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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.

Groot onderhoud
Begin van de zomer is er ingrijpend groot onderhoud aan de molen uitgevoerd, nadat eind
vorig jaar de beide roeden al waren doorgehaald om te controleren op roestvorming in de
askop. Dit bleek allemaal prima in orde.
Het groot onderhoud is tot onze volle tevredenheid uitgevoerd door Vaags Molenwerken uit
Aalten.
De beide spruiten (de lange en de korte balk die aan de zijkant uit de kap steken) zijn
vervangen, evenals de korte schoren (de balken die de korte spruit verbinden met de
staartbalk). Daarnaast zijn de hangers van de kruilier vervangen en is het rietdek van de kap
hersteld. De staartbalk is tijdens deze werkzaamheden gedemonteerd geweest; en daarvan is
gebruik gemaakt om deze opnieuw in de verf te zetten.
Met al deze werkzaamheden is de molen weer helemaal klaar voor de komende jaren.

Rabofonds
Omdat het groot onderhoud aan de molen een kostbare zaak is, heeft het bestuur een beroep
gedaan op de Rabobank voor een financiële bijdrage. Immers, de molen (een rijksmonument)
speelt, naast het maatschappelijke en economische aspect (de molen maalt met regelmaat
granen voor lokale boeren), ook een belangrijke rol in het sociale en culturele leven in de
gemeenschap. Denk daarbij aan de Nationale Molendag, de Op Pad in Oene dagen, het
Koefeest e.d.. Vanwege dit grote belang van de molen voor lokale gemeenschap heeft het
Rabofonds ons verzoek gehonoreerd met een prachtige financiële bijdrage van maar liefst
€ 2.500,-. Het bestuur is de bank bijzonder dankbaar voor deze forse bijdrage in de hoge
kosten die het onderhoud aan de molen steeds weer met zich meebrengt.
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Monumentenwacht
Deze zomer heeft de Monumentenwacht de molen weer aan de periodieke inspectie
onderworpen en daarbij geconstateerd dat het uitgevoerde groot onderhoud goed is
uitgevoerd.
Wel hebben zij nog enkele kleinere gebreken opgemerkt die ook aangepakt moeten worden.
Daarnaast is gebleken dat het rietdek van het molenlichaam op meerdere plekken aan de
regenkant (van Zuid tot West) matig tot slecht is en op een enkele plaats zelfs deels los ligt.
Herstel van het rietdek is op korte termijn noodzakelijk.

Rietdekker en schilder
Binnenkort zal de rietdekker starten met de werkzaamheden aan de rietdeken van het
molenlichaam. Het bestuur heeft besloten om, ondanks de hoge kosten, 4 velden van het
molenlichaam geheel opnieuw te laten dekken, zodat de wind- en regenkant van de molen
weer voor jaren in prima staat verkeert.
Ook de schilder is eind oktober begonnen met het stapsgewijs onderhanden nemen van de
vele onderdelen van de molen die toe zijn aan een nieuwe schilderbeurt. Na afronding van
deze schilderbeurt zal de molen er weer netjes en fris bijstaan.

Bestuur
In de laatst gehouden bestuursvergadering heeft Adri Brendeke haar functie neergelegd. Adri
heeft 12 jaren een belangrijke rol (o.a. jaren penningmeester) vervuld in het bestuur. Wij zijn
Adri veel dank verschuldigd voor al haar inspanningen voor de molen. Gelukkig verdwijnt zij
niet helemaal uit zicht, want Adri blijft als vrijwilliger verbonden aan de molen.
Helaas heeft ook Rein Hannema (onze voorzitter) aangekondigd dat hij (eveneens na vele
jaren) binnenkort stopt als bestuurslid. Wij zitten dan ook te springen op versterking van het
bestuur.
Als donateur geeft u er blijk van de molen een warm hart toe te dragen, dus doen wij een
dringend beroep op u om uw hart nog verder te laten spreken en het bestuur te komen
versterken.

Meer informatie
Mocht u een activiteit willen plannen in de molen of nog meer informatie wensen, dan kunt u
contact opnemen met de voorzitter Rein Hannema (r.hannema1@gmail.com).

We danken al onze donateurs voor hun bijdrage.
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