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MOLENNIEUWS
Groot Onderhoud!
In 2019 is het alweer 25 jaar geleden dat de molen volledig gerestaureerd is. Met de vele vrijwilligers wordt er nu voor gezorgd dat
de molen in stand wordt gehouden. Door de molenaars die de molen iedere vrijdag en zaterdag laten draaien. Door de vrijwilligers
die de molen voor het publiek openstellen op de molendag en de monumentendag, bij de jaarlijkse NL Doet en bij het vele andere
dagelijkse onderhoud dat er gepleegd moet worden. Maar groot onderhoud betekent dat er weer de nodige grote dingen aan de molen
moeten worden gedaan. Zoals schilderwerk, vervangen van houtwerk, de rietenkap, etc. Verder in dit molennieuws leest u meer over de
bijzondere werkzaamheden.
Voor dat groot onderhoud is ook groot geld nodig. Geld dat we zelf voor de molen bijeen moeten brengen. Een deel krijgen we via
subsidies uit het onderhoudsfonds. Maar de rest moet de molen zelf bijeenbrengen. Dat krijgen we via donaties, sponsoring en vooral
ook uit de verkoop van de molenproducten. Waar we inmiddels een mooi assortiment van hebben opgebouwd. Van meel voor het
heerlijkste brood tot en met meel voor appeltaart en pannenkoeken. En zelfs voor hondekoekjes! Zo is de molen de leukste cadeauwinkel
van Werkhoven geworden.
Kom dat zaterdag 12 mei allemaal beleven op de jaarlijkse molendag. Dan zijn er bovendien allerlei leuke kramen met andere
heerlijke producten uit de Krommerijnstreek. Dus kom gezellig proeven van al het lekkers wat we te bieden hebben!
Frank Bouman, Voorzitter Molenstichting Rijn & Weert

De lekkerste appeltaart van Werkhoven...

Wij zijn heel benieuwd wie de lekkerste appeltaart van Werkhoven
bakt. Dus kom zaterdag 12 mei met je appeltaart naar de molen.
En doe mee aan de verkiezing van de lekkerste appeltaart van
Werkhoven. En ben je zelf niet zo goed in bakken? Kom dan
gewoon naar de molen om er van te proeven!
Lever je appeltaart 12 mei in vóór: 14:00 uur
jurering vindt 12 mei plaats om: 15:00 uur

erder!
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Donateurs krijgen korting!
Velen herkennen dat wel. Die lekkere recepten uit oma’s (of
moeders) keuken. De lekkerste appeltaart, vers gebakken brood
of cake en natuurlijk pannenkoeken. Met het brede assortiment
producten dat we inmiddels in de molen aanbieden kunt u het zelf
allemaal weer maken.
En een van de lekkerste, goed geheim gehouden, producten is
onze speciale appeltaartmix. Want appeltaart is bij uitstek een taart
dat je het liefste zelf thuis bakt en vers en nog een beetje warm
wilt eten. In onze appeltaartmeel zit een beetje kaneel. Zodat je
appeltaart tot op de bodem lekker is.

Wordt donateur en krijg direct korting op de molenproducten.
Om het groot onderhoud aan de molen te kunnen uitvoeren
hebben we ook de steun nodig van een groot aantal donateurs.
Mensen die de molen een warm hart toe dragen en het werk van
de molen ondersteunen. En met ons de molen in stand willen
houden. Daarom vragen we alle Werkhovenaren om donateur
te worden van de molen. Voor een bedrag van € 7,50 bent u al
eenmalig donateur. Daarvoor krijgt u meteen €3,50 retour bij
besteding aan molenproducten. Dus kom zaterdag 12 mei naar
de molen. En ervaar wat voor lekkers u daar allemaal in de
molen voor kunt krijgen.

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

Wij zijn opgenomen in het ANBI
register : een tot Algemeen Nut
Beogende Instelling. Dat geeft u, als
u doneert, extra mogelijkheden voor
fiscale aftrek.

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

Molentermen
Onze molenaars kunnen u er veel over vertellen; al die specifieke termen uit het
molenaarsjargon. Bij de besprekingen over het groot onderhoud van de molen kwamen
er de nodige voorbij. We zijn benieuwd of u weet wat er met de verschillende termen
wordt bedoelt. Vul ze in en lever uw antwoorden in op de molendag op 12 mei. Onder
de goede antwoorden wordt een heerlijk assortiment molenproducten verloot.
Wat is: 					Dat is:
1.

De bovenas			____________________________________

2.

Het voorschild			____________________________________

3.

Het spoorwiel			____________________________________

4.

Een balieligger			____________________________________

5.

De taatspot van de koningspil

6.

De regulateur			____________________________________

7.

De roeden			____________________________________

8.

Het vangtouw			____________________________________

9.

De wipstok			____________________________________

10.

Een kamnagel			____________________________________

Bonusvraag: Wie dit weet krijgt een extraatje! Wat betekent het volgende onderhoud?
“De bovenwiggen van de luitafel moeten worden gewouterd!”

Ministreekmarkt 12 mei

Naast de producten van de molen kunt op de
molendag ook andere heerlijke producten
uit de Krommerijnstreek komen proeven
en kopen. Zo is er kaas van boerderij De
Ossenwaard, fruit van Landwinkel De
Achterdijk , de heerlijk Italiaanse producten
van Landrucci, imkers, keramiek, koffie met
appeltaart en natuurlijk zijn er ook weer de
heerlijke Werkhovense Wafels!

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

Bestuur

Frank Bouman
Els van Santen
Leny Visser
Stef de Bruin
Hans de Jongh

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! De jaarlijkse
incassoronde bij de vrienden van de molen
vindt plaats eind mei.

voorzitter
secretaris
penningmeester

facebook.com/Rijnenweert
@rijnenweert

Website

www.korenmolen-werkhoven.nl

E-mail

secretaris@korenmolen-werkhoven.nl

IBAN / Rekeningnummer
NL62 RABO 0311 3346 01

____________________________________



Ook vriend van de
Molen worden?

Like ons op Facebook!

Op Facebook komen maandelijks lekkere
recepten voorbij met onze molenproducten.
Zo hadden we dit jaar al Valentijnscake en
Paasbrood. En nu natuurlijk de lekkerste
appeltaart. Like ons op Facebook en de
lekkerste recepten komen automatisch
voorbij.

Vrijwillige bijdragen zijn van harte
welkom!
U kunt deze overmaken naar :
IBAN NL62 RABO 0311 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
secretaris@korenmolen-werkhoven.nl

