Werkhoven, 7 mei 2022
Beste vrienden van de Molen,
Het weekend begint in Werkhoven pas goed als je op
Vrijdagmiddag de molen ziet draaien.
De afgelopen maanden stonden de wieken echter stil.
Inspecties bij andere Utrechtse molens wezen uit dat
er problemen met de roeden van de wieken konden (!)
zijn. Om geen risico te lopen hebben we besloten om de
molen uit voorzorg stil te zetten. Dat was moeilijk, want
we willen niets liever dan zelf ons graan malen.
Na diverse inspecties en evaluatie van het aantal omwentelingen en de staat van onderhoud is
het technisch oordeel nu dat Korenmolen Rijn & Weert veilig kan draaien. Een opluchting,
want Molendag op zaterdag 14 mei wil je liever niet vieren met een stilstaande molen. Wij
nodigen u graag uit om op Molendag naar de molen te komen. Behalve opgeluchte vrijwilligers
zult u daar diverse kraampjes met agrarische producten etc. aantreffen. Na de Corona
maatregelen kunt u de molen ook weer van binnen bekijken en wafels proeven van ons eigen
meel. Hoewel we blij zij zijn met het gunstige inspectierapport blijven we alert en blijven we de
molen zorgvuldig onderhouden. Uw belangstelling en bijdragen helpen ons hierbij.
Geurt Rombach, voorzitter
PS Omdat we met onze berichtgeving omtrent het draaien van de molen zo actueel mogelijk
wilden zijn, ontvangt u dit jaar de molen-informatie in deze vorm in plaats van het gebruikelijke
Molennieuws. Het drukwerk vraagt om een langere voorbereidingstijd.

Steun de molen
Wij zijn heel blij met de trouwe
groep Vrienden van de Molen die
ons jaarlijks financieel steunt.
Hartelijk dank daarvoor! De
jaarlijkse incassoronde vindt dit jaar
in juni plaats.

Nieuwe website
Voor wie het nog niet weet, onze
molen heeft sinds eind vorig jaar een
nieuwe website.
Op www.korenmolenwerkhoven.nl
vindt u alle informatie over de molen,
waaronder de producten in de
winkel.
Op Facebook staat het meest
actuele nieuws.

Molendag Zaterdag 14 mei
Ja, het kan weer en de molen draait weer!
Na twee jaar zonder Molendag vanwege
Corona is iedereen weer welkom van
11.00 tot 16.00 uur om de molen te
bezichtigen of om van die overheerlijke
molenwafels te smullen. Op het molenplein
zijn diverse kramen, er is muziek, kortom:
het wordt vast weer als vanouds heel
gezellig.

Vrijwilliger worden?
Vrijwilligers die willen meehelpen
in en rond de molen zijn van
harte welkom, bijvoorbeeld om te
assisteren bij de verkoop in de
molenwinkel op vrijdagmiddag
en zaterdag of om meel te
scheppen. Voor informatie bel
met Els van Santen: 0649602496 of Michel Strik: 0615002237

