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Inhoud van deze nieuwsbrief 
Als donateur willen wij u op de hoogte brengen van het wel en wee van Korenmolen 
Werklust. We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar. We hebben aan diverse activiteiten 
meegedaan en sluiten op 15 december af met de Oener kerstmarkt.  
 
Nieuwe Vrijwilliger 
Als bestuur zijn we erg verheugd een vrijwilliger te hebben gevonden in Johan Vijge, die een 
gedeelte van het schilderwerk van de molen voor zijn rekening wil nemen. 
Johan woont met zijn vrouw Reini aan de Koekampsweg in Oene. Hij is 59 jaar jong,  in de 
VUT en heeft als schilder oa. bij de NEMEF gewerkt. Ook is hij actief bij de VV Oene als 
leider en bij de maandagochtendploeg van de voetbal. Zijn hobby’s zijn oude bromfietsen, 
vissen en hij heeft een volière met vogels. Hij hoopt in april opa te worden en veel van zijn 
kleinkind te kunnen genieten. 
Voor de winter heeft Johan de molen “winterklaar”gemaakt door het schilderen van de deur in 
de weeg, het stellinghek en de staartbalk. In het voorjaar gaat hij verder met het afschilderen 
van de weeg en het stellinghek. 
Mocht u interesse hebben om ook eens een ochtend of middag te helpen met het schilderen, of 
andere hand- en span diensten bij de molen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het bestuur. 
Alle hulp is welkom. 
 
Schenking Unive 
We waren erg blij met een schenking van 1500 euro van Unive. De schenking is voor een 
laptop en een beamer. We zijn ons aan het oriënteren op de aanschaf. ( tips zijn welkom). We 
gaan de beamer gebruiken voor presentaties voor verenigingen en andere organisaties. 
Daarnaast hebben we het komende jaar weer het scholenproject en we willen de bezoekers de 
historie van de molen laten zien. Om een goede presentatie te kunnen maken wil ik u vragen 
of u nog foto’s of video materiaal heeft. De secretaris zal daar graag met u een afspraak over  



maken. Het aanvaarden van de schenking wordt nog feestelijk gevierd, u zult daar over 
kunnen lezen in de plaatselijke pers.  
Wilt u zien wat we hebben gemaakt dan kunt u vanaf 1 maart bij de molen langs komen.  
 
Deelname Lekker lokaal, Zorgboerderij en Oenerdagen 
We hebben de deelname aan lekker lokaal als zeer positief ervaren. Het was de hele dag een 
gezellige drukte. De molen is door honderden mensen bezocht en we hebben veel 
pannenkoeken verkocht. Het grote verschil met de landelijke fietstocht is dat we nu de hele 
dag bezoekers hadden en niet alleen een piek rond 12.00 uur. Een en ander werd weer 
muzikaal opgeluisterd door De Vriendschap.  
De deelname aan de open dag van de zorgboerderij was minder succesvol. Het was een 
warme dag en het ijs lonkte meer dan de warme pannenkoek.  
 
De Oenerdagen waren qua inkomsten niet succesvol maar wel qua bezoekers. We hadden op 
een Oenerdag zelfs 100 bezoekers. Wat wel opviel was dat deze bezoekers zich niet 
ingeschreven hadden bij de organisatie. De kinderen werden vermaakt door het zelf malen 
van graan en het maken van mooie tekeningen. 
Erg leuk was het bezoek van een enthousiaste jonge molenaar uit Groningen. Hij heeft op een 
zaterdag zelf een dagje gemaald. 
 
Mooie reclame 
VV Oene 
U heeft vast wel gehoord of gezien dat onze Oener voetbalclub een foto heeft gemaakt op de 
molen. We zijn blij met deze extra reclame. Zo kunnen we elkaar helpen.  
 
Ossenstal 
Heeft u in de Ossenstal al een pannenkoek gegeten? Deze pannenkoeken worden gemaakt met 
meel dat afkomstig is van onze molen. Wilt u het pannenkoekenmeel zelf eens proberen? 
Kom dan langs op zaterdagochtend. 
 
Openings Weekend 
Op 23 september was de molen het middelpunt voor het Openingsweekend van zowel de 
Sionskerkgemeente als de Hervormde Gemeente Oene. Er werden smiddags  spelletjes 
gedaan in en om de molen en de leden van de Sionskerk genoten van een pannenkoek en een 
drankje. ‘S avonds vanaf 18.00 uur was Hervormde Gemeente Oene aanwezig. Zij hebben 
ook spelletjes gedaan om en in de molen.  
 
Onderhoud molen in 2006-2007 
Naast het gemakkelijke schilderwerk is er in 2006 niet heel veel aan onderhoud van de molen 
gedaan. We hebben voor 2007 wel plannen. We wachten op offertes voor het schilderen van 
de huigplanken en het stellingdek dat met carbolineum geschilderd moet worden. Een 
gespecialiseerd schildersbedrijf gaat met mooi weer aan de slag.  
 
Voor het voegwerk komt in 2007  subsidie vrij. De subsidie is 60 % van het uit te geven 
bedrag. Dat betekent dat we nog op zoek zijn naar mensen en bedrijven die ons willen 
sponseren. Van de Rabobank  krijgen op 14 december 250 euro voor het voegwerk. Alle 
beetjes helpen.  
 
Kerstmarkt 
Ook wij zullen niet ontbreken op de kerstmarkt. We zullen aanwezig zijn met ons meel en 
diverse kadootjes zoals lepeltjes. Heeft u zin een pannenkoek, kom dan bij ons langs.  


