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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 11 mei 2013
Op 11 mei wordt in Nederland Nationale Molendag gevierd. Natuurlijk doen wij als stichting 
Behoud Korenmolen Werklust ook weer mee. 
Wat hebben wij u te bieden?
 Vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur zijn er weer heerlijke oliebollen te koop. De opbrengst komt 

ten goede aan het onderhoud van de molen. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u 
aan om vroeg te komen;

 Van 11.30 tot 12.30 uur treedt muziekvereniging Vriendschap uit Oene op. We heten u 
weer welkom op ons terras;

 Vanaf 9.00 uur kunt u starten met een fietstocht, deze wordt georganiseerd door de VVV-
Epe;

 Natuurlijk kunt u de molen bezichtigen en onze heerlijke producten kopen;
 Als extra attractie kunt u kennis maken met zendamateur Roel Hoek. 

Graag zien we u op de 12de mei bij de molen.

Zendamateur maakt radioverbinding vanuit de molen
Dit jaar wordt er vanuit de Korenmolen Werklust Oene meegedaan aan Mills on the Air.
Mills on the Air (MOTA) is een uit Engeland overgewaaid evenement dat ieder jaar op onze 
Nationale Molen en Gemalen Dagen wordt georganiseerd. Dit jaar voor de eerste keer in 
Oene. Door gelicenseerde zendamateurs wordt vanuit molens/gemalen gewerkt met andere 
amateur-stations en met  andere deelnemende molens/gemalen.
Gelicenseerde zendamateurs zijn radio-zendamateurs die een examen in radiotechniek hebben 
afgelegd. Na het voldoen aan strenge eisen, middels diverse examens, zijn deze radioamateurs 
gemachtigd om uitzendingen te doen op de korte golf. De uitzendingen kunnen variëren in 
spraak, morse en digitale technieken. Verbindingen met andere, buitenlandse zendamateurs 
zijn mogelijk over de gehele wereld.
Roel Hoek van de Houtweg in Oene (PA1RH) zal hiervoor radioverbindingen vanuit de 
molen maken. Hiervoor is een speciale call aangevraagd met de roepletters PA6KMWO. 
Onder deze call zal geprobeerd worden verbindingen te maken met andere amateurstations en 
met andere “radio actieve” molens en gemalen.
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Het radiostation zal zaterdag 11 mei actief zijn van 11 uur ‘s ochtends tot 3 uur ‘s middags. Er 
wordt met name gewerkt op de 40m en 20m kortegolf band.
Belangstellenden worden uitgenodigd om naast het bezichtigen van de molen op deze manier 
ook kennis te maken met de radio zendamateur hobby.

Waar zijn onze producten nog meer verkrijgbaar?
We proberen zo veel mogelijk bedrijven te vinden die ook onze producten willen verkopen. In 
de Plus supermarkt te Heerde is ons bloem, pannenkoekenmeel, 4-zadenmeel en cakemeel 
verkrijgbaar. 

Ook zijn de producten te bestellen via Janneke Goudbeek-Tessemaker van Goudbeek Emaille 
Zij heeft een webshop www.goudbeek-emaille.nl.

Een ander initiatief zijn de kerstpaketten van de Stichting Fair Chance.
De stichting Faire Chance maakt (h)eerlijke kerstpakketten voor bedrijven. Onze molen  
levert pannenkoekenmeel aan deze stichting. Als er mensen zijn die bij bepaalde bedrijven 
werken en behoefte hebben aan kerstpakketten met lokale/streekproducten dan kunnen die 
zich melden bij info@fairchance.nl. Zie ook http://www.stichtingfairchance.nl.
100% van de winst gaat naar de projecten die zij ondersteunen. Dit is bv. scholing voor  
kansarme kinderen in Nepal. Aan hen wordt zo een eerlijke kans op een mooie toekomst 
geboden.

En natuurlijk zijn op zaterdag de producten verkrijgbaar in de molen en de rest van de week 
bij Willie in de winkel, bij de molen. 
We hebben als nieuwe product 4-zadenmeel, hieraan kunt u zelf ingrediënten toevoegen.

Bestuursleden en Vrijwilligers gezocht
Nog steeds zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. 3 bestuursleden zijn na 8 jaar 
aftreedbaar. Kent u iemand die belangstelling heeft, wilt u dan de namen aan onze voorzitter 
doorgeven?

Onderhoud
De eigen bijdrage die de stichting moet betalen voor het onderhoud wordt steeds groter, net 
zoals iedereen krijgen ook wij minder subsidie. In het onderhoudsplan is voor 2016 een 
vernieuwing van de lange spruit gepland. Een spruit van een bovenkruier is een horizontale 
balk in de kap van de molen voor het kruien, het op de wind zetten van het gevlucht. Wilt u 
precies weten wat dit is, kom dan langs; het wordt u haarfijn uitgelegd. We willen in 2016 
hiervoor een actie gaan houden. We willen u vragen om als donateursgeld meer te geven dan 
het huidige minimum van 5 euro.

Op pad in Oene
Op 30 juli en 6 augustus is er weer Op pad in Oene. Dit jaar is het voor de 5e keer dat “Op 
pad in Oene” wordt georganiseerd en dat is natuurlijk een feestelijke gebeurtenis. Als extra
wordt er dit jaar op beide dagen een sloganwedstrijd georganiseerd. U bent natuurlijk ook 
weer welkom bij de molen. 

De afgelopen periode zijn diverse scholen op bezoek geweest in de molen. 
Mocht u ook een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met onze 
voorzitter Hans Stakenburg 06-51905007. 

Bedankt
Graag willen we u nog bedanken voor de oliebollen die u gekocht heeft op natte kerstmarkt en 
uw donateursbijdrage.
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