
Jaarverslag molenaars 2008 

 

 

Het jaarverslag van de molenaars loopt parallel met het kalenderjaar. 

 

Feiten 

 Aantal draaidagen 36 

 Aantal bezoekers bij benadering 900 (exclusief bezoekers tijdens 'VaasAqua') 

 Minimum aantal omwentelingen op één dag: 5 

 Maximum aantal omwentelingen op één dag: 3084 

 Totaal aantal omwentelingen in 2008: 52746. 

 

Bijzondere dagen waarop is gedraaid 

 Carnaval 

 Koninginnedag 

 VaasAqua 

 Nationale molendag 

 Open monumentendag 

 Intocht St. Nicolaas 

 

Bijzonderheden 

 We zijn zes keer op de molen geweest zonder te hebben gedraaid. Vijf keer omdat 

het niet waaide en een keer omdat het te hard waaide. 

 Op 26 februari heeft TV Gelderland in en om de molen opnamen gemaakt voor het 

programma 'de 10 van Gelderland'. De bestuursleden Schipper sr. en Wittekoek 

werden daarbij geïnterviewd. 

 Medio maart is het altijd 'treintjesweekend' in de Wieken en dan mogen wij ons 

meestal verheugen op veel bezoek. We hebben de zeilen voorgelegd, maar dat 

bleek achteraf een zinloze actie. De wieken gingen slechts vijf keer rond. 

 VaasAqua was ook dit jaar weer een succes. In de stand hadden we diverse koek-, 

brood- en cakemixen. Cake en kruidkoek kon men proeven; dit heeft de verkoop 

zeker gestimuleerd. De omzet bedroeg € 274,33. De ruim 500 bezoekers kwamen 

redelijk verspreid over de dag, waardoor filevorming bij de trappen gelukkig 

uitbleef. Mevrouw Lauckhart ontpopte zich als een goed gastvrouw voor de 

'werkers' op deze dag. 

 Tijdens de nationale molendag mocht Vaassen zich, mede door het prachtige weer, 

verheugen op veel mensen in het dorp. De molen kreeg daar vreemd genoeg 

slechts een klein deel van mee. We moeten proberen weer stempelpost te worden 

van een fietsroute of er zelf een uitzetten. 

 In juni heeft Gerrit-Jan van Triest (de technische man van het Stichtingsbestuur) 

samen met de molenaars in de molen gekeken naar de technische staat en 

eventueel onderhoud. Enkele niet dringende zaken vragen aandacht. 

 Hans Koene heeft 4x 250 kleurplaten laten drukken. Samen met een snoepje is 

zo'n plaat voor de kleintjes een leuke afsluiting van een bezoek aan onze molen. 

 Op 17 september was ons oud bestuurslid Frans Schreurs 50 jaar getrouwd. 

Daarom de molen gepavoiseerd en in de feeststand gezet.  
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 Een dag later stond de molen in de rouwstand. Dit keer omdat 'buurvrouw' Rikie 

Buitenhuis werd begraven. 

 Bob Lauckhart heeft in het voorjaar het stellinghek schoongemaakt. Een hele klus, 

maar het was dankbaar werk. In het najaar heeft hij het molenerf onderhanden 

genomen. 

 Overbuurman Jan van Amersfoort komt regelmatig op bezoek met een traktatie 

voor de molenaars: iets lekkers bij de koffie, een blikje frisdrank wanneer het warm 

weer is en zelfs een keer oliebollen. 

 In oktober heeft de molenmaker de molen geïnspecteerd. Hij zal enkele kleine 

zaken repareren of vernieuwen. Het bestuur zal opdracht geven de houtworm te 

bestrijden, terwijl wij zelf het vangtouw zullen kopen en vervangen. Dit touw wordt 

in een periode van vier jaar compleet vernield door de vogels. 

 Onze trouwe bezoeker juf de Boer zat op 1 november 40 jaar in het onderwijs. 

Namens de vrienden een bloemetje en een presentje aangeboden. 

 De molenaars zijn door het bestuur van de vrienden uitgenodigd voor een etentje. 

Is in dank aanvaard en met smaak ondergaan. 

 Het Stichtingsbestuur toonde haar waardering met een boek dat bij molenaars niet 

in de boekenkast mag ontbreken: Molenbouw. 

 De oproep aan kandidaat molenaars om op onze molen te komen draaien heeft één 

reactie opgeleverd. Hij zal bij gelegenheid op weekdagen gaan draaien. 

 Een van de speciale afzetpalen op het erf is, net als vorig jaar, twee keer 

gesneuveld. Hans Koene is daarop goed voorbereid en heeft de schade hersteld. 

 

Speciaal bezoek 

 In juni is groep drie van een basisschool uit Zutphen met 28 weetgrage kindertjes 

op bezoek geweest. Juf Esther Smit (van de bakker) is degene die de contacten 

heeft gelegd. 

 Een groep van 32 Belgische fietsers heeft in augustus de molen aangedaan. Het 

bleken goedgeefse pedaleurs te zijn die het door ons aangeboden bekertje fris zeer 

op prijs stelden. 

 Ze waren er weer: juf de Boer en haar 22 pupillen uit groep vijf van basisschool  

'de Violier'. Goed voor een leuke ochtend, een gift van € 20,-- en een presentje 

voor de molenaar. 

 Op 11 juli beziet Anette v.d. Kolk, gedeputeerde van onze provincie, met eigen 

ogen de situatie in Vaassen vanaf de stelling van de molen. 

 Half september bezochten juf Janny en juf Regina van CBS 'de Sprengen' met 

groep 1 en 2 de molen. Het was de eerste keer dat deze leeftijdscategorie op 

bezoek komt, maar de ervaring was wederzijds goed. Voor herhaling vatbaar. 

Iedere peuter mocht een muntje in de fooienmolen gooien. 

 Na de langste nacht komt de zon in 2008 om 8.43 uur op boven Vaassen. Onder 

het motto: "Zee bloast um de beurte de bosschop vedan dat 't duuster mut gaon 

want 't lich kump d'r an" vieren de Veluwse Midwienterhoornbloazers uit Epe de 

zonnewende. Dit jaar vond de begroeting van de zon plaats vanaf de stelling van 

Daams' Molen. Jammer dat de lucht 8/8 bedekt was met een grijs wolkendek. Toch 

heel bijzonder!! 

 

 

Mede namens Peter te Riele opgesteld op 2 februari 2009 door Dick v.d. Outenaar.  


