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Het bestuur van onze Stichting heeft op 31 december 2017 afscheid genomen Klaas Jan de Hart, die 

27 jaar bestuurslid is geweest, waarvan vele jaren penningmeester. Op 8 april op de Westfrieslanddag 

heeft onze Stichting een stand met modelmolens, molenstenen, bilhamers, posters van de Omringdijk 

(met foto’s van onze molens) ingericht in van der Valk in Hoorn. Tevens was in de kleine bioscoop 

een film van de restauratie van de molen in Waarland te zien. Vele bezoekers hebben onze stand 

bezocht. De jaarlijkse molenaarsbijeenkomst is op 28 oktober gehouden in Hoogwoud, na de koffie is 

molen De Lastdrager bezocht en de bijeenkomst is afgerond met een lunch. 
 

De molen de polder De Lage Hoek te Hoogwoud 
* de kistgaten, het schot op de achterwaterloop en de trap in het talud zijn gerepareerd en de molen is 

geschilderd. 
De molen van de Kaagpolder te Opmeer 

* de weegdelen, de tafelementsdelen op de peulstenen, tochtschot op de voorwaterloop en de 

achterdeur zijn gerepareerd en de molen is geschilderd. 

De molen van polder Obdam te Obdam 
* de rietvelden, de vangstok, de spilkast en de kistgaten zijn gerepareerd, de fokken (houtwerk van de 

wieken) zijn vernieuwd,  en de molen is geschilderd. 

De molen van de polder Hensbroek te Hensbroek 

* de dekkers (de stroomlijnvorm van de wieken) zijn vernieuwd, de rietvelden zijn gerepareerd, de 

septictank en de hekken worden in 2018 vernieuwd. 
De molen Nieuw Leven (Wogmeer) 
* Men is bezig met herstel of vernieuwing van de windpeluw, de voeghoutkoppen. De fokken 

(houtwerk van de wieken) zijn vernieuwd, de rietvelden zijn gerepareerd. 
De molen van de polder Westerveer te Spanbroek 

* de trap is gerepareerd. 
Meelmolen De Lastdrager te Hoogwoud 

* de boktor is bestreden , inzake de geplande restauratie is het bouwkundig onderzoek uitgevoerd, en 

zijn het plan voor de herbestemming en het bestek gemaakt.  
Koggemolen Westuit No. 7 te Aartswoud 

* het bovenwiel en de bovenbonkelaar, de trap en de deur van de vijzelkast zijn gerepareerd. 

De Grote Molen te Schellinkhout 

* de windpeluw, de voeghoutkoppen, de weeg en de schuur zijn vernieuwd en de molen is 

geschilderd. 

Meelmolen Ceres te Broekerhaven 
* de windpeluw is vervangen, weegdelen zijn vernieuwd. 

De Waarlandsmolen te Waarland 
* tochtschotten zijn geplaatst, het riet is gerepareerd en de elektrische verwarming is uitgebreid. 
De molen van de voormalige polder Weel en Braken 

* de te kleine duiker wordt in 2018 vervangen. 

 

Bart Slooten, voorzitter en Nico Braak, secretaris. 


