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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.
Kerstmarkt 18 december 2015
Op 18 december 2015 is er in Oene weer de jaarlijkse kerstmarkt. De Korenmolen Werklust
zal weer oliebollen verkopen. Vorig jaar hebben bezoekers ons niet kunnen vinden. We hopen
dit jaar wel op een zichtbare plaats te staan. We hebben natuurlijk ook pannenkoekenmeel en
kruidkoekmix. De opbrengst is natuurlijk weer voor het onderhoud van de molen.
Oene op Pad en Nationale Molendag
We willen u hartelijk danken voor het bezoek aan Oene op Pad en de Nationale Molendag.
Het was jammer dat er op de Oene-op-Pad-dagen zo weinig wind was. We hadden veel graan
om te malen. Dat kon helaas niet doorgaan.
De Molendag was een groot succes, mede door de boer’nmarkt die door De Schoof
georganiseerd was. Het was een goede combinatie waarbij we konden meeliften op de
aantrekkingskracht van de vele kraampjes met wijn, jam, honing en schapenproducten.
6 leerling-molenaars volgen opleiding tot molenaar
Onder de deskundige begeleiding van onze molenaar Rudi van de Beld hebben zaterdag
28 november de leerling-molenaars een proefexamen afgelegd. De leerling-molenaars die
komen uit Wezep, Vaassen en Hattem moeten de proefexamens bij een bevriende molen
afleggen. Hiervoor kregen ze natuurlijk eerst een gedegen opleiding van 30 uur op onze
molen. Het proefexamen bestaat uit een uur praktijk en een half uur mondelinge vragen. Van
de 5 molenaars zijn er 3 geslaagd en 2 gezakt. De geslaagden doen in april/mei examen bij het
Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Robin, een leerling molenaar die vroeger veel te vinden was op onze molen, heeft het
proefexamen ook het met goed gevolg afgelegd.
Hans Versteeg, onze eigen leerling molenaar, doet binnenkort zijn proefexamen.
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Onderhoud
Dit jaar stond in het teken van klein onderhoud. Hierbij helpt Dick Maat ons bij de
timmerwerkzaamheden. Bij de staart is een balk vervangen in het gedeelte waarmee de molen
op de wind gezet kan worden.
De draaiende delen zijn schoongemaakt en opnieuw in het vet gezet. Hierbij heeft Slagerij Ter
Weele ons voorzien van reuzel. Het kruien gaat daardoor gemakkelijker. Het kruien is het
draaien van het wiekenkruis van een windmolen zodat het “op de wind” staat gericht.
Dick heeft ook een extra trapleuning geplaatst om de veiligheid te verhogen.
We hebben nieuwe brandblussers aangeschaft; de oude voldeden niet meer aan de eisen.
Volgend jaar staat er groot onderhoud op de agenda. Het gaat dan om onderhoud aan de
binnen- en buitenroe en de spruit. De beide door de askop gestoken roeden vormen tezamen
het wiekenkruis.
Voor dit onderhoud komt de molenmaker met een grote kraan. Dit onderhoud kost meer dan
tienduizend euro.
Afscheid van secretaris en benoeming Rein Hannema tot voorzitter
In de oktober vergadering heeft het bestuur afscheid genomen van Ellie Schetters. Ze heeft
tien jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Hiervan was ze vele jaren secretaris en verzorgde ze
o.a. de nieuwsbrief. Voor haar werkzaamheden ontving ze een bon voor een lekker stukje
vlees van Ter Weele. Ze werd door Rein Hannema bedankt voor haar inzet.
Helaas is het nog niet gelukt om een nieuwe secretaris te vinden.
Rein Hannema is in de oktober-vergadering benoemd tot voorzitter. Hij combineert dit met
zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de molen.
Vrijwilligers en bestuursleden
Nog steeds zijn we op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers die hand- en spandiensten
willen verrichten. Het bestuur kan zich voorstellen dat een kandidaat wel interesse heeft in
een financiële functie, maar niet in het secretariaat. Het is dan mogelijk om de taken in het
bestuur anders in te delen.
Of mocht u bijvoorbeeld belangstelling hebben voor het maken of verspreiden van de
nieuwsbrief, zou u dit dan willen doorgeven aan onze voorzitter (Email:
r.hannema1@gmail.com)?
Verkoop producten ook bij De Schoof
In de winkel in de molen verkopen we op zaterdag o.a. bloem, pannenkoekenmeel, vierzadenmeel, kruidkoek en cakemeel. Mocht de zaterdag niet uitkomen dan kunt u in ieder
geval de hele week pannenkoekenmeel en kruidkoek kopen bij De Schoof.
Rondleidingen
We vinden het altijd leuk dat u vraagt om een rondleiding in de molen. Zo heeft de molenaar
een rondleiding gegeven aan oud-Oenenaren in het kader van hun reünie.
Meer informatie
Mocht u een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter Rein Hannema (Email: r.hannema1@gmail.com). Natuurlijk danken we weer al
onze donateurs voor hun bijdrage.
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