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In het jaar 2020 is de focus vooral gelegd op de herbouw van de eind 2019 gedeeltelijk 

verbrande  korenmolen Ceres in Bovenkarspel. We zijn snel gestart met crowdfunding met 

hulp van De Hollandsche Molen. De Provincie Noord-Holland en andere fondsen hebben we 

om een bijdrage gevraagd en die hebben wij ook gekregen. Wij mochten -met nog drie andere 

molens- meedoen aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2020 en kregen veruit de meeste 

stemmen ooit: goed voor de hoofdprijs van € 75.000,-. Voor deze Molenprijs 2020 hebben de 

bestuursleden, de molenaars en andere vrijwilligers veel werk verzet. Ook hebben zij na de 

brand met veel betrokkenheid heel veel energie gestopt in de herbouw van de Ceres. De 

molenmaker heeft het achtkant inmiddels gerestaureerd en de rietdekker heeft de romp van 

riet voorzien. Volgens de planning zal  de restauratie van de Ceres voor het einde van 2021 

zijn voltooid. 

Na tien jaar voorzitter-secretaris te zijn geweest heeft Bart Slooten het voorzitterschap 

overgedragen aan Kasper Gutter. Bart Slooten blijft secretaris (en vicevoorzitter).  

Kees Klaver is wegens gezondheidsredenen na 21 jaar gestopt als bestuurslid. 

 

De molen van de Kaagpolder te Opmeer 

Er zijn zestien rolwagens vervangen, een kruikram is vastgezet, hekwiggen zijn geleverd,  

De touwen van de stormluiken zijn vervangen, in de onderbonkelaar zijn acht kammen 

vervangen. De bovenbonkelaar is afgesteld en vast gewigd, de ophanging van de vangstok is 

vernieuwd. De zuidkant van de weeg is geschilderd. 

 

De molen van polder Obdam te Obdam 

De bovenas is opgekrikt, de halslager en de zijdelen naast het steenbord zijn vervangen, het 

schilderwerk is bijgewerkt. 

 

De molen van de polder Hensbroek te Hensbroek 

De schuur is voorzien van een nieuw dak, goten, windveren en waterborden. 

 

De molen Nieuw Leven van de polder De Wogmeer te Wogmeer 

Het riet is gerepareerd. 

 

De molen van de polder Westerveer te Spanbroek 

Eind 2020 is de molenmaker begonnen met de restauratie. De waterlopen scheuren op diverse 

plaatsen, de vijzel zal vervangen worden, de wachtdeur is door houtrot aangetast, de roeden 

zullen doorgehaald worden, de gehele molen zal geteerd en geschilderd worden en het rietdek 

van drie velden zal vervangen worden. De molenaar is bezig het hek rondom de molen te 

vervangen. 
 

Meelmolen De Lastdrager te Hoogwoud 

Nieuwe zeilen zijn aangeschaft. Het molenaarsverblijf, naast de molen, is afgebouwd.  

De molenaars, vrijwilligers en bezoekers kunnen daar terecht voor koffiedrinken, het toilet 

bezoeken, etc.  Molenaar Kees Mens heeft, met diverse vrijwilligers, met heel veel inzet deze 

klus geklaard. 

 

 



Koggemolen Westuit No. 7 te Aartswoud 

Rolwagens zijn gerepareerd en kuipneuten vernieuwd. 

 

De Grote Molen te Schellinkhout 

De bovenas en de pensteen zijn gesteld en het rietwerk is gerepareerd. 

 

Verder zijn in 2020 alle bliksemafleiders gecontroleerd en zijn de molens gecontroleerd op de 

veiligheidsvoorzieningen. Uit genoemd onderzoek blijkt dat er verbanddozen en meer 

brandblussers noodzakelijk zijn, dat de afzetting van het gevlucht niet altijd op de juiste wijze 

wordt gedaan. Daarom worden er schapennetten met weidepaaltjes gekocht. De afscherming 

van draaiende delen (bovenwiel/bonkelaar) zijn niet in alle gevallen veilig, in 2021 wordt dat 

aangepast.  

 

Bart Slooten, secretaris 

Nico Braak, penningmeester                                         09-02-2021 


