
Jaarverslag 2015  Molenaars Daams’ Molen 
 
 
Molenaars:  Molenaars: Gerrit Witteveen; 
   Andries Higler (instructeur/coach); 
   Rudi van de Beld (regelmatig te gast). 
 MIO-s:  Dirk Brouwer; 
   Ruud Geerligs; 
   Gerrit Gramser; 
   Harm en Conny Wevers (onder de hoede van Andries) 
 Gidsen: Ineke van Andel  
 Hulp:  Ramon Kroes 
 
Molenaarsopleiding van de MIO’s:  
 Na het vertrek van Casper van Beek heeft Andries Higler zich 

opgeworpen om de MIO’s klaar te stomen voor het examen 
“Gediplomeerd molenaar”. Hij was vrijwel iedere woensdag op 
Daams’ Molen. 
Op 28 november hebben de MIO’s het provinciale toelatingsexamen 
afgelegd op de molen Werklust in Oene. Dirk Brouwer en Gerrit 
Gramser zijn daarvoor geslaagd en bij Ruud Geerligs ging het niet 
geheel naar wens. 

 In april/mei 2016 gaan Dirk en Gerrit op voor het landelijke examen 
en Ruud voor de herkansing. 

 De benodigde kennis en vaardigheden zijn opgedaan a.d.h.v. de 
ervaring en voorlichting van Andries Higler en Rudi van de Beld (m.n. 
op de Werklust in Oene), het bezoeken van diverse andere molens 
door geheel het land, zelfstudie en maandelijks een avond in Arnhem 
en Zwolle. En niet te vergeten het zelfstandig mogen draaien op 
Daams’ Molen conform de voorwaarden die de Stichting gesteld 
heeft (dat zijn: minimaal met twee personen, maximaal bij 
windkracht 4 en het draaien moet veilig kunnen gebeuren) 

 Tevens hebben de MIO’s deelgenomen aan activiteiten van afdeling 
Gelderland en Overijssel van het Gilde. 

 Harm en Conny Wevers (uit Apeldoorn) willen ook op onze molen 
kennis en vaardigheden verwerven om op termijn het examen af te 
kunnen leggen. Zolang Dirk, Ruud en Gerrit nog niet geslaagd zijn, 
blijven zij onder de hoede van Andries. 

 Ramon is een zeer enthousiaste jongeling die graag op de molen 
komt helpen als zijn schoolactiviteiten dat toelaten. 

    
Draaidagen: 70  dagen waarop de wieken rond zijn gegaan (2014: 35); 
 4x in de rouwstand; 
  Mevr. Beumer (februari); 
  Nationale Dodenherdenking (mei); 
  Dhr B. Huis in ’t Veld (september); 
  Dhr B. van de Put (december). 
 11x met vlagjes; 
  Carnaval; 
  Bevrijdingsdagen (2x); 
  Liborators Tour; 



  Koningsdag; 
  Nationale Molendag; 
  Vaasaqua; 
  Braderie; 
  Nationale Monumentendag; 
  Jaarmarkt; 
  25 jaar Daams’ Molen 2.0, 
 
Omwentelingen:  100.234 (!!!) omwentelingen (gemiddeld: 1432 per dag; maximale 

dagscore: 3488) 
 (2014: 47.442 omw., gem. 1355 per dag; max. 3794)  
 
Gemalen: 2x met Ronald Groothedde 
 Dit malen houdt in dat we een paar zakken mais hebben gemalen cq. 

gebroken. Mais omdat minder stuift dan tarwe. 
 Indien mogelijk willen we dit de komende jaren vaker gaan doen. 
 
Klein onderhoud: Diverse klein onderhoud met daarnaast (willekeurig): 

- Kammen van bovenwiel, bonkelaar, spoorwiel en steenrondsel 
gewassen (in de bijenwas gezet) 

- Afdichtingstrips voor luiluiken gemaakt 
- Zeilen gewassen 
- Verfwerk schoongemaakt 
- Algen op stelling bestreden 
- Algen van het hekwerk op de wieken verwijderd 
- Bordjes met sponsornamen opgehangen 
- Hutzolder (oude begane grond) opgeruimd (oude overcomplete 

stoelen en tafels afgevoerd) 
- Expositiezolder meer ingericht om voorlichting over molens te 

kunnen geven (incl. modelmolen van Dhr. J. Korting) 
- Trapleuning van maalzolder naar steenzolder demontabel 

gemaakt 
- Vang verstoken 
- Gat in kapzolder rond koningsspil afgeschermd 
- Omwentelingsmelder in de molenaarshut geplaats om daar te 

kunnen zien hoe snel de molen draait 
- Dagteller in de kapzolder gemonteerd 

 
Bezoekers:  2.155 rondgeleid door molenaars; onbekend hoeveel door Eric c.s. 
 (2014: 1.642) 
 
Evenementen:  Carnaval (50); 
(bezoekers) Bevrijdingsdagen (25); 
 Liboratorstour (35); 
 Koningsdag (60); 
 Canadezen op bezoek (72); 
 Nationale Molendag (64); 
 Vaasaqua (250); 
 Nationale Monumentendag (78); 
 Jaarmarkt (71); 
 25 jaar Daams’ Molen (90); 



 Rabo-fietsdag (60). 
 
Bijzonderheden: De modelmolen van Jan Korting “naar huis gehaald” (deze stond bij 

GMM) en netjes opgesteld op de expostiezolder. 
 
 Op de hutzolder is een televisie met DVD-speler geplaatst voor 

bezoekers die beelden van de renovatie en de verhoging willen zien. 
 
 Aan de buitenzijde op straatniveau is een oplaadpunt voor e-bikes 

aangebracht door Dijkstra – van Dijk en op de expositiezolder 
spotlights t.b.v. o.a. de modelmolen. 

 
 Door blikseminslag in de buurt van de molen was de buiten-unit van 

het weerstation beschadigd. Is inmiddels vervangen. 
 
 Interview met verslaggeefster van Radio 794 Epe/Heerde. 
 
 De Monumentenwacht heeft de molen geïnspecteerd op staat van 

onderhoud, slijtage  en gebreken. Er zijn geen ernstige feiten aan het 
licht gekomen. Van de bevindingen is een gedetailleerd rapport 
gepresenteerd. 

 
 Molenmaker Groot-Wesseldijk heeft de roeden doorgehaald, 

gecontroleerd op roestvorming e.d. en weer geverfd en vastgezet 
zodat ze er weer 15 jaar tegen moeten kunnen. 

 
 Dit jaar is voor het eerst de kerstster in het gevlucht gehangen. 
 
 
Op naar 2016. 


