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Jaarverslag ‘Daams’ Molen’ 2009 
 
 
Het jaarverslag van de molenaars loopt parallel met het kalenderjaar. 
 
 
Feiten 
Aantal draaidagen: 43 
Aantal bezoekers: 1240 
Aantal bezoekers tijdens Vaasaqua : 800 
Aantal omwentelingen : 55183 
Aantal dagen zonder wind : 8 
 
Bijzondere draaidagen 
 Carnaval – gepavoiseerd 
 Paaszaterdag met braderie 
 Koninginnedag – gepavoiseerd – niet gedraaid 
 Molendag – gepavoiseerd 
 Vaasaqua – gepavoiseerd 
 Open monumentendag 
 Intocht Sinterklaas 
 
Bijzonderheden 
 De heer Winkelaar verkoopt vleespotjes en heeft gevraagd of wij als wederverkoper 

willen fungeren. Hierop is positief gereageerd. Nu kunnen we zeggen dat de verkoop 
geen succes is geweest 

 Hetzelfde geldt voor de verkoop van het fotoboek ‘Onze monumenten’ van de heer 
Masselink. Het boek brengt de monumenten in onze gemeente prachtig in beeld. 
Werd evenmin een succes 

 De molenmaker heeft het dakleer op de stelling gerepareerd 
 Traditiegetrouw is de molen op Koninginnedag getooid met vlaggetjes. Zo ook dit 

jaar. Kort nadat het drama bij de ‘Naald’ zich had voltrokken is de versiering 
verwijderd en heeft de molen een paar dagen in de rouw gestaan 

 De landelijke molendag was in twee opzichten bijzonder dit jaar 
1. De inzet van Paul Schippers voor onze molen was voor de Gemeente Epe 

aanleiding hem te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De loco-
burgemeester van de Gemeente Epe speldde hem op de stelling van Daam’s 
molen de onderscheiding op. Een vijftigtal genodigden waren daarvan getuige en 
hieven het glas nadat Paul de vang van de molen had gelicht 

2. De molen was na vele jaren weer stempelpost van de Eper VVV-fietstocht. Dit 
bracht een gezellige drukte met zich mee. De voorzitter van de ‘Vrienden’ en zijn 
vrouw toonden zich prima cateraars, ook voor de bezoekers 

 Vaasaqua (het begint bijna vervelend te worden) was weer een ‘prachtdag’. De crew,  
naast de molenaars bestaande uit het voltallige vriendenbestuur met vrouwen, 
ontvingen 800 bezoekers en zetten in totaal bijna €370,-- om met de verkoop van 
meel, koffie, koek en frisdrank 

 In juni is de Monumentenwacht bijna een hele dag op bezoek geweest. Twee 
medewerkers hebben de molen zowel van binnen en van buiten uitgebreid 
geïnspecteerd. Er zijn geen ernstige gebreken geconstateerd. De bevindingen worden 
vastgelegd in een inspectierapport 

 Omdat Sinterklaas dit jaar pas ’s avonds zijn rondgang door het dorp maakte hebben 
we op verzoek van de organisatoren de molen tot 19.00 uur laten draaien. Dit werd 
door de oude baas en zijn knechten erg op prijs gesteld 

 De middenstandsvereniging heeft gevraagd of we de molen tijdens de Kerstmarkt op  
18 december willen laten draaien. Aan dit verzoek is voldaan. Helaas was om 17.00 
uur de wind op. 
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Speciaal bezoek 
 Op verzoek van de vereniging van oud carnavalsprinsen was de molen in juni een 

middag open voor een activiteit die deel uitmaakte van hun jaarlijkse feestdag 
 Op 12 juni was het weer ‘juf de Boer’-dag. Met haar 24 leerlingen van CBS ‘de Violier’ 

en drie begeleiders hebben ze de molen bekeken. Ook hebben we aan het kruirad 
gedraaid, een zak maïs omhoog getakeld en zijn we in de wieken geklommen. Een 
leuke ochtend 

 Fotograaf Hans van de Vlekkert heeft op een mooie zomeravond de molen als decor 
gebruikt voor een fotoreportage in opdracht van een bank 

 Tijdens de open monumentendag hebben we onverwacht 18 ouderparen met hun 21 
geadopteerde Chinese kinderen op bezoek gehad. Het jongste kindje was twee, de 
oudste elf jaar 

 Begin november was de molen plaats van handeling van een door een plaatselijke 
slijter georganiseerde jeneverproeverij. Peter heeft de ‘liefhebbers’ met een 
draaiende molen ontvangen en hen een rondleiding gegeven. 

 
Speciale aandacht 
 Het bestuur van de ‘Vrienden van Daam’s molen’ weet dat een molenaar niet alleen 

van de wind kan leven. Daarom boden ze hen een etentje aan. Op ons verzoek 
prikten ze een vorkje mee 

 Als blijk van waardering kregen we van het Stichtingsbestuur de DVD ‘Werken met 
wind en water’. Het betreft een reeks van zes documentaires over molens, eerder op 
TV uitgezonden door de AVRO 

 Over aandacht van de media mochten we dit jaar niet klagen. Onze molen is nog 
nooit zo uitgebreid en veelvuldig in de krant en op radio en televisie onder de 
aandacht gebracht. 

 
 
Mede namens Peter te Riele opgesteld op 25 januari 2010 door Dick v.d. Outenaar. 


