NIEUWSBERICHT

8

KORENMOLEN
DE GRAANHALM
7 augustus 2017

OP HALVE KRACHT
Het zal u zeker opgevallen zijn. De gerestaureerde Graanhalm
draait met slechts twee wieken. Het is een vreemd afwijkend
zicht om een molen op deze wijze te zien. Het heeft in alle media
gestaan dat er in de constructie van de nieuwe vervangen roede
een berekeningsfout gemaakt is. Een roede kan uit één stuk
bestaan zoals oorspronkelijk ook bij De Graanhalm het geval was,
maar je kunt er ook voor kiezen om deze uit twee delen te maken
en dan aan elkaar te klinken.
Wat is nu het probleem: Bij 47 recent opgeknapte molens is er
voor gekozen om één of beide roeden, uit twee delen te laten
vervaardigen. Nu blijkt dat de bevestigingsbouten in een enkel
geval los zijn gekomen en niet duidelijk is hoe en waarom.
Duidelijk is echter wel dat de gekozen constructie toch niet zo
betrouwbaar is als verondersteld werd. Om geen enkel risico te
nemen zijn alle betrokken 47 molens stilgezet.
Dit betekende voor De Graanhalm een zware domper zo kort
na de feestelijke heropening. In overleg met de Rijksdienst voor
Cultuurerfgoed, de Technische Universiteit Delft, de vereniging
Hollandse Molen en de molenbouwers is besloten om ook van de
Gapingse molen de desbetreffende nieuwe roede te verwijderen
en tijdelijk met de goede roede, uit één stuk, verder te draaien.
De planning is nu dat eind 2018 een nieuwe roede gereed is voor
de Graanhalm. Het Rijk zal voor deze aanpassing zorg dragen en
dit ook financieel dekken.

HET MEELPRIJZENBORD IS WEER TERUG!
Ondertussen heeft de restauratie van ons meelprijzenbord een
prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Veel sneller dan voorzien
heeft het restauratieteam van het Rijksatelier het meelprijzenbord
kunnen conserveren in het restauratieatelier Limburg in
Maastricht en zodanig behandeld dat de huidige staat bewaard
blijft. Een geluk bij een ongeluk is dat toen de molenbouwer
kwam om de roede te verwijderen, hij direct van de gelegenheid
gebruik heeft gemaakt om het meelprijzenbord terug te plaatsen.
De Graanhalm heeft dan weliswaar nu maar twee wieken maar
wel weer de Rembrandt onder de Meelprijzenborden terug. Er
blijft zo altijd weer wat te wensen over.

2 SEPTEMBER — ZEEUWSE MOLENDAG & BRADERIE
Dit jaar vallen de jaarlijkse braderie en de Zeeuwse molendag
samen. Reden te meer om naar Gapinge te komen voor de
braderie, sjeesjerijden en de Graanhalm te bezoeken. Op het
molenerf is zoals gebruikelijk het terras geopend en staat de
molenaar klaar om u rond te leiden.

9 SEPTEMBER — OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 9 september is het Nationale Open Monumentendag
en is de molen eveneens te bezichtigen. Speciaal voor deze dag
zijn er op het terras pannenkoeken te koop en geeft Johan Spruijt
demonstraties met een oude dorsmachine en oude tractoren.
Indien u liever zelf pannenkoeken wilt bakken kunt u natuurlijk
ook een pak molenmeel in de winkel kopen.

BELANGSTELLING & STEUN
In verband met de RABO clubactie heeft de Graanhalm een
bijdrage ontvangen van € 367,25. We bedanken de vele RABO
stemmers voor hun steun aan de molen. Het is een feest van
waardering om deze goede belangstelling, betrokkenheid en
aanloop ook dit jaar weer te mogen ervaren!
UW BIJDRAGE AAN HET BEHOUD VAN DE MOLEN
IS VAN HARTE WELKOM!
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