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Nespresso lekt !
Vera van het repaircafe vroeg per whatsapp : wil je een nespresso hebben voor de onderdelen ? mijn dochter heeft
een nieuwe bonen machine gekocht om dat de oude lekte en de reparatie kosten hoog waren.
Kom maar schreef ik , altijd leuk om te zie hoe zo’n ding in elkaar zit.
Enfin 60 minuten later stond ie voor de deur !
Het is een mooi strak Krupps Nespresso machine wat als je het weet heel makkelijk uit elkaar gaat .Ik begon bij de
bodem maar daar hoef je maar 3 schroeven los te halen en dan verder 2 schroeven aan de achterkant en na wat
geklik en trekken heb je alle delen zo los.
Oh ja het euvel was lekken en dus weten we inmiddels dat zal de “brewer” wel zijn. Dit was inderdaad het geval na
wat puzzelen en hulp van buiten af.
In 1 instantie dacht ik de hele brewer te vervangen maar kon die niet vinden op internet . Wel kwam ik op
marktplaat een advertentie van ene Martin tegen voor reparatie van deze machines : kosten 35 euro . Dus ik Martin
contacten namens het repair cafe . Het bleek dat het kunststof deel van de brewer scheuren vertoont (bekend
verschijnsel ) en dat deze inclusief het schijfje met de gaatjes waar de koffie doorheen gaat voor 7 euro nieuwe te
leveren is. Zo gezegd zo gedaan ! na een monteren nog wat pielen met de uitloop tuit ( zat klem na montage) en
toen deed de Krups Nespresso het weer naar tevredenheid. Hij lekt nog wel een klein beetje maar dat mag geen
naam hebben !
We hebben deze vondeling nu maar geadopteerd want als je alleen thuis ben en je wil snel koffie is het wel
makkelijk om even koffietje te maken !

Alessi water koker
In de vorige eeuw was er een geheime bespreking tussen Stefano Masturbani (hoofd design van Philips) en de hoofd
ontwikkeling van Alessi uit Italie. Die twee hebben toen 4 prachtige huishoud apparaten bedacht : een koffiezetter,
broodrooster, citruspers en een waterkoker. Ze zagen er fantastisch uit qua kleur en lekkere vorm. Vrienden van osn
hadden de water koker die al jaren dienst deed totdat ie begon te lekken, tja alles wat oud wordt begint te lekken.
Dus ook hier werd een nieuwe (Allesi) gekocht en kreeg ik de oude aangeboden om eventueel te maken.
Heerlijk apparaat om te repareren, zit zo mooi in elkaar , echt een industrial design. ( ben net een boek over Steve
Jobs aan het lezen waar in verteld wordt dat Steve Jobs een perfectionist was : ook de binnen kant van zijn Apple
computers moesten perfect afgewerkt zijn, hoewel je nauwelijks in de computer kon komen omdat je speciaal
gereedschap nodig had !)
Terug naar de incontinente koker: hij lekte langs de water nivo indicators bleek. Deze indicators zitten heel mooi in
de kan verwerkt en zijn aangesloten middels een siliconen slangetje van 2 cm aan de water ketel. Na 20 jaar was de

fut een beetje uit de slangetjes. Met wat slangetjes uit gesloopte nespresso’s enzo konden we weer 2 strakke
slangetjes vinden en was het euvel opgelost.
Dus we hebben weer een mooi design apparaat behoed voor de weggooi !

Test Voeding
Niets is zo misleidend als je een meetapparaat hebt waar een metertje opzit dat te weinig aangeeft .
Dus heeft men een schroefje bedacht dat je de meter kan “ calibreren” . Maar dan moet dit wel werken !
Deze calibratie schroefjes zijn wat plastic en wat gebeurd er met kunststof ? Juist dat verouderd en wordt bros en
breekt als je het gaat belasten . Zo ook met de instelschroef van mijn voeding : niet af te stellen . Dus heel voeding
slopen om het glaasje van de meter te verwijderen en dan met de hand de meter op nul zetten.
Na heel veel M4 schroeven los gedraaid te hebben kon ik bij de meter en gelukkig zat deze met een klik systeem in
elkaar zodat het front er makkelijk af ging. Daarna met de hand de meter op nul zetten door het veertje van de
draaispoel meter een beetje voorspanning te geven. Ten slotte alles weer in elkaar gezet.
En passant ook nog wat Teflon spray op 6 potmeter assen gespoten want na 25 jaar is het vet keihard geworden en
draaien de knoppen bijna niet meer .

veel m4 schroeven

midden onder het stel-lipje

afgebroken kunststof pennetje

Tuinafscheiding
Buurman Jos is bezig zijn tuin te upgraden qua afscheiding : weg met de jaren 70 coniveren en klimop afscheidingen
en dan toch maar die 180 x 180 schermen plaatsen. Maar Jos doet dit wel met smaak en degelijkheid. Dus
levensloop bestendige 8x8cm Azobe palen , mooie donkergrijze (zwarte) beton banden van 183 cm lang , veel RVS
schroeven en beugels en een mooie stevige afdeklat en tenslotte 2 soorten 180x180 schermen die bruin worden
gebeitst.
Vorig jaar is het linker deel van de tuin gedaan , afgelopen week is de rechter buurkant aangepakt. Eerst de klimop
die helemaal in een vlechtscherm was gegroeid met de reciproke zaag verwijderd en afgevoerd ( ca 3 m3 rommel
naar de stort ). Vervolgens bepalen waar de hart lijn van de schutting moet komen , dan gaten boren en graven en
palen stellen dan panelen ertussen en tenslotte de afdeklat erop. Klinkt eenvoudig maar tis veel loop en graaf en
meet werk.
maar het resultaat mag er wezen :

Afzuiging kruipruimte
Sind een paar jaar komt er na een regen bui een enorme niet
lekker ruikende lucht uit onze kruipruimte de gang instromen.
Het is gekomen nadat we de vloer in de kruipruimte hebben
geisoleerd. In 1e instantie snap je niet hoe het komt : riool lek
van de buurman ? dode beesten (muizen ) die liggen te
snotteren ? maar langzamerhand merk je wanneer eea gebeurd.
Nu is was het altijd al dat er een muffe lucht hangt omdat de
grond onder de huizen altijd vochtig is en zeker daar de gaten
onder de fundering waar ’s winters water in staat . Grond water
staat 1 meter onder het oppervlak in de patrijzenhof…
Na vele pogingen van afdekken , afplakken , afkitten van de
kieren en naden in meterkast en kruipluil was ik het zat !
Gewoon een flnke afzuiginstallatie aanleggen . We zijn even in
de magazijnen van ruud gedoken en vonden na wat zoeken flinke
bochten ( ooit gekocht in Tjechie waar ze spotgeodkoop waren )
een stukken pijp ooit uit container gehaald en computer
ventilators die we in overvloed hebben liggen ! het voordeel van
een “ handgevormde” steentjes straat is dat het er zo uit ligt en
er ook zo weer in ligt. Dus even open graven en met een
kangoboor van 15 mm een rond gat voor de pijp maken in de
fundering van het huis was ook snelgedaan ( heerlijk van die
gemetselde wanden !. We moeten nog wel even een aanpassing
maken om de vierkante ventilator op de ronde buis te laten
aansluiten. Dus ’s avonds heeft Joris in 10 minuten een 3d
tekening gemaakt en 5 minuten later stond de 3D printer op
zolder de halve nacht te printen met een prachtig blauwe verloop
resultaat !
Even in elkaar schroeven en de hele dag heeft de ventilator de
heel vieze lucht uit de kruipruimte staan weg te zuigen ! Tis nu
een kwestie van kijken wanneer ie weer aan moet ! Ik denk dat
het komt dat het vocht wat voorheen in de broodjes beton vloer
kroop nu neer slaat op het aluminium isolatie folie en dus een
veel hogere lucgt vochtig heid geeft in de kruipruimtes. ( en ik
had al extra gaten toendertijd van buiten door de spouw naar de
kruipruimte gemaakt ….)

