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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.
Kerstmarkt 19 december 2014
Wilt u het onderhoud van de molen steunen dan zijn er 19 december 2014 op de kerstmarkt te
Oene weer oliebollen te koop. Ook hebben we in de kraam pannenkoekenmix en kruidkoek te
koop. U kunt ons vinden voor café restaurant Dorpszicht.
Kees Poppeliers overleden
Het is stil.........
Geen zuchtje wind.
Een van onze molenaars, Kees Poppeliers, is in de ochtend van 8 mei op 75-jarige leeftijd
overleden.
Kees heeft een belangrijke rol gespeeld in en om Korenmolen Werklust te Oene en Molen De
Vlijt in Wapenveld. Hij en zijn vrouw verbleven elk jaar tussen april en oktober op een
camping in de buurt. In deze periode liet Kees veelvuldig Korenmolen Werklust Oene en
Molen De Vlijt in Wapenveld draaien. Daarna overwinterden zij weer in hun thuisverblijf in
Puttershoek, om het jaar erop weer terug te keren naar Oene en Wapenveld.
Afscheid van bestuurslid Klaas Dijkstra
Per 1 November heeft Klaas Dijkstra 4 jaar officieel (onofficieel 4,5 jaar) erop zitten binnen
het bestuur Molen Werklust Oene.
Tijd om het stokje over te dragen. Een deel van zijn vrijwilligerstijd gaat nu naar de nieuwe
basketball vereniging in Epe, die hij onlangs samen met anderen heeft opgericht.
Klaas is gestopt met zijn bestuurstaken. Hij blijft nog logistieke taken uitvoeren (gedeelte van
de bestellingen verzorgen), zolang daar geen vervanging voor is.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een vervanger voor de logistieke taken en/of een bestuurslid,
als u interesse heeft kunt u contact opnemen met de secretaris.
Keukenblok
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat het keukentje opgeknapt is. Van Arjan de Bruin
hebben we een passend keukenblok voor ons keukentje geregen. We zijn hier erg blij mee en
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willen hem hierbij bedanken. Het hele keukentje en de wc zijn weer helemaal in orde en
kunnen er weer jaren tegen.
Broodbakken
Heeft u interesse in het bakken van brood en wilt u dit samen met anderen doen dan kunt u
zich opgeven bij het secretariaat. Rudy onze molenaar brengt u de kneepjes van het
broodbakken bij. Bij voldoende belangstelling zal er op een zaterdag een ochtend gepland
worden.
Onderhoud
Het afgelopen half jaar is o.a. de stelling van de molen geschilderd door schildersbedrijf Evert
Jager uit Vaassen. Verder zijn er diverse (timmer) klussen uitgevoerd. Begin 2015 komt de
Molenmaker weer voor een algemene inspectie en planning voor het onderhoud van 2015.
Een dezer dagen wordt de buitenverlichting van de molen vervangen door zuinige
ledverlichting. Door het indirecte licht komt de molen meer tot zijn recht en is beter zichtbaar
vanaf de Houtweg.
Landelijke Molendag
We zijn naar de landelijke Contactdag van de Vereniging De Hollandsche Molen geweest.
Daar waren de onderwerpen dit jaar: vrijwilligers over 10 jaar, en molenbiotoop.
Centraal stond de vraag: Hoe zorgen we er voor dat de molen over 10 jaar ook nog
bestuurders en vrijwilligers heeft? Heeft u hier ideeën over laat het ons dan weten, we kunnen
dan samen hier een project van maken.
Verkoop producten
In de winkel in de molen verkopen we op zaterdag o.a. bloem, pannenkoekenmeel, 4vierzadenmeel, kruidkoek en cakemeel. In de voormalige winkel van Willie worden geen molenproducten meer verkocht. Mocht de zaterdag niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met
de secretaris om een ander moment af te spreken.
De winkel is overgenomen door onze nieuwe buren, wij wensen hen veel succes en hopen op
een goede samenwerking.
Molenaars
Onze molenaar Rudy heeft twee leerling molenaars, die hij begeleidt bij hun opleiding tot
molenaar. Hij neemt het lesboek met praktijkopdrachten met ze door en oefent de theorie.
Matty heeft inmiddels haar opleiding afgerond en is geslaagd. Zij mag nu zelfstandig een
molen draaien. Ze is ook molenaar op de molen in Olst. Hans is nog bezig met de opleiding,
hij hoopt die in 2015 af te ronden.
We kunnen nog altijd leerling molenaars gebruiken, dus al u zin heeft kom gerust langs.
Molen lucifers
De familie Bosch heeft een plastic zak met lucifersdoosjes geschonken. Het zijn de bekende
doosjes met een molen erop. In de molen kunt u de doosjes komen bezichtigen. Onze molen
stond ook op zo’n doosje, daar hebben we een kaart van gemaakt.
Bedankt
De twee “Oene op pad dagen” waren een groot succes. We hebben zeker meer dan 100
bezoekers gehad.
Tot slot willen we natuurlijk alle vrijwilligers, donateurs, kopers van meelproducten in de
molen hartelijk bedanken.
Graag ontmoeten we u in de molen waar ons winkeltje nog steeds vol molenproducten staat.
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