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Bestuurswisseling
Op 13 juni hebben we afscheid genomen van Gerrie. Onder haar voorzitterschap heeft de
molen weer nieuw elan gekregen. De winkel loopt en er worden maandelijks rondleidingen
verzorgd.
Hans Stakenburg heeft het voorzitterschap overgenomen. Ellie Schetters heeft het
secretariaat van Hans overgenomen. Rein Hannema is bereid gevonden om de open plaats
in te vullen. Met de komst van Rein hebben we het bestuur weer compleet. We zijn erg blij
dat in deze tijd het ons toch weer gelukt is om het bestuur op sterkte te houden. Samen
zullen wij er voor zorgen dat de molen in goede staat behouden blijft voor Oene. Wij hopen
daarbij wel op uw bijdrage te kunnen blijven rekenen.
Rein Hannema stelt zich voor:
Beste lezers
Als nieuw bestuurslid van de molen stichting is mij gevraagd mij zelf kort voor te stellen.
Nu heb ik het idee al wel beroemd en berucht te zijn in het dorp Oene.
Ik Rein Hannema ben 30 jaar geleden als Epenaar vers gehuwd aan de Dorpstraat in Oene
komen wonen na enkele jaren verkast naar de Beukenhaag en inmiddels alweer 19 jaar
woonachtig op de Oenerhof. Na vele jaren woonachtig te zijn in het dorp ben je altijd
belangstellend naar de vooruitgang in het dorp. En daarnaast ook zeker naar het verleden.
Toen ik werd benaderd met de vraag is het niks voor jou om deel uit te maken van het
stichtingbestuur, neem je even de tijd om daar over na te denken.
Ik had al wel belangstelling voor de molen en door over het bestuurslidmaatschap na te
denken werd dit alleen maar meer.
Ik wil dan ook proberen een positieve bijdrage te leveren in een gezonde toekomst van de
molen Werklust.
Vol vertrouwen zie ik de samenwerking met de bestuursleden en vrijwilligers tegemoet.
Ook hoop ik dat mochten er vragen, opmerkingen of ideeën in het belang van onze molen
zijn, dit aan ons kenbaar te maken zodat wij kunnen proberen hier wat mee te doen.
Hopelijk tot ziens bij de molen.
Onderhoud molen
Rein gaat het onderhoud van de molen coördineren. Uit het inspectierapport 2009 blijkt dat
de borden van de wieken verrot zijn. We moeten ze gaan vervangen, dit is gepland voor het
begin van 2010. We hebben een extra bijdrage gevraagd aan het Coöperatiefonds van de
Rabobank. In de volgende nieuwsbrief leest u of we een bijdrage hebben gekregen.
De stelling is met dit natte weer erg glad, de molenaars kunnen daarom de wieken niet goed
verplaatsen om optimaal wind te vangen. Volgend jaar, als de planken droog zijn, moeten we
de stelling behandelen tegen deze gladheid. Ook het riet wordt door de vogels losgetrokken,
de rietdekker komt begin volgend jaar om dit te repareren.
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Griesmeel
Weer terug in ons assortiment is griesmeel. U kunt dit iedere zaterdagochtend in de molen
kopen.
Om lekkere griesmeelpap te koken, leveren we een recept bij het meel.
Molenaars
Onze molen heeft inmiddels drie molenaars die de molen draaiende kunnen houden.
Onlangs heeft Gijs van Emous, molenaar uit Hattem, zijn diploma Molenaar gehaald. Gijs is
bereid om ook bij ons de molen draaiende te houden. Wij zijn daar erg blij mee. We hebben
nu drie molenaars: Jan van de Wetering, Kees Poppeliers ( in de zomer periode) en Gijs van
Emous.
Nieuwe molenaars in opleiding zijn nog altijd welkom.
In 2008 hadden we 87.541 asomwentelingen. We krijgen per 200 asomwentelingen 1 euro,
totaal heeft het draaien van de molen 438 euro opgeleverd.
Bezoek van een gezelschap Canadezen
Van Kees:
Op 16 september kwam een gezelschap van 10 Canadezen de molen bezoeken. Gelukkig
stond er op die dag een noord noord-oosten wind waardoor met twee volle zeilen en 2
duikertjes gedraaid kon worden. Twee leden van het gezelschap, dhr. en mevr. Buiters,
waren van Oener afkomst, zij waren als kinderen geëmigreerd. Enkelen van hen hadden een
agrarisch bedrijf en dachten dat dit in Nederland niet zoveel meer voorstelde hetgeen we
uiteraard probeerden recht te zetten.
Omdat zijn niet rekenden op een draaiende molen was het des te leuker dat enkele heren
konden helpen kruien en zeil veranderen (zwichten). Dat de wereld klein is bleek eens te
meer bij het tonen van een foto van een Canadees koor dat enige jaren geleden de molen
bezocht. Hiervan bleek de dochter Kim van bovengenoemd echtpaar lid te zijn. Zij was hier
toen ook bij. Al met al een geslaagde middag.
Lezingen
Kees en Rein hebben de afgelopen periode een lezing gegeven over het reilen en zeilen van
de molen. Ze hebben een leuke presentatie gemaakt. Het was nieuw voor hen, omdat tot
midden 2009 Gerrie de presentaties gaf. Mocht u nog op zoek zijn naar een onderwerp voor
een bijeenkomst, denk dan eens aan een presentatie over de molen. De duur van de lezing
is afhankelijk van uw wens.
Molendag en Oener dinsdagen
We vonden het jammer dat er zo weinig Oenenaren op de molendag langs gekomen zijn.
Zeker tijdens het optreden van de muziekvereniging “Vriendschap” hadden we meer
bezoekers verwacht.
Ieder jaar werd er door bezoekers gevraagd om de oliebollen. Die waren er dit jaar
voldoende, alleen de kopers bleven weg. We hopen dat u in 2010 wel langs komt, de datum
is 8 mei 2010. En ook dit jaar met oliebollen.
De twee Oener dinsdagen waren wel een groot succes, ze hebben ons 270 euro opgebracht.
Een pak van een pond pannenkoekmeel kost 1 euro, dus reken maar eens uit hoeveel
pakken pannenkoekmeel er verkocht zijn.

We hopen u in 2010 weer allemaal als donateur te mogen begroeten en heten u welkom bij
een bezoek aan de molen en winkel.
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