni. Op 8 juni is de Windlust open voor bezoekers, we proberen iets extra’s te
doen maar dat is, ook voor ons, nog een verrassing. En op 9 juni kunt u, als u van een
wandelingetje houdt, terecht op de Olinger Kolonie molen aan de Groeve vanaf een uur of één.
Houdt u er rekening mee, dat bij de Olinger molen geen enkel comfort (toilet, water e.d.)
aanwezig is. Dat geldt ook voor de Windlust, maar deze staat in een dorp en u kunt meestal bij
de Pompel terecht voor een kopje koffie.
Ik laat het hierbij en verwelkom u graag tijdens het “nieuwe” malen op de Windlust.
Tot Mails/meels,
Lex.

