
 

Blz. 1

Jaarverslag ‘Daams’ Molen’ 2012 
 
 
Het jaarverslag van de molenaars loopt parallel met het kalenderjaar. 
 
 
Feiten (tussen haakjes de getallen van vorig jaar) 
 
Aantal draaidagen: 14 (34) 
Aantal bezoekers: 980 (1000)  
Aantal omwentelingen : 15999 (50384) 
 
 
Bijzondere draaidagen 
 
 18 juli: proefdraaien en –malen 
 7 september: officiële ingebruikneming 
 8 september: eerste openstelling voor het publiek 
 ‘Zomer in Gelderland’ – TV-Gelderland is de hele dag in Vaassen – molen staat 

gepavoiseerd, maar draait niet. 
 
 
Bijzonderheden 

 
 De zaterdag voor Kerst 2011 heeft de molen voor het laatst in dit jaar gedraaid en 

zijn volgens afspraak de roerende zaken uit de molen gehaald. Toch duurt het tot  
13 februari eer er activiteiten zijn in/bij de molen die wijzen op een ophanden zijnde 
verhoging 

 Mevrouw Daams is begin februari overleden. Een poging om, als blijk van medeleven,  
de molen in de rouwstand te zetten mislukt omdat door de strenge vorst de as is 
vastgevroren in de halssteen 

 Op 18 juli is op verzoek van de projectleider die verantwoordelijk is voor de 
verhoging van de molen, proefgedraaid en gemalen. Alles functioneert als vanouds 

 Tijdens de stilstand zijn de molenzeilen verwijderd en bij de zeilmaker voorzien van 
nieuwe kikkerlussen en enkele nieuwe hoektouwen. De molenaar heeft de zeilogen 
vervangen. Twee van de zes ogen zijn volledig doorgeroest 

 Op 7 september wordt de molen officieel weer in gebruik genomen. Een honderdtal 
genodigden is getuige van het lichten van de vang door mevrouw Annelies v.d. Kolk 
(interim burgemeester van de Gemeente Harderwijk) en de heer Joop van Nuijs, 
wethouder in de Gemeente Epe 

 De volgende dag is de verhoogde molen voor het eerst toegankelijk voor het publiek. 
Dat hebben we geweten. Zeker 500 bezoekers komen een kijkje nemen en zijn bijna 
zonder uitzondering tevreden met het resultaat. Het bestuur van de Vrienden toont 
zich een uitstekend gastheer 

 Niet onvermeld mag blijven dat in alle hectiek rond de verhoging de schilderbeurt van 
de molen bijna over het hoofd wordt gezien. De inspanningen van de schilders van 
van Triest zijn goed zichtbaar, zelfs vanaf de grond 

 Eind september bespuit de firma van Essen de molen met een middel dat houtworm 
en andere houtvreters doodt. Het leek ons verstandig de molen een weekje op slot te 
laten 

 Medio november tonen twee kandidaat molenaars belangstelling voor Daams’ Molen. 
Een van hen heeft inmiddels een sleutel en zal af en toe op doordeweekse dagen de 
molen laten draaien 

 Jong geleerd is oud gedaan. Deze spreuk is ook van toepassing op Stijn. Hij is 13 jaar 
en regelmatig op zaterdag onze hulpmolenaar 

 Op een van de windstille dagen hebben we in de nieuwe toiletruimte de nodige 
accessoires opgehangen. 
 



 

Blz. 2

Speciaal bezoek 

 
 Op verzoek van Hans van Elten (bestuurslid Vrienden) draait de molen voor een 

twintigtal congresgangers uit Oostenrijk. Na de rondleiding door de molenaar was er 
een hapje en een drankje 

 Op 30 september komt mevrouw de Rooij (95) met haar kleinzoon op bezoek in ‘hun’ 
molen. Detail: de kleinzoon is in opleiding voor molenaar 

 In oktober krijgen we spontaan bezoek van een achterkleindochter van Herman 
Daams. We hebben haar, samen met haar vriendin, uitgebreid rondgeleid. En 
uiteraard was er koffie en thee 

 Drie studenten Bedrijfskunde van de Hogeschool Breda bezoeken de molen. Ze 
worden door de voorzitter uitgebreid geïnformeerd over de verhoging. Reden van hun 
bezoek is een studieproject waarbij een molen moet worden verplaatst 

 In twee sessies bezoeken groep 1 en 2 van de Eben Haëzerschool uit Teuge de 
molen. Ze hebben geluid, geschommeld, in de wieken geklommen en in de kelder 
héééél hard geschreeuwd. Als dank krijgt de molenaar een zelfgemaakte molen 

 Op 22 december, ergens tussen half negen en kwart voor negen, bereikte de zon 
haar (vanuit ons standpunt bezien) laagste punt. Voor de Midwinterhoornblazers 
reden om vanaf de stelling de ‘Zonnewende’ te blazen. Door de extra hoge positie 
reikten de klanken tot ver in de omtrek. 

 
 
 
Mede namens Peter te Riele opgemaakt op 22 januari 2013 door Dick v.d. Outenaar. 


