
VERSLAG VAN STICHTING DE WESTFRIESE MOLENS OVER HET JAAR 2016 

 

 

Het bestuur van onze Stichting is in 2016 uitgebreid met twee bestuursleden; Kasper Gutter en Theo Vlaar. 

De jaarlijkse molenaarsbijeenkomst is op 24 september gehouden in de bakkerij bij de meelmolen Ceres te 

Broekerhaven. Er is in de Ceres een demonstratie graan malen gegeven en alle molenaars hebben een zakje 

meel gekregen. 

 

De molen de polder de Lage Hoek te Hoogwoud 
* de rietvelden, de houten trap en het bordes zijn gerepareerd. 
De molen van de Kaagpolder te Opmeer 

* de rietvelden zijn gerepareerd en de kap is geheel schoongemaakt. 

De molen van polder Obdam te Obdam 
* de rietvelden zijn gerepareerd en de molen is geschilderd. 

De molen van de polder Hensbroek te Hensbroek 

* de septictank en de hekken worden in 2017 vernieuwd. 

De molen Nieuw Leven (Wogmeer) 
* de achterwaterloop is gerepareerd. 
De molen van de polder Westerveer te Spanbroek 

* de rietvelden zijn gerepareerd, de molen is geschilderd en geteerd. 
Meelmolen De Lastdrager te Hoogwoud 

* de molen is geschilderd, de rietlatten en de vorstdelen van de kap zijn gerepareerd Op de kap is nieuw riet  

aangebracht. Op 10 juli was er i.v.m. met een fietstocht van Le Champion bij De Lastdrager een stempelpost, 

bemand door Cees Mens en vrijwilligers. Alle deelnemers kregen een presentje, de opbrengst was 375,- . 

Kees Bakker is na 31 jaar molenaarsschap op Nationale Molendag gestopt, Bart en Cees hebben een 

bloemetje gebracht. De motoren in de molen zijn weggehaald. 
Koggemolen Westuit No. 7 te Aartswoud 

* de molen is geschilderd, de windborden, weeg, kozijnen, vang en  klompenhok zijn gerepareerd. 

Het molentje van de Kerkepolder te Wognum 

* de binnenroe is vernieuwd en geteerd, de kap,  windpeluw, tafelement  en schot met luik zijn gerepareerd. 

Weidemolentje Johan te Schellinkhout 

* na de opknapbeurt in 2015 van de onderhoudsploeg van de Ceres, is de molen nog steeds in een prima 

conditie. 
De Grote Molen te Schellinkhout 

* reparatie rietvelden, omdat de houten kruirollen regelmatig knappen, zijn er een aantal ijzeren rollen 

aangeschaft. 

Meelmolen Ceres te Broekerhaven 
* reparatie rietvelden, de vloer van de stelling is vernieuwd door de onderhoudsploeg van de Ceres met 

planken van lariks, gezaagd door de Windmolencompagnie uit Koog aan de Zaan. 

De Waarlandsmolen te Waarland 
* Monumentenzorg heeft advies geven over de elektrische verwarming en adviseert twee ontvochtigers te 

plaatsen. 
De molen van de voormalige polder Weel en Braken 

* de baddinggoot, kozijnen en hemelafvoer zijn gerepareerd, het woonhuis en schuur zijn geschilderd. Door 

aannemer Heijmans is bij werkzaamheden t.b.v. de N23 ter hoogte van de molen, een te kleine duiker 

geplaatst. De duiker moet minimaal 40 m3 water per minuut kunnen verwerken en dat is nu niet mogelijk. 
Aan vervanging of bijplaatsing van een tweede duiker wordt gewerkt. 

 

Wie de Stichting wil steunen kan dat door € 17,-- te storten op giro NL79 INGB 0005433799 t.n.v. 

Stichting De Westfriese Molens, Heerhugowaard. U ontvangt dan het kwartaalblad Molenpost met 

allerlei interessante artikelen over molens in het Noorderkwartier. 
 

Bart Slooten, voorzitter en Nico Braak, secretaris. 


