
Jaarverslag molenaars 2006 
 

 
Het jaarverslag van de molenaars loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
  
Aantal draaidagen 36 
Aantal bezoekers bij benadering 950 (exclusief bezoekers tijdens VaasAqua) 
Minimum aantal omwentelingen: 16 (de eerste draaidag van het jaar op 7 januari) 
Maximum aantal omwentelingen: 2718 
Totaal aantal omwentelingen in 2006: 48868. 
 
Bijzondere dagen waarop is gedraaid 
 Carnaval 
 Koninginnedag 
 VaasAqua 
 Nationale molendag 
 Bezoek prominenten van Gemeente en plaatselijke middenstand om te worden 

geïnterviewd op een draaiende molen 
 Monumentendag 
 Intocht St. Nicolaas 

 
Bijzonderheden 
 Tegenover de molen woonde Wil Liefers. Zij is begin februari overleden. De molen 

heeft een aantal dagen in de rouwstand gestaan. Datzelfde is in oktober gebeurd 
ter nagedachtenis van mevrouw Meijssen. 

 We zijn 3 dagen op de molen geweest zonder te kunnen draaien omdat er absolute 
windstilte was. 

 De molenmaker heeft op ons verzoek een piepend taatslager van de koningsspil 
gerepareerd 

 Op verzoek van het Stichtingsbestuur is op de molen een risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RIE) uitgevoerd. In het uitgebrachte rapport staan de bevindingen en 
aanbevelingen. 

 Tijdens Vaasaqua zijn op de kraam op het voorplein voor het eerst meelproducten 
verkocht van Böckers van molen 'de Ooievaar' in Terwolde. U moet denken aan 
'cookies', appeltjesbrood, kruidkoekmix, enz. Bestseller met 56 kg (!) bleek toch 
ons eigen pannenkoekenmeel. Tijdens de rest van het jaar was nog een aantal van 
deze producten te koop. 

 Slijterij Mitra is dit voorjaar uitgekomen met een wijn en een bier met een 
afbeelding van Daams' Molen. De molenaars kregen, onder het toeziend oog van de 
camera van Vaassens weekblad een voorproefje aangeboden 

 De heer en mevrouw Lauckhart hebben het interieur van de molen een grondige 
schoonmaakbeurt gegeven. Er is veel hout, niet deel uitmakend van de molen, met 
houtworm aangetroffen. Dit hout is verwijderd  

 Van 'de Vrienden' hebben we een klok gekregen. Het probleem was dat we beiden 
meestal geen horloge dragen en alleen in de winter op de kerkklok kunnen kijken; 
's zomers ontnemen de bomen ons het uitzicht op de toren. Nu zijn we het hele jaar 
rond bij de tijd 

 De bank op het voorplein is door de overbuurman vernieuwd en geschilderd 
 Ondergetekende is in het voorjaar in Kampen geslaagd voor het toelatingsexamen; 

helaas was het resultaat van het landelijke examen in Bronkhorst negatief 
 Op vier dagen heeft de molen gepavoiseerd gedraaid. 
 Na lang aandringen zijn de molenaars op de laatste dag van het jaar door het 

Stichtingsbestuur officieel aangesteld als molenaar op Daams' Molen. De onderlinge 
afspraken zijn vastgelegd in een door beide partijen ondertekend contract. 



Uitzonderlijk bezoek 
 Uitzonderlijk mag dit jaar wel het uitbundige bezoek aan onze molen tijdens 

Vaasaqua worden genoemd. De ramingen van molenaars en de vrijwilligers die de 
kramen bemensten liepen uiteen van 400 tot 1000 gasten. Er waren wachttijden bij 
de trappen waarbij van geluk mag worden gesproken dat er niets is gebeurd. Wel 
een punt van aandacht voor de volgende keer 

 TV Gelderland heeft in april opnamen gemaakt op en om de molen en daarbij 
prominenten van de Gemeente Epe en Vaassense middenstanders geïnterviewd 

 Het jaarlijkse bezoek van jarige Juf de Boer van de Violier met 25 leerlingen uit 
groep 4 


