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Geslaagd jubileum, hartelijk dank 
 
In de eerste Oener Krant van november 2008 heeft u kunnen lezen hoe geslaagd het feest is 
geweest.  
Wij willen een belangrijk citaat in deze nieuwsbrief nogmaals onder de aandacht brengen. 
 

De bevolking van Oene staat als één man rond de windkorenmolen 
Werklust, om het 150-jarig bestaan ervan te vieren. ‘Het 

dorp kent een organische verbondenheid met de molen’, zegt 
wethouder Jan Berkhoff bij deze gelegenheid. 

 
 
Het bestuur wil iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan het jubileum, wij kunnen terug 
kijken op een zeer geslaagd feest. 
Voor de foto’s verwijzen we u naar de website van Oene info: http://www.oene-
info.nl/koren%20molen%20werklust.htm 
 
Afscheid van bestuurslid Jan Kluin. 
 
Op dinsdag 25 november, tijdens de najaarsvergadering heeft het bestuur afscheid genomen 
van Jan Kluin als bestuurslid van Stichting Behoud Korenmolen Werklust. Jan Kluin is op 28 
november 1996 als algemeen bestuurslid  toegetreden tot het bestuur. Hij was ook tijdens de 
oprichting van de Stichting al nauw bij de molen betrokken. Later in 1996 was het een 
logische stap om Jan Kluin te vragen in het bestuur van de molen te komen, mede omdat Jan 
toen eigenaar is geworden van het terrein rondom de molen. In al deze jaren heeft Jan zich 
ingezet voor onze molen. Typerend tijdens de bestuursvergaderingen met Jan was het feit dat 
hij niet zo heel veel vertelde maar goed kon luisteren en tussen de regels door heel rake en 
goed doordachte opmerkingen kon plaatsen. Hij zegt zelf altijd: “ het gaat erom datgene te 
horen wat de mensen niet  vertellen maar wel bedoelen”. Na 12 jaar heeft Jan nu het 
bestuursstokje overgedragen aan zijn dochter Willie. Zij zal de plaats van Jan in gaan nemen. 
Jan blijft echter wel als vrijwilliger betrokken bij de molen. Hij zal blijven meedraaien in de 
winkelbezetting op de zaterdagen. Wij willen Jan nogmaals bedanken voor zijn inzet tijdens 
zijn bestuursperiode. 
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Jubileumboek 
 
Het jubileumboek van de molen is voor donateurs nog steeds gratis verkrijgbaar op vertoon van de 
bon. 
Voor anderen is het boek voor 10 euro te koop bij de Oener middenstand en bij de molen.  
Het boek beschrijft 150 jaar Molen Werklust en is geschreven door Dick van der Veen 
 
Onderhoud molen 
In het voorjaar 2009 wordt de balustrade van de stelling geschilderd.  
Verder staat op het programma het bijwerken van het riet en diverse andere 
onderhoudswerkzaamheden. 
We zijn nog op zoek naar een oude, maar goede frietpan, om vet te smelten. Hebt u er een, dan zien 
we u graag, met frietpan, op een zaterdagochtend in de molen. 
 
Kerstmarkt 
Ook dit jaar zijn we weer op de kerstmarkt van Oene te vinden. We bakken weer heerlijke 
pannenkoeken. We verkopen pannenkoekenmeel dat van goede kwaliteit is en natuurlijk het jubileum 
boek.  
Het pannenkoekenmeel wordt ook gebruikt door de Ossenstal, u kunt ook daar in de kerstperiode 
terecht om van de pannenkoeken te genieten die van ons meel zijn gemaakt. 
 
Nieuwe Voorzitter 
In juni 2009 stopt onze voorzitter Gerrie van de Wetering. Wie wil haar opvolgen? Naast het voorzitten 
van de vergaderingen, 3 maal per jaar,  bestaan de taken o.a. uit:  

• meedraaien in het rooster van de winkel. In de zomermaanden eenmaal per maand en in de 
wintermaanden eenmaal in de twee maanden; 

• het op verzoek presenteren van de geschiedenis en de werking van de molen enz.; 
• het aanwezig zijn bij de kerstmarkt en de landelijke molendag; 
• Het eenmaal per jaar meehelpen aan de schoonmaakt van de molen. 

 
De voorzitter wordt ondersteund door een goed draaiend bestuur. Het kost u dus niet veel uren per 
jaar.  
 
 
 

 
 
 
Kinderen van zowel de Bongerd als de School met de Bijbel zingen onder begeleiding van de 
Vriendschap het Molenlied. 
 
 
 
 


