
Jaarverslag molenaars 2007 
 

 
Het jaarverslag van de molenaars loopt parallel met het kalenderjaar. 
 
Feiten 
 Aantal draaidagen 39 
 Aantal bezoekers bij benadering 850 (exclusief bezoekers tijdens 'VaasAqua') 
 Minimum aantal omwentelingen op één dag: 74 (intocht van St. Nicolaas op  

17 november) 
 Maximum aantal omwentelingen op één dag: 3389 
 Totaal aantal omwentelingen in 2007: 50999. 

 
Bijzondere dagen waarop is gedraaid 
 Koninginnedag 
 VaasAqua 
 Nationale molendag 
 Monumentendag 
 Intocht St. Nicolaas 

 
Bijzonderheden 
 In juni is de heer Henk Wolf overleden. Hij is degene die de voorzittershamer heeft 

gemaakt. Op verzoek van enkele van zijn vrienden heeft de molen een paar dagen in 
de rouw gestaan. 

 We zijn drie dagen op de molen geweest zonder te draaien wegens het ontbreken 
van wind. Er staan in het dagboek vijf zaterdagen genoteerd zonder wind. We 
hebben dat toen voorzien en zijn thuis gebleven. 

 Op drie dagen stond de molen er gekleurd bij omdat de wieken getooid waren met de 
vlaggetjes. 

 We hebben deze zomer versterking gekregen van een gastmolenaar: Kees. Hij staat 
’s zomers op een camping in Heerde en draait op weekdagen. 

 De storm die op 18 januari over ons land raasde en ook in deze omgeving nogal wat 
schade heeft veroorzaakt, heeft geen vat gekregen op onze molen. Wel is preventief 
even gecontroleerd of alles stormvast stond en zijn de borden verwijderd. 

 De molenmaker is dit jaar niet langs geweest voor zijn jaarlijkse inspectie. 
 In mei zijn door een timmerman werkzaamheden verricht die voortkwamen uit de 

risico-inventarisatie van een jaar eerder. Zo zijn er extra trapleuningen gekomen en 
zit er een slot op de deuren naar de stelling. Aan de andere aanbevelingen uit het 
rapport is niets gedaan.  

 Van de vrienden hebben we in datzelfde kader (risicopreventie) twee kleurige (en 
zware) schaarhekken gekregen. Ze moeten de simpele (en lichte) touwtjes met het 
bordje ‘STOP’ vervangen. 

 De topdag van het jaar was ook nu weer ‘VaasAqua'. Naar schatting 650 bezoekers 
namen een kijkje in de molen. 

 ‘Boefjes’ hebben onze snoeptrommel met inhoud en al meegenomen. 
 Het landelijk molenaarsexamen heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. 

De herkansing in het najaar viel samen met mijn vakantie. 
 Wanneer het regent is de stelling gevaarlijk glad. Spuiten met antigroen helpt wel, 

maar niet afdoende. Daarom zijn we begonnen aan een schoonmaakbeurt met een 
ordinaire verfkrabber. Werkt perfect. 

 Als dank voor hun werkzaamheden op de molen hebben de molenaars op uitnodiging 
van het bestuur van de 'Vrienden van Daams' Molen' een avondje lekker gegeten. 
Het Stichtingsbestuur liet haar waardering blijken met het aanbieden van een boek 
over, hoe kan het anders, molens (de nieuwe Stokhuyzen). 

 Ook dit jaar is vlak voor de jaarwisseling de brievenbus van de muur gehaald. Na een 
tip van een van de buren heeft de secretaris van de vrienden in de directe omgeving 
van de molen een briefje in de bus gedaan met het verzoek vuurwerk niet richting 
molen af te steken. 



Blz.  2

Speciaal bezoek 
 Een leerling van de Gerardus Marjellaschool heeft een spreekbeurt gehouden over 

molens. Een paar dagen later heeft hij zijn klasgenoten op de molen rondgeleid. De 
molenaar heeft hem hierbij af en toe iets ingefluisterd. Helaas was dit een van de 
dagen zonder wind. 

 Een gezin uit Apeldoorn wilde met Engelse gasten op een zondag onze molen 
bezoeken. De aarzeling voor toestemming was goed voor een gift van € 45,--. 

 Al jaren komt jarige Juf de Boer van de Violier met haar leerlingen uit groep 4 onze 
molen bezoeken. Dit jaar is zij niet langs geweest. Misschien is ze haar verjaardag 
vergeten? 

 Op draaidagen komen de bestuurders van onze vereniging regelmatig langs. Af en 
toe nemen ze iets lekkers mee bij de koffie. De leden van het Stichtingsbestuur zijn 
iets minder trouw. Zij stellen kennelijk veel vertrouwen in de molenaars. 

 
 

Mede namens Peter te Riele opgesteld op 28 januari 2008 door 
D.v.d. Outenaar.  
 

 
 

 


