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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 14 mei 
Ieder tweede weekend van mei organiseren vereniging De Hollandsche Molen, het Gilde van 
Vrijwillig Molenaars en de vele molenaars, moleneigenaren en molenvrijwilligers in 
Nederland de Nationale Molendag. Met dit evenement willen wij gezamenlijk het 
Nederlandse publiek en toeristen kennis laten maken met dit bijzonder stukje levende 
geschiedenis.  
Het bezoek aan onze korenmolen Werklust is ook dit jaar extra aantrekkelijk omdat onze 
buren De Schoof, Atelier de Witte Pimpernel en het Cultuur Historisch Museum Oene een 
Lentefair en Boer’markt organiseren.  
 
Het optreden van muziekvereniging “Vriendschap” is inmiddels een traditie geworden. Zij 
spelen tussen  half 12 tot half 1 weer gezellige toepasselijke muziek.  
 
De molen is te bezichtigen en u kunt er natuurlijk Oliebollen en meelproducten kopen. Vooral 
onze donateurs roepen we op om langs te komen voor oliebollen. De opbrengst is heel 
belangrijk voor het onderhoud van de molen.   
 

 
Hans Versteeg onze gediplomeerde nieuwe molenaar 
De afgelopen jaren heeft Hans Versteeg de opleiding tot molenaar gevolgd. Hierbij zijn 
verhaal. 
Ik heb 7 april met goed gevolg het landelijk examen voor molenaar afgelegd. 
Dat is afgenomen op de pelmolen Ter Horst te Rijssen. 
Het betreft hier een pel- en oliemolen, waar de hele week olie wordt geslagen. 
Het weer was behoorlijk winderig en buiig van karakter, en kwam natuurlijk net een flinke 
buientrog overheen. 
Het praktijk gedeelte gedraaid met twee halve. 
Het examen bestond uit de helft praktijk en de helft theorie, waarbij het weer een belangrijk 
onderdeel was. 
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Tijdens het examen had ik er zelf al een goed gevoel over, en gelukkig bleek later dat de 
examencommissie dat ook had. 
Na afloop kreeg ik het gildespeldje opgespeld als blijk van bekwaamheid. 
Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn opleider en leermeester, onze eigen molenaar Rudi 
van de Beld. 

 
Het opgespelde gilde speldje 

 
Wij feliciteren Hans met zijn diploma. 
 
Robin, een leerling molenaar die vroeger veel te vinden was op onze molen, heeft het examen 
ook het met goed gevolg afgelegd. 
 
De heer T. Nooteboom Lid in de Orde van Oranje Nassau 
Het oud bestuurslid T. Nooteboom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, we 
willen hem hiermee feliciteren. Hij heeft meer dan 10 jaar deel uit gemaakt van het bestuur. 
Hij was een gewaardeerd bestuurslid en het organiseren van de jaarlijkse molendag was een 
van zijn taken. Hij heeft aan de wieg gestaan van onze huidige opzet. 
 
Subsidie van de provincie Gelderland 
De provincie Gelderland draagt de molens in Gelderland een warm hart toe. De molen 
Werklust kan een bedrag van € 3.100 ontvangen voor het onderhoud. In de volgende 
nieuwsbrief geven we u door waarvoor we subsidie hebben aangevraagd.  
 
Onderhoud 
De kleine onderhoud klusjes zijn uitgevoerd. Het is wachten op een offerte van de 
molenbouwer voor het groot onderhoud. Ook is de molenbouwer gevraagd een offerte in te 
dienen voor een zogenaamde APK keuring. Het doel hiervan is dat duidelijk wordt wat er de 
komende jaren aan ouderhoud uitgevoerd moet worden.  
 
Wie heeft belangstelling voor secretaris van het bestuur? 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een secretaris. Als u belangstellig heeft kunt u het 
bijvoorbeeld langskomen op de molendag. De bestuursleden zijn aanwezig en kunnen 
uitleggen wat het secretariaat inhoudt.  
 
Vrijwilligers  
Nog steeds zijn we op zoek naar  vrijwilligers die vooral het winkeltje in de zomermaanden 
voor een paar uur per zaterdag willen bemensen. Meestal komen er veel toeristen en is het 
gezellig.  
 
Meer informatie 
Mocht u een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met de 
voorzitter Rein Hannema (r.hannema1@gmail.com). Natuurlijk danken we weer al onze 
donateurs voor hun bijdrage. 


