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Drikus van de Vrugt 
We hebben de afgelopen periode afscheid genomen van Drikus. Een aantal 
(oud)bestuursleden heeft Drikus in zijn laatste weken begeleid. Zij willen u laten weten dat 
Drikus het erg gewaardeerd heeft dat hij een koninklijke onderscheiding heeft mogen 
ontvangen. Een oud bestuurslid van de molen heeft zich hier erg voor ingespannen. 
We willen als bestuur Drikus eren door in deze nieuwsbrief zijn laatste bijdragen aan de 
nieuwsbrieven hier op te nemen. Uit beide stukken blijkt dat hij een sociaal mens was in hart 
en nieren. Zich zelf wegcijferend voor de Oener gemeenschap.  
 

Het perenplukfestijn. 
 
Onlangs ben ik voor het eerst van mijn leven naar een plukfeest geweest. Een feest in dit 
geval voor een groep van ongeveer 90 peren-plukkers op "De Nijensteen" , jullie weten wel, 
de al vanouds bestaande boerderij links aan de dijk van Oene naar Veessen. Tijdens een 
vergadering begin september van de jubileum-commissie van de molen "Werklust" , jullie 
weten wel, het 150-jarig bestaan van de molen in 2008, kwam Zwier van der Weerd 
(zorgboerderij) met de opmerking, dat men bij "De Nijensteen" verlegen zat om 
perenplukkers. Een groep mensen van een zangvereniging had zich op het laatste moment 
teruggetrokken en de peren moesten toch nodig geplukt worden. De "verdienste" bedroeg € 
7,50 per uur per persoon. Dat geld mocht je echter niet in je eigen zak steken, maar diende ter 
beschikking te worden gesteld aan een goed doel, in dit geval het jubileumfonds van de molen 
dus. Mariet Nooteboom was meteen razend enthousiast en zag een dergelijke actie helemaal 
zitten. Ze nam de organisatie op zich en begon onmiddellijk hevig te ronselen om toch nog - 
het was kort dag - zoveel mogelijk perenplukkers in actie te krijgen. Ze sleepte zo ongeveer 
haar hele kennissenkring, familieleden, bestuursleden van de molenstichting en leden van de 
jubileumcommissie en zelfs collega's van haar werk mee naar de boomgaard. Ook haar man 
Wim moest er op een dag aan geloven en de boerderij maar laten voor wat het was. In de 
namiddag ging het mobieltje van Wim echter over en moest hij met grote spoed naar huis,  
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want er moest een koe kalven. Ja ook bij dieren komt de bevalling wel eens wat eerder dan 
gepland. Ik dacht, nou die zien we vandaag niet meer terug. Wat schertst echter mijn 
verbazing, dat hij na een uurtje al weer terug was. Met een "big smile"op zijn gezicht vertelde 
hij inmiddels een gezond stierkalf rijker te zijn en ging hij vervolgens onverstoord verder met 
de perenpluk. Het werk is overigens zeer goed te doen en het is gelijktijdig een heel sociaal 
gebeuren, want tijdens het plukken wordt er heel wat afgekeuveld. De uiteindelijke opbrengst 
voor het jubileumfonds van de molen was ruim € 1.300 . 
Toch een mooie start. Als dank voor de bewezen diensten mochten we dus naar het plukfeest. 
Om 15.00 uur werden we ontvangen met een kop koffie en een stuk heerlijke (hoe kan het 
anders) perentaart. Daarna kregen we een professionele presentatie van de Stichting d.o.b. 
foundation. Dat is de eigenaar van de boerderij en de landerijen. De genoemde stichting is 
opgericht door de familie die destijds eigenaar was van de Groenwoudt Groep / Kruidvat. Zij 
staan ook in de zogenaamde " Quote-lijst" met de 500 rijkste Nederlanders. Het doel is in het 
algemeen om iedereen op de hele wereld gelijke kansen te bieden. In de praktijk betekent 
dat,dat er door de stichting diverse, niet al te kleinschalige, ontwikkelings-projecten in Afrika, 
Zuid- en Midden-Amerika worden uitgevoerd, niet door er zakken met geld heen te slepen, 
maar door samen met de plaatselijke bevolking wat op te bouwen. De hoofdzetel van de 
stichting is op "De Nijensteen" gevestigd. Het voorhuis van de oude boerderij is helemaal 
verbouwd tot prachtige kantoorruimtes, waarbij overigens bijvoorbeeld de schouw en de 
bedstee in ere zijn gebleven. In de nieuw gebouwde zijvleugels bevinden zich vele 
hotelkamers, vergaderzalen en ontspanningsruimtes en niet te vergeten een moderne keuken. 
Men kan dus ook mensen vanuit de ontwikkelingsgebieden hier naar toe laten komen om 
kennis, ideeën e.d. op te doen. Nadat we dit alles vol bewondering hadden bekeken, konden 
we ons tegoed doen aan een voortreffelijke maaltijd, namelijk boerenkoolstamppot met worst. 
Nou, geef mij maar zo'n plukfeest. Mariet, ik zou zo zeggen, volgend jaar weer.  
 

In 2008 150-jarig bestaan Korenmolen Werklust. 
 

De korenmolen Werklust te Oene is in 1858 gebouwd. Het 150-jarig bestaan van de molen 
komt dus in zicht. Met het oog daarop heeft het bestuur een jubileumcommissie geïnstalleerd, 
waarin Sicco Gillebaard, mevr. Heeres, Mariet Nooteboom, Zwier van de Weerd 
(zorgboerderij) en Drikus van de Vrugt zitting hebben genomen. De commissie is inmiddels 
al druk aan de slag om een en ander te bedenken om dit jubileum op gepaste wijze te vieren. 
Donateurs, sponsorbedrijven en de plaatselijke bevolking zullen bij de jubileumviering 
worden betrokken. Mogelijke festiviteiten, activiteiten, fondsvorming etc. zijn onderwerp van 
bespreking. Want één ding is zeker, deze mijlpaal zullen we niet geheel ongemerkt voorbij 
laten gaan. Als er lezers zijn die evt. bepaalde ideeën, suggesties etc. hebben, neem dan 
alstublieft contact op. Zo wil de jubileumcommissie onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
voor een jubileum(foto)boek met bijvoorbeeld ook oude recepten voor het gebruik van 
molenproducten of anders denken we aan een speciale jubileumeditie van de 
molennieuwsbrief. Daarom zijn we hevig geïnteresseerd in veel informatie over de molen, 
zoals (oude historische) verhalen, gebeurtenissen, herinneringen, etc. omtrent de molen, 
vooral vanuit de (begin)periode dat deze nog in gebruik was, eventueel ook van mensen die er 
gewerkt hebben. We komen graag bij u om daar notitie van te maken. Uiteraard vinden we 
oude foto's of evt. tekeningen / schilderingen  van de molen ook reuze interessant. Ook oude 
krantenknipsels of dergelijke zijn welkom. Dus beste mensen, als u iets heeft inzake de molen 
dat in dit verband leuk of interessant is, kom er dan beslist mee voor de dag. We zullen u er  
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heel dankbaar voor zijn. Om de molen een cadeau te kunnen aanbieden en evt. activiteiten en 
dergelijke te kunnen betalen zal er een jubileumfonds gevormd dienen te worden. Als u daar 
wat voor over heeft zijn giften nu al van harte welkom. U kunt gelden storten op 
bankrekeningnummer 3482.56.663 met vermelding jubileumfonds of gewoon geld in een in 
de molen aanwezig potje stoppen. Een aantal vrijwilligers o.a. ook een aantal leden van de 
jubileumcommissie en van het bestuur van de molenstichting hebben reeds een startkapitaaltje 
van ruim € 1.300 bijeen vergaard met het plukken van peren. In een volgende nieuwsbrief 
zullen we u vermoedelijk al wat meer concrete mededelingen kunnen doen over een  
programma van activiteiten in het kader van de jubileumviering. Gedacht wordt bijvoorbeeld 
aan het nabootsen van het groei- en verwerkingsproces van diverse granen op de manier zoals 
dat vroeger gebeurde. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diverse commissieleden. 
Alvast bedankt voor uw enthousiaste medewerking. 
Drikus van de Vrugt, 
 
De eerste activiteiten voor de film 
Op zaterdag 21 april is de eerste stap gezet om te komen tot een film van zaad via molen tot 
brood. 
Het stuk land waar het graan op geteeld moet worden is uitgezet. De volgende stap is het 
ploegen van het land met paarden, net als vroeger.  
          
Lekker Lokaal! en de Nationale Molendag op 12 mei 
Dit jaar is de Nationale molendag op 12 mei. In onze omgeving is er voor gekozen om ook 
weer een Lekker Lokaal dag te organiseren. Voor de molen is dit weer een gelegenheid om de 
lekkere pannenkoeken onder de aandacht te brengen. We kunnen de opbrengst goed 
gebruiken voor het onderhoud. We hebben een fietstocht langs de deelnemende bedrijven 
uitgezet. De tocht is 28 kilometer lang en gaat richting Emst. Vanuit de deelnemende 
bedrijven kan gestart worden met de tocht.  
Mocht het u op 12 mei niet uitkomen, dan is de tocht daarna in de molen nog verkrijgbaar. 
 
Het jaar van de molens 

Molens zijn markante herinneringen aan een verleden, dat in Nederland vele eeuwen terug 
gaat. In 1407 werd de eerste poldermolen gebouwd. Een goede reden om 600 jaar na dato, in 
2007, het Jaar van de Molens te vieren. Door achterstallig onderhoud en dalende 
overheidssteun lopen we het risico dat het aantal molens in de toekomst sterk gaat dalen. Van 
de overgebleven molens zijn er zo’n 450 nodig aan restauratie toe. Daar is 70 miljoen voor 
nodig. Alle reden voor een landelijke steunactie in 2007. In het Jaar van de Molens 2007 
vinden allerlei landelijke activiteiten plaats op en rondom de molens. Van 
theatervoorstellingen tot fanfareconcerten, van molenverhalen vertellen tot een gezellige 
lunch of diner op de molen. Door mee te doen helpt u lokale molenorganisaties bij het 
instandhouden van het meest in het oog springende erfgoed van ons land. Meer informatie: 
http://www.jaarvandemolens.nl. 

Op 12 mei is muziekvereniging Vriendschap van 11.30 tot 12.30 bij de molen te beluisteren. 
Er is een gezellig terras is aanwezig ( zie folder). 

In het kader van het molenjaar kunt u nog tot en met 28 mei naar het Noordbrabants Museum. 
Daar is een tentoonstelling van Meesters en Molens -van Rembrandt tot Mondriaan en van  
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Leven van de Wind. In de molen zijn de folders beschikbaar. Zie ook 
www.noordbrabantsmuseum.nl. 

De mooie bijgevoegde folder 
Bij de nieuwsbrief vindt u ook een folder van de molen. We zijn blij met de folder, die wij een 
visitekaartje voor Oene vinden. We verspreiden de folder via de campings in Heerde en Epe.  
We hebben een bedrijf bereid gevonden om deze folder over de molen te maken. Ook voor 
het drukken hebben we voor dit jaar een sponsor gevonden. We zouden het fijn vinden als u 
de folder aan vrienden of kennissen geeft en die uitnodigt om ook donateur te worden of om 
eens bij ons in de molen langs te komen.  
Op de folder ziet u ook de nieuwe url van de website: www.molenwerklust.nl. 
 
Pannenkoekenverkoop Zorgboerderij op 9 juni 
Ook dit jaar zijn we op 9 juni weer te vinden bij de opendag van de zorgboerderij te Oene. We 
bakken daar pannenkoeken en verkopen meel etc. Dit alles voor de 40% eigen bijdrage van 
het onderhoud van de molen. Vorig jaar was het een warme dag, waar we veel last van 
hadden, een ijsje ging er beter in dan een pannenkoek, dus wat ons betreft wel droog maar niet 
meer zo warm.  
 
Onderhoud molen 
Dit jaar wordt de stelling geverfd en wordt de molen opnieuw gevoegd. Voor beide 
activiteiten krijgen we 60 % subsidie, dat betekent dat we zelf 40 % van de kosten bij moeten 
dragen. We streven ernaar om het in oktober 2007 gereed te hebben.  
Op de stelling moet tegen het lekken van regenwater op het voegwerk een rand worden 
getimmerd. Wilt u daar aan mee timmeren dan kunt u zich op zaterdag bij de molen opgeven. 
Wij stellen uw hulp zeer op prijs. 
 
Kerstmarkt 
De kerstmarkt is lang geleden, maar we willen u toch hartelijk danken voor het kopen van de 
pannenkoeken en meel. We hadden een goede opbrengst.  
 
Beamer en Laptop 
Op 2 mei wordt door Univé aan ons de beamer en laptop aangeboden. We kunnen u nu nog 
beter de historie en werking van de molen laten zien. We hopen hiermee vooral toeristen nog 
beter te kunnen informeren. Wij zijn net als de jubileumcommissie geïnteresseerd in oude 
foto’s en filmpjes om te kunnen tonen.  
 
Molenbiotoop 
Er is de afgelopen maanden veel te doen over de molenbiotoop. We hebben gezien wat dit 
voor de ontwikkeling van het dorp Vaassen betekent. Ook in Oene is er een molenbiotoop die 
in het bestemmingsplan buitengebied en het bestemmingsplan kern Oene is beschreven. De 
volledige tekst ligt in de molen. Kort samengevat komt het neer op voorschriften voor de 
hoogte van gebouwen en beplanting in een straal rondom de molen. Binnen de eerste 100 
meter mag er niet hoger dan 3,30 meter gebouwd en geplant worden.  
 
Perenpluk 
Het zou een mooi eerbetoon aan Drikus zijn, als we met heel veel molenliefhebbers in het 
najaar 2007 peren kunnen gaan plukken, dus meldt u aan.  
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