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Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over onze activiteiten ten behoeve van het
behoud van de korenmolen Werklust te Oene.

Nationale Molendag 12 mei 2012
Op 12 mei wordt in Nederland Nationale Molendag gevierd. Natuurlijk doen wij als stichting
Behoud Korenmolen Werklust ook weer mee.
Wat hebben wij u te bieden?
• Van 11.30 tot 12.30 is er weer het jaarlijkse optreden van muziekvereniging
Vriendschap uit Oene. Er is een terras aanwezig om gezellig naar de muziek te
kunnen luisteren.
• Vanaf 9.00 uur kunt u starten met een fietstocht, deze wordt georganiseerd door de
VVV.
• Vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur zijn er weer heerlijke oliebollen te koop. De opbrengst
komt ten goede aan het onderhoud van de molen. U kunt van te voren tegen betaling
bij Willie uw bestelling opgeven. Deze oliebollen kunnen alleen op 12 mei worden
opgehaald.
• Natuurlijk kunt u de molen bezichtigen en onze heerlijke producten kopen.
Graag zien we u op de 12de mei bij de molen.

Maatschappelijke stage
Jeroen Menkveld is14 jaar en hij woont in Welsum . Hij is leerling van de Noordgouw in
Heerde en zit in het tweede jaar.
Alle scholieren in het voortgezet onderwijs moeten verplicht minimaal 30 uur
maatschappelijke stage lopen. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk zoals helpen in
een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Zo kunnen
jongeren tijdens hun schooltijd een bijdrage leveren aan de samenleving.
Voor de maatschappelijke stage, heeft Jeroen gekozen voor het helpen op onze molen.
Jeroen komt vaak langs de molen omdat zijn opa en oma in Zuuk wonen. Een
maatschappelijke stage op de molen leek interessant om te doen. Jan en Kees (onze
molenaars) vinden het leuk dat Jeroen op zaterdag mee wil helpen op de molen. Jeroen
vindt de stage interessant. Op de vraag of hij molenaar wil worden is hij heel stellig: “nee dat
kan niet. Ik wil later boer worden en mijn vader heeft nu al veel klusjes voor me.”
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Verkoop producten in het winkeltje en bij Willie Kluin naast de molen
De verkoop van molenproducten bij/via Willie Kluin in de winkel naast de molen loopt goed.
Op alle dagen in de week, behalve op woensdagmiddag, is het mogelijk om
pannenkoekenmix, volkorenmeel, bloem, kruidkoek en meer-zadenbrood te kopen. Op
verzoek kan Willie op zaterdag kruidkoek bakken.

Bezoek molen leerlingen van de scholen en andere groepen
Geregeld komen scholen naar de molen voor een rondleiding. We geven ook voor andere
groepen rondleidingen. Wilt u ook een rondleiding dan kan dat geregeld worden. De kosten
zijn 1,50 euro per persoon met een minimum van 20 euro per groep.

Op Pad in Oene
"Op Pad in Oene" bestaat uit diverse activiteiten bij de deelnemende bedrijven. Deze
deelnemers kan men zowel per fiets als met de auto bezoeken. De deelnemers zijn op beide
dinsdagen ( 24 juli en 31 juli) open van 10.00 tot 17.00 uur. Ook dit jaar doen we weer mee
aan Oene op pad. Heeft u familie of vrienden op bezoek, dan is dat de gelegenheid om ook
eens langs te komen voor een bezichtiging van de molen.

Onderhoud
De komende maanden wordt de stelling geschilderd en worden door de molenmaker diverse
werkzaamheden uitgevoerd. Verder gaan we de zeilen vervangen. Dit is het laatste dat we
kunnen doen op basis van de toegekende subsidie. Voor de komende jaren hebben we nog
geen toezeggingen voor onderhoud ontvangen.
De gemeente Epe heeft haar subsidiebijdrage veranderd, vanaf 2012 krijgen we veel minder
subsidie. Dit heeft ook gevolg voor de subsidie van de provincie. Wat dit voor de toekomst
gaat betekenen weten we nog niet.

Extra giftenaftrek aan culturele instellingen
Zoals u hierboven al hebt kunnen lezen, worden de subsidie-inkomsten van de molen steeds
minder. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil
daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. Opvallendste fiscale
maatregel is de invoering van een multiplier op giften aan cultuur. Een gift aan een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk
extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan de molen Werklust met een
multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer
aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan
schenkingen van € 5.000 per jaar.

Nieuwe bestuursleden, molenaar en vrijwilligers
We zijn al een jaar op zoek naar een nieuwe penningmeester en andere bestuursleden. In
de winter hebben we maar 1 opgeleide molenaar, het is wenselijk om het aantal molenaars
uit te breiden. Voor diverse hand- en spandiensten zijn vrijwilligers altijd welkom.

Tot slot
Mocht u een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met onze
voorzitter Hans Stakenburg 06-51905007. Natuurlijk danken we weer al onze donateurs voor
hun bijdrage.

2

