
Waar was de man met de hoed op 6 november … 
 
Niet zo moeilijk, op weg  naar de supermarkt. Deze keer niet leeg voor vol: bier genoeg in huis. Op naar de 
supermarkt voor bloem. Niet BLOEMEN maar bloem … 
 
Dat was alweer een tijd geleden … zelf brood maken. Tja, soms gaan dingen kapot. Zo ook machines die deeg 
kunnen kneden, brood voorverwarmen enzo .. 
Een heel verhaal: maar een verhaal waar ik het voortouw heb kunnen nemen. 
Hoe zit dit in elkaar: 
Zelf brood maken en bakken: het is een pennenvrucht van het leven. Zelf brood bakken is een avontuur. Elke 
keer weer is zelf brood bakken een soort van geschenk. Goed de ingrediënten samenstellen: dat is heel erg 
belangrijk. De sport is: met patent bloem 65: de goedkoopste bloem, met gist en water … zout (!) listig spulletje, 
zout en gist … het evenwicht is belangrijk , maar moeilijk te vinden tussen die 2 – zout en gist -. 
… en een beetje SMURF. 
Mijn geheim ( SMURF ) is een beetje witte peper en een beetje suikerstroop. Echte stroop. 
Maar goed: het verhaal: waarom nu weer bloem kopen bij de supermarkt op 6 november: tja, zo gaan die dingen. 
 
Mijn broodbak machines gingen kapot. Stom genoeg was het mijn fout. De straf van de luiheid. Mijn broodbak 
machines gebruikte ik ( gebruik ik , gelukkig weer tegenwoordige tijd ) vooral voor het kneden en mengen. Een 
listig klusje waar ik ten enenmale te lui voor ben. Ik ken de ingrediënten; het machientje moet kneden … kneden 
en nog eens kneden … in een totaal geprogrammeerde tijdsduur. Mooi, want dat kon ik ( kan ik weer ) met die 
broodbak machines. 
 
Wat is het punt; die broodbak machines hebben een motor, die motor drijft via 2 aandrijfriemen de roerlepels 
aan. De kneedlepels om het zo maar even uit te drukken. WAT GEBEURT.  Als het deeg een beetje te moeilijk 
wordt om te kneden: glippen de riemen: dan slijten de riemen en dan is het hele mechanica kapot. SJIT ! 
Zo is gebeurd. Ok, opties bekijken. Broodmachine uit elkaar gehaald: en wat blijkt: tja, gewoon de versleten 
riemen vervangen … ( de man met de hoed had al een andere broodbak machine met zegeltjes uit de folder bij 
elkaar gespaard )  Die riemen vervangen leek mij een goede optie. Dus kijken op dat onvolpraezen … jaja 
( de man met de hoed had al een andere broodbak machine met zegeltjes uit de folder bij elkaar gespaard )   
Dus op dat internet zoeken en kijken. 
Kom ik op:  
https://www.atd.nl/ 
KIJK, daar hou ik wel van: aandrijf techniek. Goede techniek, goeie site en ik tellen: jaja, en leren ook ! 3M 
heeft te maken met het aantal tanden per centimeter: 9 mm breed: die tandriem: wat ik ook meteen leerde: 
breedte 9 mm: 3M = zoveel tanden per strekkende centimeter: nu nog tellen. U begrijpt: 
( de man met de hoed had al een andere broodbak machine met zegeltjes uit de folder bij elkaar gespaard ) 
U begrijpt: tandriemen besteld bij deze prachtige onderneming: via de post. ( een tandriem kan door de 
brievenbus dus verzendkosten minimaal: 1,95 EU) Een goeie deal! 
U begrijpt: 
( de man met de hoed had al een andere broodbak machine met zegeltjes uit de folder bij elkaar gespaard ) 
U begrijpt: 
Met de aandrijfriemen netjes op tijd bezorgd, de broodbak machines weer in elkaar gezet, is het weer brood en 
deeg in dit huis.  Bakken als vanouds. Vandaar de bloem(en)  kopen op 6 november. Wel  6 kilo plus een mooie 
wijn: maar daarover vertel ik later. Een mooie zuid-Afrikaans wijn voor weinig. OP 7 november er 15 flessen 
bijgehaald: maar zoals gezegd en beloofd; daarover vertel ik een ander keer.  
 De broodbak machines hebben zich weer van hun beste kant laten zien. 1 kneedt deeg voor pizza, de ander voor 
brood ( inmiddels gebakken en lekker opgesmikkeld met geraspte kaas en een gebakken eitje > TJA, zo gaan die 
dingen … ) 
U begrijpt: 
( de man met de hoed had al een andere broodbak machine met zegeltjes uit de folder bij elkaar gespaard ) 
Gelukkig heb ik dat even kunnen annuleren; de man met de hoed vond dat helemaal niet erg. Het gaat immers 
over vers brood en deegs kneden. DUS; BLOEM, BLOEM, BLOEM. Patent en wel … op weg van en naar die 
supermarkt op 6 november. Dat was dus het plan: niet leeg voor vol, maar bloem(en) in het huis. En die wijn, 
mooie rode wijn: WATERVAL > Eu 5,- ipv EU 9,- per fles ( waarvan AKTE …) Mooi wijn voor weinig heeft 
de wandeling gemaakt, ook dat vond de man met de hoed niet erg. 
(Ook al was het op 7 november een beetje sjouwen, die tas om de schouders met de laatste 15 flessen van de 
Jumbo, koopie = koopie ) Hoe komt een ……… aan z’n wijnen? Voor weinig, blijkbaer. Wijnen NIET wijven! 
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