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Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over onze activiteiten ten behoeve van het 
behoud van de molen Werklust te Oene. U zult zien dat vele grote en kleine activiteiten er 
voor zorgen dat het onderhoud van de molen uitgevoerd kan worden. We krijgen wel 
subsidie, maar moeten steeds zelf hiervan ook een bedrag betalen. Dit betekent dat als wij 
geen geld hebben er ook geen subsidie wordt uitgekeerd.  
 
16 december Kerstmarkt te Oene 
Steun het onderhoud van de molen koop oliebollen  
Op 16 december wordt in Oene traditiegetrouw de kerstmarkt gehouden. Dit is een goede 
gelegenheid om onze producten te presenteren en geld in te zamelen voor het onderhoud 
van de molen. Wij zijn vanaf 18.00 uur aanwezig en staan naast Zaal Post.  
 
Kerstpakketten 
Graag brengen wij u onder de aandacht dat u ook kerstpakketten bij ons kunt bestellen. De 
pakketten kunnen samengesteld worden uit o.a. pannenkoekenmeel, kruidkoekmix, 
broodmix, griesmeel, luxe kerstcake en een lepeltje. Dus hebt u een bedrijf en bent u op 
zoek naar lokale Veluwse producten, denk aan ons! 
  
Terugblik Nationale Molendag, “Oene op Pad”  en zomermarkt te Heerde 
Op de Nationale Molendag hebben we kunnen genieten van een optreden van de 
Vriendschap. De oliebollenverkoop liep zo goed, dat we in de middag niet meer aan de vraag 
konden voldoen. Volgend jaar gaan we dit anders aanpakken; dan kunt u van te voren 
opgeven. Want iedere verkochte oliebol draagt bij aan het budget dat we nodig hebben voor 
onderhoud.  
 
Tijdens “Oene op Pad” zijn veel mensen langs geweest; het was een komen en gaan van 
fietsers. Het bestuur en de vrijwilligers hadden de handen vol aan de rondleidingen door de 
molen. Ook de verkoop in de molen verliep goed. We zullen volgend jaar met plezier weer 
meedoen aan “Oene op Pad”. 
 
Op 10 september tijdens de zomermarkt te Heerde was er veel belangstelling voor onze 
producten, we hebben goed verkocht. 
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Onderhoud 
Onze stichting heeft als doel de molen goed te onderhouden. We hebben de afgelopen 
periode diverse kleine onderhoudsklusjes gedaan. Het grootste onderhoud is gepleegd door 
Evert Jager Schilderwerken. Hij heeft alles van de molen dat boven de stelling uitsteekt 
geschilderd. De molen zit weer goed in de verf.  
De stelling blijft een probleem, deze vraagt veel onderhoud omdat hij vaak groen wordt. We 
proberen het groen regelmatig te verwijderen, maar het weer werkt niet altijd mee.  
Monumentenwacht Gelderland is weer langs gekomen voor de jaarlijkse inspectie. Uit de 
inspectie blijkt dat de volgende werkzaamheden uitgevoerd moet worden: 
- luiken voorkeuvels   
- bijwerken/ behandelen schilderwerk   
- opstoppen rietbedekking van de kap onder huigplanken   
- behandelen huigplanken   
- plaatselijk herstel/vervangen molenzeilen   
- verbeteren stellingdek en nazien liggers   
- schoonmaken, vullen en afschermen onderlagering koningsspil  
- verbeteren scharnierende delen vang   
- herstel gevlucht   
- behandelen stelling   
- vervangen korte spruitbalk   
- vervangen lange spruitbalk   
- afstellen penlager   
De kosten hiervan worden berekend door Molenmaker Berkhoff. Het subsidieverzoek moet 
precies op 16 januari 2012 afgeleverd worden in Den Haag.  
 
Verkoop producten in het winkeltje bij Willie naast de molen 
Op zaterdag zijn de openingstijden van de molen terug gebracht van 11.30 uur tot 13.00 uur. 
Maar geen nood, de verkoop op de andere tijden en dagen gebeurt door Willie, zij heeft de 
producten van de molenwinkel ook in haar assortiment en de opbrengst hiervan komt ten 
goede van de molen.  
Op alle dagen in de week behalve op woensdagmiddag  is het mogelijk om 
pannenkoekenmeel, volkorenmeel, griesmeel, bloem, meer-zadenbrood, kruidkoek, 
koekjesmis en cakemix te kopen. Mocht u geen tijd hebben om zelf te bakken, dan kan Willie 
dit in overleg voor u doen. Bijzondere aandacht vragen wij u voor het product: koekjesmix, 
deze is erg lekker voor taartbodemmix (biscuitbodem), een echte aanrader voor de kerst.   
 
PR functie 
We zijn nog op zoek naar iemand die de pr van de molen in de pers en op de website  wil 
gaan verzorgen. We denken aan iemand die zich wil gaan verdiepen in wat er allemaal 
speelt in onze omgeving en waar mogelijkheden zijn om de molen te promoten. 
 
Vragen van onze molenaar Kees 
In onze molen worden veel rondleidingen verzorgd door Kees. Om het verhaal over de 
molen te verlevendigen en tot de verbeelding te laten spreken heeft hij de volgende vragen: 

• Wie kan ons meer zeggen over de herkomst van de grote buil in de molen? Wanneer 
is deze aangeschaft of gebruikt? 

• Waar komt het slijpmachientje in de molen vandaan en wanneer is het aangeschaft? 
Dit apparaat wordt/werd gebuikt om de bilhamers voor het scherpen van de 
molenstenen te slijpen.  

• De melkbus die in de molen staat, wie heeft hem geschilderd, wat is de afbeelding die 
erop staat? Wie schonk de melkbus en ter gelegenheid waarvan? 

Hij beveelt de volgende websites aan: 
www.allemolens.nl www.molens.nl www.molenbiotoop.nl www.moleneducatief.nl 
 
Activiteiten door de week en tot  op de kerstmarkt 
Mocht u een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met onze 
voorzitter Hans Stakenburg 06-51905007. Natuurlijk danken we weer al onze donateurs voor 
hun bijdrage en hopen u te ontmoeten tijdens de kerstmarkt. 


