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Stichting De Westfriese molens
2021 stond wederom in het teken van de coronapandemie. Vele activiteiten stonden op een
laag pitje: de Nationale Molendag ging wederom niet door en ook onze jaarlijkse bijeenkomst
met onze molenaars werd tot tweemaal toe uitgesteld, omdat de omstandigheden dit niet
toelieten.
Ook vergaderde het bestuur door corona enkele keren digitaal.
Het bestuur hield een inventarisatie rondom de veiligheid van de molens. Dit betrof zowel
losse zaken als brandblussers, verbanddozen e.d. als bouwkundige aanpassingen zoals
afscherming van draaiende delen, goed sluitende hekjes enz. Veel onderhoud werd voorbereid
om in 2022 uitgevoerd te worden en veel klein onderhoud werd uitgevoerd.
Besloten werd de communicatie naar buiten toe te stroomlijnen en er meer één gezicht aan
te geven. Door de coronaperikelen zal dit nog doorlopen in het volgend jaar.
Besloten is de bliksemafleiderscontrole om en om te laten verrichten door onze
bliksemafleiders bedrijf en door het Gilde van Vrijwillige Molenaars, dat daarvoor een ploeg
van deskundige controleurs heeft.
Is het onderhoud tegenwoordige wel goed geregeld, de molenbiotoop (de molenomgeving)
baart ons des te meer zorgen. O.a. bij de molen van de polder Hensbroek bij de gelijknamige
plaats als bij die van De Lage Hoek (Hoogwoud) spelen bouwplannen die de windvang
zouden kunnen gaan belemmeren. Met de betrokken partijen wordt geprobeerd eruit te
komen, waarbij de Stichting uiteraard het belang van de molen (vrij zicht en vrije windvang)
verdedigt, e.e.a. in nauw overleg met de biotoopdeskundige van de Noord-Hollandse
Molenfederatie.
Op 17 september werd meelmolen De Lastdrager te Hoogwoud geopend door ons
bestuurslid Cees Klaver die hiermee tevens afscheid nam van het bestuur. Voor zijn
verdiensten kreeg hij een beeldje van het bestuur en werd hij -heel verdiend- koninklijk
onderscheiden. Hij heeft de Stichting 22 jaar in het bestuur gediend. De Lastdrager is van een
lege, uitgesloopte molen herschapen in een geheel bedrijfsvaardige meelmolen met twee
koppel werkende stenen. Velen hebben hiervoor verdiensten, maar hoofdmolenaar Kees Mens
mag hierin met ere worden genoemd. Hij werd gemeentelijk onderscheiden voor zijn werk.
Bij deze molen werd tevens een mooi molenaarsverblijf gebouwd. Besloten werd dat het
bestuur (na jaren in Koedijk te hebben vergaderd) voortaan in dit eigen onderkomen zijn
vergaderingen zal houden (vanaf augustus 2021).
Met de gemeente Drechterland werden besprekingen gevoerd over de overname van
meelmolen De Stofmolen in Wijdenes. De besprekingen richten zich op het
onderhoudsschema van de molen en op de vergoeding die de Stichting meekrijgt bij de
overname. Naar verwachting zal volgend jaar de overdracht verwezenlijkt worden.
Aan de molen van de polder Westerveer bij Spanbroek vindt een grote restauratie plaats,

die o.a. inhoudt een nieuwe fundering, twee nieuwe kwelschermen (om lekkage te
voorkomen), herstel van het metselwerk van de waterlopen en een nieuwe houten vijzel c.a.
Het oude interieur zal in een tweede fase geheel gerestaureerd worden naar de opmetingen
van de bekende molendeskundige Anton Sipman uit 1946. Deze betrekkelijk kleine molen
was tot 1907 bewoond.
De restauratie van de op 31-12-2019 door een vuurpijl getroffen meelmolen Ceres te
Broekerhaven kon eind dit jaar worden afgerond. De tijd tot 18 maart 2022 (de officiële
opening) wordt gebruikt voor proefmalen en verdere vervolmaking van het geheel.
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