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Molendag op 8 mei 2010
Op 8 mei is weer de jaarlijkse molendag. Op de molendag zijn de deuren van de molen weer
open voor publiek. De molen zal weer in bedrijf zijn. Een ideale gelegenheid om eens een
kijkje te nemen hoe de werking van de molen is. De molenaars geven de hele dag door
rondleidingen. Bij de molen en ook bij het VVV van Epe is een fietstocht van ongeveer 40
kilometer beschikbaar.
Bij de molen wordt een gezellig terras gemaakt. Naast koffie, thee en limonade zijn er ook
dit jaar weer verse oliebollen verkrijgbaar.
Muziekvereniging Vriendschap uit Oene speelt diverse nummers vanaf 11.30 uur tot en met
12.30 uur.
De toegang tot de molen is gratis, de opbrengst van de oliebollen komt ten goede aan het
onderhoud.

Verkoop nieuwe producten
We hebben besloten ons assortiment uit te breiden. U kunt nu terecht voor koekjesmix,
kruidkoekmix, molencakemix, pannenkoekenmeel, volkorenmeel, molenbloem, 4
zadenbrood, appeltjesbrood, krentenbrood, molenvolkoren en molenwitbrood.
In de molen zijn ook gratis recepten verkrijgbaar.
De molen is op zaterdag open. Mocht u op een andere dag meel of mix nodig hebben, dan
kunt u terecht bij ons bestuurslid Willie Scheurs-Kluin.

Onderhoud molen
De borden van de wieken zijn inmiddels gemaakt. Ze worden de komende weken in de
wieken geplaatst. We hebben echter geen bijdrage gekregen van de Rabobank. De reden
voor het afwijzen is, dat nieuwe borden horen bij het onderhoud en dat we dan zelf voor
financiën hadden moeten zorgen.
Maar zoals u weet kan dit niet, want een molen heeft bijna geen inkomsten. Inkomsten
komen door de verkoop van meel en donateurs. Gelukkig hebben we van D’Olde Banke een
bijdrage in het onderhoud gehad.
De stelling is erg glad, voor de molenaars en bezoekers is dit gevaarlijk. We zijn aan het
onderzoeken hoe we de stelling stroever kunnen maken. Daarnaast is molenaar Gijs de
touwen aan het vernieuwen, een intensieve klus. Hij krijgt hierbij hulp van een molenaar uit
Hattem.
We hebben molenbedrijf Berkhof een inspectie laten verrichten. De komende tijd krijgen we
een offerte met daarin een planning voor het onderhoud voor de komende jaren. In de
volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.
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Even voorstellen……………………………
Het bestuur heeft gevraagd om mij, via deze nieuwsbrief even kort voor te stellen aan u.
Mijn naam is Klaas Dijkstra, geboren te Dokkum in 1966. Opgegroeid op het Friese platte
land en gewoond in Damwoude, Leeuwarden, Wapenveld, Wezep en Leusden. Nu wonen
we vanaf de zomer 2006 in Oene. Niet iedereen kent mij , maar ik sta bekend als de `man
van Lucy Palm` (dat krijg je met import en is prima) en wie kent niet de familie Palm van de
Boshoekerweg. Dus dan is de link snel gelegd.
Wij staan letterlijk sóchtends op met molen in het vizier en gaan er mee naar bed, want we
wonen aan de Molenstraat nr. 6. Komende periode draai ik mee met het bestuur en mag
gaan meelopen met Evert Slotboom, om de ins en outs van `vak` te leren. Zeker in deze tijd
waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid bijna toverwoorden zijn,
zou je toch verwachten dat de molen een steeds prominentere rol in Oene en omstreken zou
kunnen vervullen.
Momenteel werk ik bij AkzoNobel Wapenveld (verffabriek). Daar probeer ik de omgeving van
onze medewerkers zo in te richten, dat ze op een goede en slimme manier kunnen werken
en het nog leuk vinden ook. Verder vind ik kerkenwerk belangrijk, dat loopt als een rode
draad door mijn leven. Concreet houdt het nu in dat ik medeorganisator ben van de jaarlijkse
rommelmarkt in Heerde. Verder ben ik jarenlang basketball coach –trainer A- geweest (nu
even in ruste omdat er rondom het huis nogal wat te doen is).
Terug naar het bestuur van de molen. De bedoeling is dat we de eindklantcontacten bij 1
persoon willen houden. Evert stopt er mee in november, in de tussentijd probeer ik zoveel
mogelijk op te pikken.
Dan nog even een OPROEP!! Wil je geen bestuursfunctie vervullen, maar wel `iets` doen
en handen uit de mouwen steken? Bij deze wil het bestuur een oproep doen aan een ieder
zoals bijv. actieve Vut-ters om samen met anderen volgens vaststaand rooster de logistiek
te verzorgen aan onze klanten, ca. 15 km rondom Oene. Dit houdt in het vervoeren en
afleveren van producten die klanten bestellen bij `stichting korenmolen Werklust`, bel gerust
06 51212843.

Vrijwilligers gezocht voor bezoek Scholen en Op pad in Oene
De afgelopen periode heeft Gijs kinderen van de scholen uit Epe en Gortel rondgeleid in de
molen. Hij werd hierbij ondersteund door het bestuur. Maar het is vaak passen en meten. We
zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Donateurs we doen een beroep op jullie, is er iemand
die dit leuk vindt, meldt je dan aan. Op de molendag van 8 mei zijn we aanwezig, zodat we
dan een mondelinge toelichting kunnen geven op de werkzaamheden.
De volgende gelegenheid waarop we vrijwilligers nodig hebben is op 27 juli en 3 augustus.
Op deze dagen is de molen te bezichtigen tijdens Op pad in Oene.

Puur! verkoopt ook molenproducten
Denk u ook, waar is de kaasboer die bij Ter Weele stond gebleven? Hij is een zaak
begonnen aan de Bonenburgerlaan 20, 8181 HE Heerde. Zijn zaak heet Puur!, zie
www.puurholland.eu. Bij Puur verkopen ze onze producten zoals hierboven genoemd. Puur
is iedere dag open.

Molenaar, iets voor U?
Tot slot wil het bestuur nog graag onder de aandacht brengen, dat we nog steeds op zoek
zijn naar ( leerling)molenaars. De opleiding wordt voor u vergoed. Op 8 mei ziet u de molen
in werking en kan de molenaar zijn ervaringen over de opleiding en het werk met u delen.

Tot slot
Wij danken u voor u jaarlijkse donateurs bijdrage, zonder u bijdrage is het niet mogelijk de
molen in Oene te behouden.
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