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Via deze nieuwsbrief willen wij de donateurs informeren over de activiteiten van het bestuur,
molenaars en vrijwilligers ten behoeve van het behoud van de Korenmolen Werklust te Oene.
10 mei nationale molendag ook bij Korenmolen Werklust
ONTDEK JE MOLEN!
TIJDENS NATIONALE MOLENDAG
Op zaterdag 10 (en zondag 11 mei) is het weer Nationale Molendag.
Kom dit jaar met kinderen en kleinkinderen en ontdek samen hoe leuk en interessant molens
zijn. Want juist voor hen valt er deze keer extra veel te beleven. Zo is er een rondleiding en
vertellen de molenaars over de molen. Ook kunnen kinderen zelf met de gerestaureerde buil,
meel zeven.
Bij de molen ligt voor de jeugdige bezoeker een gratis Molen Doe-boekje klaar, vol met
leuke molenweetjes en -spelletjes.
Meer informatie is te vinden op www.molens.nl
Oliebollen en muziek
Vanaf half 11 zijn er weer oliebollen verkrijgbaar tot 16.00 uur.
Om 11.30 uur treedt muziekvereniging Vriendschap uit Oene op tot 12.30 uur.
U komt toch ook om de molen te steunen?
Buil en kruien
Vanaf begin van dit jaar kunt u de buil in onze molen werkende zien. Onze vrijwilliger de
heer Dick Maat heeft de buil weer draaiend gekregen. Hij heeft ook andere klussen in de
molen uitgevoerd, zoals een leuning langs de trap. Ook het kruien gaat weer veel soepeler
doordat hij samen met onze molenaar Rudi alles schoon heeft gemaakt. Het kruien is het
draaien van het wiekenkruis van een windmolen zodat het 'in de wind' staat gericht.
Onderhoud
In maart 2014 ontvingen we het inspectierapport 2014 van Monumentenwacht Gelderland. Zij
inspecteren of wij als bestuur het onderhoud goed uitvoeren.
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We zijn blij te lezen: “uit de rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat de onderhoudsstaat van
de molen vooruit gaat. Dit is het gevolg van het feit dat er regelmatig onderhoud wordt
uitgevoerd.” Het casco van de molen is goed. De gebruikelijke werkzaamheden die we binnen
een jaar uit moeten voeren zijn schilderen van stellingsbalken en ander schilderwerk.
Over twee jaar in 2016 moet de korte en lange spruitbalk vervangen worden, dit is groot
onderhoud, waar voor we zelf zo’n 7.500 euro op moeten brengen. In 2015 starten we hier
acties voor.
Keukentje en WC
Al een paar jaar was het keukentje niet meer wind en water dicht. Ook hadden we een grote
lekkage waardoor water binnenstroomde. Bouwbedrijf Elbertsen heeft ons gesponsord en
tegen geringe kosten het keukentje weer helemaal hersteld en wind en water dicht gemaakt.
Hierbij geholpen door ons bestuurslid Rein. De wc heeft gelijk ook een opknapbeurt gehad
van het overgebleven materiaal. Het wc-hokje viel bijna uit elkaar en het was niet meer
verantwoord om het open te houden.
Donateurs
Het bestuur is heel verheugd dat Klazien Riphagen bijna 60 donateurs voor de molen heeft
geworven, dit willen we niet onvermeld laten en danken haar ervoor. Laat het u inspireren om
ook een donateur te werven. Voor informatie kunt u terecht bij Klaas, voor zijn gegevens zie
hieronder.
Donateursbijdrage en SEPA.
Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de overstap op SEPA. Zoals u wellicht
weet wordt met SEPA de regelgeving met betrekking tot het betalingsverkeer gelijk getrokken
binnen de Eurolanden. Een onderdeel daarvan is dat iedereen in Nederland over gaat op IBAN
(International Bank Account Number). Vanuit wet en regelgeving zijn wij verplicht om al
onze donateurs te informeren over de overstap naar SEPA incasso. Wij stappen met ingang
van 1 januari 2014 over naar de SEPA incasso. Het incassant-ID nummer van ons is:
NL05ZZZ410392790000 en ons IBAN bij de Rabobank is NL63 RABO 0348 2566 63. In de
maand juli van elk jaar zal het donateursgeld automatisch van uw bankrekening worden
geïncasseerd.
Bestuursleden en Vrijwilligers
Veel bestuursleden zitten al meer dan 8 jaar in het bestuur, zoals u steeds in de nieuwsbrieven
kunt lezen zijn we op zoek naar vervanging van deze bestuursleden. Het is ons nog steeds niet
gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die het
bestuur tijdelijk kunnen ondersteunen bij de actie in 2015. Kent u iemand die we kunnen
benaderen laat het ons dan weten.
Op pad in Oene of andere activiteiten
Op dinsdag 29 juli en 5 augustus is er weer Op pad in Oene. U bent natuurlijk ook weer
welkom bij de molen.
Mocht u een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met onze
vice-voorzitter Klaas Dijkstra 06-51212843 of coachklaas@hotmail.com.
Bedankt
Tot slot willen we natuurlijk alle vrijwilligers, donateurs, kopers van meelproducten in de
molen, kopers van oliebollen op de kerstmarkt etc. hartelijk danken.
Graag ontmoeten we u in de molen waar ons winkeltje nog steeds vol molenproducten staat.
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