
 

Jaarverslag ‘Daams’ Molen’ 2011 
 
 
Het jaarverslag van de molenaars loopt parallel met het kalenderjaar. 
 
 
Feiten 
 
Aantal draaidagen: 34 
Aantal bezoekers (excl. Vaasaqua): 1000  
Aantal bezoekers tijdens Vaasaqua : 800 
Aantal omwentelingen : 50384 
Aantal dagen zonder wind : (te) veel 
 
Bijzondere draaidagen 
 
 Carnaval (zonder vlaggen omdat de molen in de rouwstand staat) 
 Koninginnedag – gepavoiseerd 
 Nationale Molen- en fietsdag – gepavoiseerd 
 Vaasaqua – gepavoiseerd 
 ‘Zomer in Gelderland’ – TV-Gelderland is de hele dag in Vaassen - gepavoiseerd 
 Open monumentendag 
 
Bijzonderheden 
 De molen heeft dit jaar vier keer in de rouwstand gestaan. 

Op 2 maart na het overlijden van Marinus Wegerif 
Op 8 maart na het overlijden van Anton Machielse 
Op 29 oktober na het overlijden van mevr. Mulder-Oorthuizen 
Op 27 november na het overlijden van Theo Prins. 

 Het is bijzonder om de molen maandag uit de rouwstand te halen om hem de 
volgende dag weer in deze positie terug te zetten. 

 Opvallend was dit jaar het aantal zaterdagen waarop niet kon worden gedraaid omdat 
er geen wind was. 

 Medio april opende wethouder de Vries het vernieuwde VVV-kantoor in Epe. Op 
verzoek van de toeristenvereniging staat ons pannenkoekenmeel sinds die dag in de 
schappen van hun winkel. 

 Ook dit jaar was de molen tijdens de nationale molen- en fietsdag opgenomen in de 
fietsroute van de VVV Epe en fungeerden we als startpunt. Het was weer geen succes 
en we verkochten slecht twee (vorig jaar vijf) routebeschrijvingen. Het gratis kopje 
koffie, thee of pakje frisdrank veranderde daar niets aan. De molen werd wel druk 
bezocht (ca. 130 personen). 

 Vaasaqua beleefden we onder ideale omstandigheden. Lekker draaiwindje, 25 OC en 
enthousiaste bemensing in en rond de molen. Vanuit de kraam werd door de 
bestuurders van de Vrienden en hun echtgenotes, aangevuld met Henny Pikee, voor  
€ 350,-- verkocht. De 800 bezoekers kwamen redelijk verspreid over de dag, dus 
geen wachttijden bij de trappen. Aan het eind van de dag nog even goud van oud: 
loempiaatjes van onze stroomafnemer en een glaasje wijn van de familie Lauckhard. 

 Bob Lauckhard heeft meegedaan aan een prijsvraag, uitgeschreven door ingenieurs-
bureau Passe Partout. “Motiveer waarom u graag een 3D-scan wilt van een object van 
uw keuze”. Bob heeft zijn argumenten om een scan uit te laten voeren op onze molen 
goed onder woorden gebracht en won daarmee de genoemde 3D-scan. Op 26 mei 
werd deze prijs symbolisch door medewerkers van het bureau aan hem overhandigd. 
Uiteraard op de molen. 

 Op 15 en 16 juni is de molen van onder tot boven bekeken door twee inspecteurs van 
de Monumentenwacht. Niets, maar dan ook niets ontsnapte aan hun aandacht. Ook 
de nog steeds aanwezige houtworm van vorig jaar niet. Detail: een van hen is in 
opleiding voor molenaar, de ander is molenaar. Ze weten dus waar ze over praten. 



 

 Ook kasteel de Cannenburch wil pannenkoekenmeel van Daams’ Molen verkopen in 
de kasteelwinkel. Dit jaar al goed voor 20 kilo. 

 Eind juni is de molen door ingenieursbureau Passe Partout gescand. Leuk om aan 
mee te werken. 

 Op 20 augustus is de voorzitter van de Stichting ons komen vertellen dat de 
verhoging van de molen definitief doorgaat. 

 Op 17 december draaide de molen voor de laatste keer in 2011. De molenaars geven 
zichzelf de zaterdag voor Kerst een vrije dag. Citaat uit het logboek: ……”is het de 
laatste draaidag met de molen in de oude situatie”. Met enige weemoed hebben we 
de deur achter ons dichtgedaan. Met Cees Wittekoek afgesproken dat we persoonlijke 
bezittingen vóór de jaarwisseling uit de molen halen. 

 
Speciaal bezoek 
 Gastmolenaar Poppeliers ontvangt op 20 april 43 leerlingen van basisschool ‘de 

Rotonde’. In het kader van de lessen techniek was het bezoek op school voorbereid 
met de lesbrieven van de Hollandse Molen. Noodgedwongen werd uitleg gegeven bij 
een stilstaande molen want er was geen zuchtje wind. 

 Rond de Pasen was de molen opgenomen in de route van een speurtocht. De 35 
deelnemers aan een familiedag kwamen in groepjes in de molen zoeken naar 
verstopte eieren. 

 Op 27 mei heeft gastmolenaar Hanekamp een rondleiding gegeven aan 30 leerlingen 
van een basisschool. Net voor de grote vakantie deed Cees Wittekoek hetzelfde met 
25 leerlingen van OBS ‘de Sprenge’. Thema: de molenmuis. 

 Mevrouw de Jong had haar kleinzoon uit Frankrijk een weekje te logeren. Iedere dag 
waren ze bij de molen maar deze ‘sliep’ steeds volgens het Fransmannetje. Oma 
heeft de molenaar gebeld met als resultaat een privé rondleiding op vrijdag. De 
volgende dag ging hij een ervaring rijker weer terug naar Frankrijk. 

 De laatste zaterdag van augustus kregen de molenaars hulp van een leerling 
molenaar. Michiel Koene was winnaar van een kleurwedstrijd en als beloning mocht 
hij een dagje met de molenaars meelopen. Zijn kleding was daarop aangepast, want 
op zijn T-shirt stond: ‘molenaar in opleiding’. De Stentor besteedde aandacht aan 
deze actie met een leuke foto in de krant. 

 Een 30-tal nazaten van Herman Daams bezocht op 24 september de molen. Het was 
leuk om de familie Daams, afkomstig uit het hele land en zelfs uit Australië, te mogen 
ontvangen en rond te leiden op ‘hun’ molen. We kregen enthousiaste reacties. 

 De tweeling Oscar en Eelco vieren samen met 10 vriendjes hun verjaardag in de 
molen. Het werd een luidruchtige afsluiting van de zaterdag. 

 Na de crematieplechtigheid van mevrouw Mulder-Oorthuizen heeft de familie de 
molen, met de wieken nog in de rouwstand, bezocht. De kleinkinderen hebben de 
wieken weer teruggezet in de neutrale stand. ‘Een plechtig moment’. 

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

het bestuur van de vrienden bedankt voor hun inzet. 
 Onze molen mocht zich ook dit jaar weer gelukkig prijzen met ruime aandacht van de 

media. 
 
 
Mede namens Peter te Riele opgemaakt op 24 januari 2012 door Dick v.d. Outenaar. 


