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Beste Werkhovenaar en/of vriend(in) van de molen,
Hierbij de nieuwsbrief van de Werkhovense molen van 2014.
Naast een beschrijving van de diverse activiteiten rondom de
molen van afgelopen jaar staat de nieuwsbrief vooral in het teken
van de molendag 2014. Deze is op zaterdag 10 mei en is dit jaar
extra feestelijk. Het is komende maand namelijk precies 20 jaar
geleden dat onze molen Rijn & Weert gerestaureerd is.
Sindsdien draait de molen elke week een aantal dagen en
bezoeken een groot aantal mensen geregeld onze molenwinkel
voor de aanschaf van diverse versgemalen producten. Dit vooral
dankzij onze vrijwillige molenaars.
Eén wil ik er een in het bijzonder noemen en dat is Michel Strik. Hij is onze molenaar vanaf het
1e uur en dus ook al 20 jaar lang bij de molen betrokken en bijna elke zaterdag op de molen
te vinden. Ik wens u veel leesplezier en ik zie u graag op 10 mei tijdens de molendag 2014!
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In de Molenwinkel vindt u tal van
molenproducten, zoals meel van
tarwe en spelt en pannenkoekenmix.

Voor de fietsliefhebbers:

De molen bevindt zich halverwege
knooppunt 76 en 60

Op het molenplein is een rustpunt;
In het zomerseizoen dagelijks open.
www.rustpunt.nu

Vriend van de Molen worden?

Een molen kan vanwege het
kostbare onderhoud niet goed
functioneren zonder giften. Vriend
van de molen worden ? U kunt een
machtigingsformulier
aanvragen
bij ons. Als u een machtiging invult
wordt 1 x per jaar uw bijdrage
geïncasseerd. U kunt ook zelf geld
overmaken voor het onderhoud van
de molen

Onderhoud

in 2013 heeft de molen een grondige
schilderbeurt gehad. Peter Fraza is onze
vaste schilder die personeel heeft zonder
hoogtevrees. Ook de rieten kap heeft een
onderhoudsbeurt gehad.

Steun van bedrijven
In het kader van maatschappelijke bewust
ondernemen, hebben we steun gehad van
een aantal bedrijven en organisaties:

De Molen is geopend op vrijdag van
13:30 - 17:00 uur en op zaterdag van
10:00 - 16:00 uur.

De ophanging van de deuren is verbeterd
door Coen Rosengarten
Wij zijn opgenomen in het ANBI
register : een tot Algemeen Nut
Beogende Instelling. Dat geeft u, als
u doneert, extra mogelijkheden voor
fiscale aftrek.

Bestuur
Keukenstudio Beelen heeft de kasten van de
winkel stevig in elkaar gezet.

De brandweer van Werkhoven heeft de
stelling schoongespoten zodat we met de
vrijwilligersdag van NLdoet op 21 maart de
stelling konden behandelen met een coating.

Eric van Rooijen voorzitter
Els van Santen secretaris
Leny Visser penningmeester
Stef de Bruin
Hans de Jongh
facebook.com/Rijnenweert
@rijnenweert

Website

www.korenmolen-werkhoven.nl

E-mail

secretaris@korenmolen-werkhoven.nl

Conferentiecentrum Woudschoten heeft
geholpen met schoonmaken van de molen.
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De brandweer heeft de molen ook
gebruikt toen zij de regionale wedstrijden
organiseerden.

IBAN / Rekeningnummer
NL62 RABO 0311 0046 01
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Vrienden van de molen

We zijn heel blij om te merken dat
we een trouwe groep met vrienden
hebben die ons jaarlijks steunen
met een financiële bijdrage. Daarom
iedereen hartelijk bedankt voor uw
bijdrage!
Vrijwillige bijdragen zijn van harte
welkom! U kunt deze overmaken
naar NL62RABO0311 3346 01 t.n.v.
de Stichting Korenmolen Werkhoven
Het drukken en verspreiden van
deze jaarbrief kost het bestuur en
de vrijwilligers tijd en geld. Indien
mogelijk zouden wij u deze brief
graag via de mail versturen. Als dat
kan, wilt u dat dan laten weten aan
het secretariaat:
secretaris @korenmolen-werkhoven.nl

10 mei

Molendag 2014
De molendag is op zaterdag 10 mei van 11.00 uur tot 17.00 uur. Rondom en in de Werkhovense
molen zijn er diverse activiteiten. Hieronder een overzicht.

Programma

12.00 uur
Optreden van accordeontrio “Trio Gezellig”
14.00 uur
Bezoek van onze Burgemeester Hans
Martijn Osterdorp met aansluitend de
ballonnenwedstrijd en een optreden van
muziekvereniging Constantia.
15.00 uur
Optreden van het Werkhovens popkoor
“Mamma’s & Pappa’s”

Rondleidingen

Molenweetjes

In 2013 maakte de molen 23070
omwentelingen, dat is ruim 37.000
meer dan in 2012.
In totaal is er in 2013 ruim 4.000 jilo
meel verkocht.

Uit het gastenboek...

“Amazing to see the force of wind and
the engineering abilities, sensational “
from Australia

Tijdens de molendag staan de molenaars
weer voor uw klaar om u rond te leiden door
de Werkhovense molen.

Molenmarkt

Op het Molenplein staan er een
aantal marktkraampjes met diverse
streekproducten, Fair Trade producten,
handgemaakte sieraden, kinderkleding etc.
Ook zal er een kraam staan van “het dak van
werkhoven” Uiteraard zijn er deze dag ook
diverse molenproducten te verkrijgen.
Tip: De molenmarkt is een mooie gelegenheid
om een mooi moederdagcadeau te kopen.

Even voorstellen:

Willeke Dijksterhuis
Mijn naam is Willeke Dijksterhuis.
Sinds een kleine 2 jaren volg ik de
opleiding tot molenaar en ben ik
veelal op zaterdagen op de Rijn &
Weert.

Wafels

Uiteraard kunt u deze Molendag weer
genieten van de overheerlijke wafels van
Bets van Echtelt. Bets bakt al 20 jaar wafels
tijdens de molendag en monumentendag.
Wees er op tijd bij want op = op!

Rad van Avontuur

Gedurende de molendag zal er meerdere
malen aan het Rad van avontuur worden
gedraaid. Hierbij zijn mooie prijzen te
winnen, Deze zijn beschikbaar gesteld door
diverse locale en regionale ondernemers.
De opbrengst is bedoeld voor nieuwe LEDverlichting voor de Molen.

Molenfietstocht

Vanaf 10 mei is er er een nieuwe fietsroute
beschikbaar. Tijdens deze fietstocht van 30
km komt u langs de 3 molens van Werkhoven,
Cothen en Wijk bij Duurstede. De molendag
is natuurlijk de ideale gelegenheid om deze
tocht te gaan fietsen. En na het fietsen kunt u
dan nog genieten van de diverse activiteiten
rondom de molen De route is tijdens de
molendag te koop voor een euro.

Terras

Kinderen

Voor de kinderen is er een groot springkussen
en je kunt je laten schminken. Er staat een
grabbelton en er is popcorn verkrijgbaar.
Om 14.00 uur is de ballonnenwedstrijd.

Op ons gezellige terras kunt lekker bijkletsen
en genieten van een glaasje fris, wijntje
of koud pilsje. Ook zullen er overheerlijke
belegde broodjes te koop zijn.

Mobilimes

Tijdens molendag staat er op het terrein
bij de molen ook een Mobilimes. Dit is een
rijdende expositie over de Romeinen in
Nederland. Zeer de moeite waard om even
naar binnen te gaan.
De molendag 2014 wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Het volgen van de opleiding en het
bezig zijn met de molen is voor mij
een ideale tegenhanger van mijn
werk in de gehandicaptenzorg. Waar
het op mijn werk vooral verbaal is, is
het op de molen heerlijk praktisch.
Voor mij is een dag op de molen een
dag uitwaaien en opladen.
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