
Jaarverslag 2016  Molenaars Daams’ Molen 
 
 
Molenaars:  Molenaars: Dirk Brouwer; 
   Ruud Geerligs; 
   Gerrit Gramser; 
   Andries Higler. 
 Gast-molenaars: 
    Gerrit Witteveen; 
   Ronald Groothedde; 
   Rudi van de Beld. 
 MIO (molenaar in opleiding) 
   Harm Wevers. 
 Gidsen: vacant.  
 Hulp:  Ramon Kroes; 
   Jurre Riphagen. 
 
Molenaars en MIO’s:  
 Dit jaar is een zeer succesvol jaar geweest. Er is een aantal “draai-

records” gesneuveld, maar ook met betrekking tot het opleiden tot 
gediplomeerd molenaar zijn er successen. Dirk Brouwer en Gerrit 
Gramser waren vorig jaar al geslaagd voor het toelatingsexamen en 
zijn op 30 mei op molen De Kroon in Arnhem geslaagd voor het 
landelijk examen. 

 Ruud Geerligs was vorig jaar minder fortuinlijk, maar heeft dat dit 
jaar ruimschoots goed gemaakt. Op 30 april slaagde hij voor het 
toelatingsexamen op De Zwiepse Molen in Zwiep en op 25 oktober 
voor het landelijk examen op molen Werklust in Oene. 

 Andries Higler kwam vorig jaar bij Daams’ Molen en aanvaarde de 
“opdracht” om minimaal één van de MIO’s klaar te stomen tot 
gediplomeerd molenaar. Die opdracht heeft hij met een drievoudige 
score afgerond. 

 Deze opleiding heeft bij Andries een zekere verbondenheid met 
Daams’ Molen en zijn molenaars gecreëerd. Daarom heeft hij een 
verzoek bij de stichting ingediend om deel uit te mogen maken van 
het team vaste molenaars. En dat verzoek is positief beantwoord. 
Dirk, Ruud en Gerrit zijn hier ook blij mee omdat hiermee veel 
ervaring binnen het team wordt gebracht. 

 Vaste molenaar Gerrit Witteveen heeft dit jaar door privé 
omstandigheden weinig bij kunnen dragen aan de activiteiten rond 
de molen. En hij verwacht dat dat de eerstkomende tijd helaas niet 
zal veranderen. Daarom wil hij voorlopig functioneren als 
“Gastmolenaar”. 

 
 Het voorgaande heeft als resultaat dat we dit jaar afsluiten met een 

team van vier vaste actieve gediplomeerde molenaars. 
 
 Harm Wevers (uit Apeldoorn en in opleiding op de Wilpermolen in 

Posterenk) wil ook op onze molen kennis en vaardigheden verwerven 
om op termijn het examen af te kunnen leggen. Nu Dirk, Ruud en 



Gerrit geslaagd zijn, en nog over verse kennis beschikken, valt Harm 
onder hun hoede.  

  
 Ramon Kroes en Jurre Riphagen zijn zeer enthousiaste jongelingen 

die graag op de molen komen helpen als hun schoolactiviteiten dat 
toelaten. We hopen dat zij dit enthousiasme lang vol kunnen houden. 

    
Draaidagen: 104  dagen waarop de wieken rond zijn gegaan (2014: 35, 2015: 70); 
 2x in de Rouwstand: 
  Jan Heijdra (januari); 
  Nationale Dodenherdenking (mei). 
 7x met vlagjes: 
  Carnaval; 
  Koningsdag; 
  Hemelvaart/Vaasaqua/Bevrijdingsdag; 
  Nationale Molendag; 
  Open Monumentendag; 
  Jaarmarkt; 
  Heropening toren Dorpskerk. 
 3x in de Vreugdestand: 
  Slagen van Dirk en Gerrit; 
  100.000 omwentelingen; 
  Slagen van Ruud. 
 Van 1 t/m 4 januari en van 7 t/m 31 december heeft de kerstster in 

de topwiek sfeer in het dorp gebracht. 
 
Omwentelingen:  201.600 omwentelingen voor geheel 2016 (een record, het was in 

werkelijkheid iets meer, maar dit is een mooie afronding); 
 gemiddeld 1.938 per dag met een dagrecord van: 4.447); 
 maandrecord: 26.592 omwentelingen (november). 
 
 (2015: 100.234 omw. gem. 1432 per dag; max. 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 tarwe hebben gemalen 

cq. gebroken. Er was geen voldoende droge mais voorhanden, 
vandaar tarwe. 

 Indien mogelijk willen we dit de komende jaren vaker gaan doen. 
 
Groot onderhoud: Werkzaamheden uitgevoerd door externe partijen 

- Bliksemafleider controle door het Gilde van Vrijwillige molenaars; 
- Steenrondsel gereviseerd door molenmaker Groot-Wesseldijk; 
- Schilderwerk aan staart , spruiten en schoren door Van Triest; 
- Rietbedekking hersteld en schoongemaakt door Kleinjan en Van 

der Vegt; 
- Controle rook-/brandwaarschuwingssyteem door Hollander; 
- Controle en vervanging van brandblussers door SMEBA. 

 
Klein onderhoud: Diverse klein onderhoud met daarnaast (willekeurig): 

- Stormluiken beveiligd met kettingen; 



- Steen gelicht voor inspectie en schoon gemaakt; 
- Hutzolder inrichting aangepast; 
- Steenrondsel opnieuw geföhnd (bijenwas verdeeld); 
- Vanghaak bijgewerkt; 
- Proefjes met hekwiggen; 
- Leklatjes aan staart gerepareerd; 
- Ligger buitenzijde geverfd; 
- Brandweer op bezoek; kennismaken met de molen; 
- Bolspil gelicht, schoon gemaakt en nieuwe olie; liep heet; 
- Papierdispensers opgehangen bij bovenas en werktafel; 
- “Enden-teller” gemaakt en geplaatst; 
- Oude bakkerij-artikelen terug naar Vaassens Museum; 
- Afdichtingsprofiel onderste luiluik hersteld; 
- Verfwerk buitenzijde schoongemaakt; 
- Algen op de stelling bestreden; 
- Wipstok trekt krom en hangt daardoor scheef, daarom binnen 

een geleider aangebracht; 
- Expositiezolder beter ingericht om voorlichting over molens te 

kunnen geven (incl. modelmolen van Dhr. J. Korting); 
- Molen regelmatig schoon gemaakt; 
- Onze website is wat opgefrist en meer beveiligd. 
 

 
Bezoekers:  2.185 rondgeleid door molenaars; onbekend hoeveel door Eric c.s. 
 (2015: 2.155) 
 (2014: 1.642) 
 
Evenementen:  Carnaval (42); 
(bezoekers) Koningsdag (69); 
 Hemelvaart/Vaasaqua/Bevrijdingsdag (215); 
 Nationale Molendag (136); 
 Open Monumentendag (83); 
 Jaarmarkt (80). 
 
Bijzonderheden: Begin december was onze website http://daamsmolen.nl gehackt. 

Het was een poosje spannend of we alles hersteld konden krijgen, 
maar het is gelukt. Tevens hebben we van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de site beter te beveiligen. 

 
 Wilt u op de hoogte blijven van de actuele standen en activiteiten, 

bezoek dan regelmatig onze website https://daamsmolen.nl.  
 
 
Op naar 2017. 
 
 
 
De molenaars van: 
Daams’ Molen te Vaassen 


