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Via deze nieuwsbrief willen wij de donateurs informeren over de activiteiten van het bestuur, 
molenaars en vrijwilligers ten behoeve van het behoud van de Korenmolen Werklust te Oene. 
 
 
Nationale molendag op 9 mei 2015 
Dit jaar steken we de molendag anders in. Samen met onze buren wordt er een streekmarkt 
georganiseerd. Er zijn vele kraampjes met streekproducten. In de folder die in Oene bezorgd 
wordt, valt hier meer over te lezen.  
Wij hebben weer rondleidingen en natuurlijk is er van 11.30 tot 12.30 uur het optreden van 
muziekvereniging Vriendschap uit Oene.  
Ten behoeve van het onderhoud van de molen worden oliebollen verkocht.  
 
Afscheid van voorzitter en nieuwe penningmeester 
In januari hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Hans Stakenburg. Hij is verhuisd 
naar Oegstgeest om dichter bij zijn kinderen en kleinkinderen te wonen. Hans heeft zich 9 jaar 
ingezet voor het behoud van de molen. Hans probeerde het zakelijke met het gemoedelijke 
van een dorp te combineren. Het was bijzonder om te zien hoe hij zich geïntegreerd had in 
Oene. Het dialect en de bijnamen van vroeger waren  dankbare onderwerpen om na afloop 
van de vergadering met Hans te bespreken. We danken Hans voor zijn inzet voor het behoud 
van de molen.  
De functie van voorzitter is vacant. 
 
Adri Brendeke heeft haar penningmeesterschap overgedragen aan Hans Versteeg. We wensen 
Hans veel succes in zijn functie. Adri is algemeen bestuurslid geworden. Adri bedanken we 
ook voor haar penningmeesterschap van 9 jaar. Zij werd door omstandigheden gelijk in het 
diepe gegooid. In het begin was het zoeken hoe het allemaal liep met de verschillende 
subsidies. In 9 jaar is daar veel aan in verandert. We hebben nu alleen een jaarlijkse 
draaipremie en de rijkssubsidie voor 5 jaar. We zijn blij dat Adri zich nog in blijft zetten voor 
het behoud van de molen.  
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Hans Versteeg stelt zich voor 
Hallo allemaal, 
Het bestuur heeft mij gevraagd mijzelf kort voor te stellen. 
Dat doe ik graag, mij naam is Hans Versteeg, ik ben 67 jaar oud en geniet al meerdere jaren 
van mijn pensioen. Ik ben woonachtig in Vaassen. Mijn actieve loopbaan heb ik, na een korte 
periode op zee, door gebracht bij de Rabobank. Ik heb daar 44 jaar gewerkt in allerlei 
functies. Daarnaast ben ik circa 30 jaar als voorzitter van de lokale OR en 9 jaar als voorzitter 
Oost Nederland van de landelijke medezeggenschap van de Rabobankorganisatie actief 
geweest. 
In mijn jonge jaren was ik regelmatig in de Keetmolen en de Doesburgermolen te Ede te 
vinden. Dus toen begin vorig jaar Daams molen te Vaassen molenaars in opleiding zocht heb  
ik mij aangemeld. Dit is toen niet helemaal goed gegaan en ben ik eind mei 2014 in Oene 
terecht gekomen.  
Ik heb het prima naar mijn zin op de molen in Oene en heb in molenaar Rudi van de Beld een 
uitstekende leermeester. Eind dit jaar hoop ik op te gaan voor het proefexamen en dan begin 
volgend jaar te slagen voor het landelijk examen molenaar. 
Gelet op mijn financiële achtergrond heb ik ook graag aan het verzoek voldaan om lid te 
worden van het bestuur van de stichting Behoud Korenmolen Werklust Oene en in het bestuur 
de functie van penningmeester op mij genomen.  
Ik hoop nog vele jaren voor onze mooie molen actief te mogen zijn. U zult mij dus regelmatig 
op de molen kunnen aantreffen. Dus zeg ik graag tot ziens. 
 
Voor het onderhoud geen bijdrage meer van de gemeente Epe  
Inmiddels is de buitenverlichting van de molen vervangen door zuinige led verlichting. Door 
het indirecte licht komt de molen meer tot zijn recht en is beter zichtbaar vanaf de Houtweg.  
Verder is er een leuning bij de trap naar de steenzolder gemaakt.  
 
De molen is een Rijksmonument, de gemeente heeft besloten aan Rijksmonumenten geen 
bijdrage voor het onderhoud te geven. Dit betekent dat we naast de Rijksbijdrage van 60% 
moeten zorgen dat geld voor onderhoud via acties en andere bronnen binnenkomt.  
 
Vrijwilligers 
Nog steeds zijn we op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers die hand- en spandiensten 
willen verrichten.  
Wie meldt zich aan om ons te helpen tijdens Oene op Pad op 28 juli en 4 augustus 2015? Het 
gaat dan om het ontvangen van de bezoekers en de verkoop van onze producten.  
 
Verkoop producten 
In de winkel in de molen verkopen we op zaterdag o.a. bloem, pannenkoekenmeel, 4 
zadenmeel, kruidkoek en cakemeel. Mocht de zaterdag niet uitkomen dan kunt u via de e-mail 
contact opnemen om een ander moment af te spreken.  
 
Kerstmarkt  
Tijdens de kerstmarkt stonden we op een andere plaats. We hoorden dat niet iedereen ons met 
de oliebollen verkoop heeft kunnen vinden. Gelukkig waren er net genoeg kopers voor de 
oliebollen, zodat we alles hebben kunnen verkopen. We willen de kopers hartelijk danken.  
 
Meer informatie 
Mocht u een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat. Natuurlijk danken we weer al onze donateurs voor hun bijdrage. 
 


