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U zult in deze nieuwsbrief vele kleine berichtjes treffen. Na het lezen hiervan bent u weer helemaal op
de hoogte van het reilen en zeilen van de molen en haar bestuur.
Oliebollen op de Nationale Molendag op 9 mei
Onze molen doet weer mee aan de Nationale Molendag op 9 mei. Wij zijn er dit jaar in geslaagd om
weer een oude traditie in ere te herstellen. Evert, onze bakker, zal weer lekkere oliebollen bakken. Ze
worden verkocht ten bate van onze kas. We hebben de opbrengsten hard nodig voor het onderhoud
van de molen. We starten om 10.00 uur met het bakken en stoppen rond 15.00 uur. Bestellingen
kunnen al doorgegeven worden aan onze secretaris Hans.

Fietsen en luisteren naar de muziekvereniging Vriendschap op de Nationale Molendag op 9 mei
De VVV’s op de Veluwe combineren de nationale molendag op 9 mei met een speciale fietsactiviteit,
waarbij alle deelnemende kantoren een speciale route uitgeven.
Aanleiding voor deze ‘fietsdag’ zijn de activiteiten van het Nederlands Bureau van Toerisme rondom
de meimaand als landelijke fietsmaand en de positieve evaluatie van de vorig jaar gehouden
fietsactiviteiten rondom de Nationale Molendag. Uit de evaluatie komt naar voren dat ook in het
voorjaar vraag is naar een fietsactiviteit. Bijkomend voordeel is dat de Veluwe (nogmaals) als
fietsbestemming onder de aandacht wordt gebracht.
De deelnemende VVV-kantoren zijn: Nunspeet, Elburg, Apeldoorn, Twello, Epe, Rhenen, Garderen,
Nijkerk, Veenendaal, Heerde, Putten, Ermelo en Renswoude. Voor € 3,50 kan men deelnemen,
daarbij is een herinneringsmedaille inbegrepen.
Vanaf de VVV in Epe en onze molen kunt u starten voor een mooie route van ca. 35 km. De route is
uitgezet aan de hand van het knooppuntensysteem. U fietst via de bosrijke omgeving van Emst naar
Vaassen waar u langs Kasteel Cannenburch en Daams Molen komt. Bij Daams molen staat een
kraampje buiten met diverse meelsoorten, Veluwse stoofpotjes en ansichtkaarten. Ook is dit de
controlepost. Daarna vervolgt u de route richting Oene waar u langs Korenmolen Werklust komt.
Tussen 11.30 en 12.30 uur speelt muziekvereniging Vriendschap hier een gezellig deuntje. Ook
is er verkoop van meel en oliebollen. Op het terras kunt u genieten van koffie, thee of limonade.
Hier is ook weer een controlepost.
De route is verkrijgbaar bij de VVV Epe en onze molen beide zijn open van 9.00 - 17.00 uur.
Onderhoud molen
Dit jaar staat het schilderen van de rietplanken en het witte gedeelte van de stelling op het
programma. De kosten voor het schilderen van de rietplanken zitten vooral in de hoogwerker die we
moeten huren.
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Vrijwilligers en de opening van de winkel
Het bestuur is nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor het uitvoeren van kleine klusjes. Ook kunnen
we nog versterking gebruiken voor de verkoop uit het winkeltje op zaterdag. U hoeft hiervoor geen
kennis te hebben van de molen. Doordat we weinig vrijwilligers hebben, zijn we genoodzaakt geweest
om ook in de zomer de winkel alleen van 10.00 uur tot 13.00 uur op te houden. Met een kleine
bezetting ( alleen de bestuursleden) is het niet mogelijk om ook de middag open te blijven. We vonden
dit een moeilijke keuze, maar zagen geen andere oplossing. De winkel heeft in 2008 ruim 1000 euro
opgebracht. Jammer dat we dit in 2009 niet zullen gaan halen. Het bestuur hoopt van harte dat enkele
Oenenaren zich alsnog aanmelden om zo’n 3 keer per jaar dienst te doen in de winkel van de molen.

`Oenerdagen` op 28 juli en 11 augustus
Als molenbestuur vinden we het belangrijk om bij evenementen in Oene ook mee te doen. Nadat we
deze winter op de kerstmarkt van de partij waren is de molen ook op 28 juli en 11 augustus open om
te bezichtigen. Natuurlijk is er meel te koop en zien we de molenaar bij genoeg wind aan het malen.
13 juni zorgboerderij
Elke jaar probeert het bestuur van de molen een bijdrage te leveren aan de gezellige open dag van de
zorgboerderij.
Dit jaar zullen we onze heerlijke pannenkoeken weer verkopen. Natuurlijk is er ook meel te koop.
Bent u al bij de ossenstal geweest, daar hebben ze ook pannenkoeken van ons heerlijk meel.

ANWB bord
We nodigen u uit om eens langs de molen te komen, we hebben namelijk een echt mooi groot ANWB
bord gekregen. Het is een professioneel bord met de geschiedenis van de molen erop. Wij hebben het
bord gratis gekregen en zijn er erg blij mee.

Boekje 150 jaar molen Werklust
We weten dat er nog donateurs zijn die het boekje over 150 jaar molen Werklust niet opgehaald
hebben. Als bestuur hebben we besloten dat u het boekje ook op kunt halen zonder bon. We hebben
een lijst met donateurs die het boekje nog niet ontvangen hebben. Staat u ook op deze lijst dan kunt u
het boekje nog ophalen.
Afscheid voorzitter Gerrie van de Wetering
Na 8 jaar gaan we op 13 juni 2009 afscheid nemen van onze voorzitter Gerrie van de Wetering. Ze
had al een paar jaar geleden aangegeven dat ze na het jubileum wilde stoppen als voorzitter.
Onder het voorzitterschap van Gerrie heeft de molen hoogte- en dieptepunten gekend.
Gerrie kan terugkijken op een geslaagd jubileum. Een mooie zonnige week met een grandioze
afsluiting van het molenlied door alle basisschoolleerlingen van Oene.
Het resultaat anno 2009 is een molen in goede staat van onderhoud, twee molenaars en een goed
lopende winkel. Een mooi contract met de Ossenstal maar met nog een wens om jonge molenaars en
meer vrijwilligers, zodat niet alles op het bestuur aankomt.

Nieuwe molenaars noodzakelijk
Ook in deze nieuwsbrief wil het bestuur een oproep doen aan de Oener/ Eper/ Heerder bevolking.
Kijk eens om u heen, wie is geschikt om molenaar te worden? Voor een goede toekomst van de
molen is het echt noodzakelijk dat we een leerling-molenaar krijgen.
De opleiding is er op gericht dat je in een drietal periodes van grofweg ongeveer 50 uur, verdeeld over
minimaal 4 verschillende seizoenen alles leert wat je nodig hebt om elke windmolen in Nederland
verantwoord en veilig te kunnen bedienen en te laten draaien. Je krijgt praktijk met ondersteunende
theorie van alle molentypen uit de 5 molenhoofdgroepen.
Exameneisen
Behalve de eis dat je minimaal 18 jaar oud moet zijn op moment van examen doen, dien je minstens
150 praktijkuren op een molen te hebben gemaakt, waarvan minimaal 30 uur op een molen van een
ander type dan de instructiemolen.
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