
 

Jaarverslag ‘Daams’ Molen’ 2010 
 
 
Het jaarverslag van de molenaars loopt parallel met het kalenderjaar. 
 
 
Feiten 
 
Aantal draaidagen: 27 
Aantal bezoekers: 900 
Aantal bezoekers tijdens Vaasaqua : 800 
Aantal omwentelingen : 47032 
Aantal dagen zonder wind : 9 
 
Bijzondere draaidagen 
 
 Carnaval – gepavoiseerd 
 Koninginnedag – gepavoiseerd – niet gedraaid 
 Nationale Molen- en fietsdag – gepavoiseerd – niet gedraaid (geen wind) 
 Vaasaqua – gepavoiseerd – niet gedraaid (geen wind) 
 Open monumentendag 
 Intocht Sinterklaas 
 
Bijzonderheden 
 De molen heeft dit jaar twee keer in de rouwstand gestaan. Op 16 februari is Peter 

Bervoets overleden en op 15 juni overleed onze overbuurman Eiland. 
 Tijdens de nationale molen- en fietsdag was de molen weer opgenomen in de 

fietsroute van de VVV Epe en fungeerden wij als stempelpost. Het was geen succes. 
Het was koud en bewolkt en dus geen fietsweer. We verkochten slechts vijf 
routebeschrijvingen. De molen werd wel druk bezocht. Bijzonderheid: er was geen 
zuchtje wind. 

 Tijdens Vaasaqua was de vaste crew, bestaande uit het bestuur, molenaars en de 
echtgenotes al vroeg in touw met koffie, meelproducten, de marktkraam en natuurlijk 
het pavoiseren van de molen. En niet voor niets: de 800 bezoekers waren goed voor 
een omzet van € 284,-- en een verdwenen zaklamp. De service van de gastheren en 
–vrouwen ging zelfs zover dat eerste hulp werd verleend aan een bezoeker die van de 
trap was gevallen. Detail: er was weer geen wind. 

 In juni is de molen geïnspecteerd op houtworm. Op diverse plaatsen is door de expert 
vraatzuchtig tuig aangetroffen en zijn aanbevelingen ter bestrijding hiervan gedaan. 
We hebben de expert nooit meer teruggezien; de gevolgen van de houtworm wel. 

 Er groeide dit jaar erg veel onkruid tussen de stenen op het molenerf. Dit is voor het 
overgrote deel op een milieuvriendelijke manier verwijderd, nl. handmatig. 

 De molenaars hebben op rustige momenten het baliehek een grondige 
schoonmaakbeurt gegeven. Het resultaat komt overeen met een schilderbeurt. 

 Er is dit jaar tot twee keer toe een paal van de omheining vernield. 
 In het najaar is de prijs van boekweitmeel ongeveer verdubbeld. Dit betekent dat we 

voor een kilo pannenkoekmeel het (te) hoge bedrag van € 2,50 moeten vragen. In 
overleg hebben we besloten dit product voorlopig niet te verkopen. 

 Op 23 oktober hebben we nog 16 kg. broodmix waarvan de UVD nadert. Met een 
reclamecampagne “twee halen, één betalen” proberen we het meel nog voor de 
kritische datum te verkopen. Dit is deels gelukt. Reden om volgend jaar minder 
broodmix in voorraad te nemen. 

 De molenaarswoning is per 1-11 weer bewoond; we hebben kennis gemaakt met 
Hans, de nieuwe bewoner. 

 De intocht van Sinterklaas betekent ook dit jaar weer een lange dag voor de 
molenaars. We ontvangen hem rond zeven uur ’s avonds met in de schijnwerpers 
draaiende en versierde wieken. Dit is toch het minste dat wij de Sint en zijn gevolg 
kunnen bieden? 



 

 
Speciaal bezoek 
 
 Tijdens de carnaval heeft TV-Gelderland vanaf de stelling opnames gemaakt van de 

bonte stoet die langs de molen trok.  
 De achter-achter-achterkleinzoon van de heer Daams heeft met zijn gezin Opa’s 

molen bezocht. 
 Niet echt speciaal bezoek, maar toch vermeldenswaardig: Maurits (5) komt bijna 

iedere week langs met zijn vader of moeder. Hij is wat je noemt een trouwe fan. 
 Op 8 mei is het eerste team van VIOS kampioen geworden. Bestuur, trainer, 

verzorgers en natuurlijk de kampioenen presenteerden zich vanaf de stelling aan een 
100-tal belangstellenden onderaan de molen. 

 Op speciaal verzoek was de molen open voor twee Australische logees van een 
molenvriend. De gastvrijheid en de rondleiding door de molenaar werd met € 10,-- in 
de pot gewaardeerd. 

 Juf de Boer is weer op bezoek geweest met 22 leerlingen uit groep 4 van cbs. ‘de 
Violier’. Een leuke ochtend en goed voor € 20,-- in het molentje en een doosje Merci 
voor de molenaar. 

 Zoals eerder vermeld hebben we tijdens de nationale molen- en fietsdag vijf 
fietsroutes verkocht. Een oude bekende, Sjoukje van ‘ons’ VVV-kantoor, kwam de 
opbrengst daarvan (€ 17,50) namens haar werkgever schenken aan de 
molenvrienden. 

 
Speciale aandacht 
 De molenaars werden aan het eind van het jaar door het Stichtingsbestuur bedankt 

voor hun inzet met een bijzondere molenmok. 
 Onze molen mocht zich ook dit jaar weer gelukkig prijzen met ruime aandacht van de 

media. Helaas was de berichtgeving meestal niet in het voordeel van onze molen. 
 
 
Mede namens Peter te Riele opgemaakt op 3 februari 2011 door Dick v.d. Outenaar. 


