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

Feest op de molen 14 mei 2011
Op 14 mei wordt in heel Nederland Nationale Molendag gevierd. Natuurlijk doen wij als
Stichting Behoud Korenmolen Werklust ook weer mee.
Wat hebben wij u te bieden?
• 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 vanaf 9.00 uur starten voor een fietstocht, de route is ongeveer 40 kilometer
lang en er wordt gefietst aan de hand van het knooppunten systeem.
• 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.
• Natuurlijk kunt u de molen bezichtigen en onze heerlijke producten kopen.
• Voor liefhebbers is er De Molenkrant verkrijgbaar, een uitgave van de Vereniging de
Hollandse Molen.
Graag zien we u op de 14de mei bij de molen.

Herman den Blijker en onze pannenkoekmeel
Zoals u weet gebruikt de Ossenstal ons pannenkoekenmeel voor haar heerlijke
pannenkoeken. Dit is Herman den Blijker, van het tv programma Herrie in de keuken ook
niet ontgaan. In het programma tracht Den Blijker noodlijdende collega's uit het hele land in
één week te helpen door hun volledige restaurant te renoveren. Zo heeft hij
Pannenkoekenhuis ‘De Lichtmis’ bij Zwolle ook in contact gebracht met ons
pannenkoekenmeel.

Afscheid van Evert Slotboom
Velen jaren heeft Evert Slotboom deel uit gemaakt van ons bestuur. Hij zorgde jaarlijks voor
veel verkoop van onze producten tijdens de kerstmark en de jaarlijkse molendagen. Gelukkig
zijn we Evert nog niet kwijt als vrijwilliger, hij blijft op de molendag actief als oliebollenbakker
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en verkoper (samen met zijn vrouw Jannie). We willen Evert bedanken voor zijn inzet als
bestuurslid. We hebben op passende wijze afscheid genomen van Evert, te weten tijdens de
uitzending van Herman den Blijker over pannenkoeken. Voor wie het nog niet wist: Evert is
de samensteller van het pannenkoekenmeel recept.

Verkoop producten in het winkeltje en bij Willie Kluin naast de molen
We hebben al een tijdje ervaring met de verkoop van molenproducten bij/via Willie Kluin in
de winkel naast de molen. Dit loopt prima, op alle dagen in de week behalve op
woensdagmiddag is het mogelijk om b.v. pannenkoekenmeel te kopen. Daarnaast hebben
we natuurlijk volkorenmeel, bloem, meer-zadenbrood, kruidkoek- en cakemix.

Nieuwe molenkaart
Nog steeds is er vraag naar een kaart van de molen. We waren door onze voorraad van
molenkaarten heen. We waren blij verrast dat we een donatie hebben gekregen die we
konden gebruiken voor het fotograferen en laten drukken van de nieuwe molenkaart.
De kaart is in de winkel verkrijgbaar voor 0,50 eurocent en via internet verkrijgbaar voor 1
euro. Voor internet verkoop: Kopieer de volgende link in je browser:
http://link.marktplaats.nl/443812625

Vrijwilligers en nieuwe leerling molenaar
We zijn heel blij dat er een nieuwe leerling molenaar opgeleid wordt in onze molen. Samen
met Jan van de Wetering, Kees Poppeliers en met hulp van Rudy van de Belt van de molen
uit Wapenveld hopen we deze zomer de molen vaak in bedrijf te hebben. Als u de molen ziet
draaien, is hij open voor publiek en kunt u uw vragen over de molen stellen.
Zijn we er nu? Nee we zijn nog op zoek naar iemand die de pr van de molen in de pers en
op de website wil gaan verzorgen. We denken aan iemand die zich wil gaan verdiepen in
wat er allemaal speelt in onze omgeving en waar mogelijkheden zijn om de molen te
promoten.

Bezoek leerlingen van de scholen
De scholen in Epe e.o. hebben een molenproject. Dit betekent dat de leerlingen ook een
molen gaan bezoeken. Zo ontvangen wij dus regelmatig groepen leerlingen die in de molen
rondgeleid worden. Lijkt u het leuk om een paar uurtjes hierbij te helpen, dat kan natuurlijk
altijd.

Op pad in Oene
Ook dit jaar doen we weer mee aan op pad in Oene. Dit jaar zijn deze dagen op 26 juli en 2
augustus. 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
Naast het schoonmaken en het algvrijmaken van de stelling hebben we de afgelopen winter
weinig aan het onderhoud kunnen doen. In het najaar was het hout al snel te nat voor de
grote schilderbeurt. Gelukkig kan het hout nu goed opdrogen, zodat we snel aan de slag
kunnen.

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.
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