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We kunnen weer malen. Ik had u
de vorige keer al verteld dat er
een nieuw koppel maalstenen was
gekomen, maar dat er nog niet
mee gewerkt kon worden, omdat
de afstelling nog niet goed was.
Nou dat is nu veel beter, maar we
zijn er nog wel mee bezig om het
helemaal goed te krijgen. Er was
nog wat tarwe ( hebben we
gekregen van een goede gever) en
daarmee zijn we nu aan het
oefenen. De eerste keer dat de
stenen met de tarwe aan het
draaien waren kwam de tarwe er
net zo uit als het erin ging, dus
helemaal heel. Dat was niet de
bedoeling en er werd een nieuwe
poging gestart nadat het koppel
fijner was afgesteld. Beter nu
maar beslist nog niet optimaal en
zo prutsen we verder totdat we
bakkersmeel kunnen maken, want
daar zijn deze stenen geschikt voor. Zo af en toe
wordt de builkist bijgezet om wat er gemalen is
te zeven. Dan kunnen we gelijk zien hoe het
resultaat is.
Tijdens molendag afgelopen mei zijn er geen
bezoekers op de molen geweest. Jammer want
het was best interessant het nieuwe steenkoppel
open te zien liggen terwijl de loper draaide. Het
waaide niet zo gek hard maar toch had de steen
nog een aardig gangetje en er was goed te zien
hoe de maalvlakken langs elkaar heen draaiden
en het jagertje door de meelkuip sleept om het
gemalen product in de meelpijp te schuiven
waarna het op de maalzolder in de zak wordt
opgevangen. We hadden mooi even de tijd
nieuwe plannen uit te werken om het
gemakkelijker te maken als molenaar alleen te
werken. Schuddebakhoogte regelen en de
aanslag afstellen, kaartoevoer instellen vanaf de
maalzolder met allerlei touwtjes,staan nu op het
lijstje. En dan willen we nog een graanalarm.

