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Geef De Lastdrager een nieuwe hart! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe vaak komt het voor dat u als lid van het Westfries Genootschap met twee muisklikken de toekomst 
van een van de meest bijzondere molens van Nederland kan meebepalen? Die mogelijkheid is er nu 
voor molen De Lastdrager uit Hoogwoud. Want De Lastdrager is genomineerd voor de BankGiro Loterij 
Molenprijs 2018! Uit honderden inzendingen uit heel Nederland zijn slechts vijf molens gekozen die kans 
maken op een bedrag van € 95.000 voor restauratie van dit Nederlandse erfgoed.  
Een unieke kans, want molen De Lastdrager, eigendom van Stichting de Westfriese Molens, is een van 
deze molens.  

 

www.molenprijs.nl/lastdrager 

 
Elke stem brengt De Lastdrager één euro dichterbij een prachtige 
toekomst. Een toekomst die hij gezien zijn unieke geschiedenis 
verdient. 
De molen met de meeste stemmen krijgt de € 95.000, maar de 
niet-winnaars krijgen voor elke stem € 1.  
 
Vertel over de actie aan vrienden, familie, buren en kennissen! 
Zonder de hulp van alle Westfriezen en alle andere mensen die 
Westfriesland en onze molens een warm hart toedragen gaat het 
niet lukken. Maar: als iedereen zijn steentje bijdraagt, ligt een 
prachtige toekomst voor De Lastdrager voor het grijpen.  
Want De Lastdrager is niet alleen de gezichtsbepalende molen 
voor iedereen in Hoogwoud, hij is ook de oudste houten molen van 
Nederland. Deze is gebouwd met eikenhout en dateert uit 1525. 
Met de BankGiro Loterij Molenprijs 2018 kan hij weer worden wat 
hij ooit was: een trotse en een van de oudste werkende 
korenmolens van ons land.  
 

Foto: Jaap Tiedema, bouwkundig bureau Van Reeuwijk Bouwmeester te Arum (Frl.) 
 

Let op: als u via bovenstaande link op de Lastdrager heeft gestemd, krijgt u ter controle een mailtje dat 
u dient te bevestigen om uw stem definitief te maken. Pas dan is uw stem geldig! Per e-mailadres kan 
één stem worden uitgebracht. Als u meerdere e-mailadressen heeft kunt u dus meerdere stemmen 
uitbrengen. 
 
Dus steun, help, doe wat u kunt. Zo’n kans doet zich niet nog een keer voor. 

De Lastdrager verdient het!         Z.O.Z. 

De enige manier waarop De Lastdrager kan winnen, is met hulp van iedereen die de Westfriese 
molens een warm hart toedraagt. En het enige wat daarvoor nodig is, is via de computer uw stem 
uit te brengen. Dat kan van 2 september tot en met 1 oktober 2018. Ga daarvoor naar:  
 

http://www.molenprijs.nl/lastdrager


Lezing in ’t Veld op 7 oktober over de slag bij Vronen 
 
Archeoloog Gerard Alders geeft ons een boeiend inkijkje in de Westfriese geschiedenis. Vanaf de 
twaalfde eeuw waarin een begin gemaakt werd met de aanleg van de Westfriese Omringdijk tot het jaar 
1297, toen de Westfriezen in de slag bij Vronen hun meerdere moesten erkennen in de Hollanders en 
Westfriesland een integraal onderdeel werd van het Graafschap Holland, is er veel gebeurd. De graven 
Willem II en Floris V speelden daarin een belangrijke rol. Gerard Alders vertelt niet alleen over deze 
periode uit onze geschiedenis, maar laat ook zien welke archeologische sporen daarvan nog in ons 
landschap te vinden zijn. Voor iedereen die zich interesseert in Westfriesland en de Westfriese 

geschiedenis een interessante 
lezing! 
De lezing wordt gehouden op 
zondag 7 oktober in 
Partycentrum De Vriendschap 
Rijdersstaat 92 ’t Veld. 
Telefoon 0226-421252.  
De bijeenkomst begint om 
14.00 uur en duurt tot 16.00 
uur. 

 
De inloop is vanaf 13.30 uur. 
De toegangsprijs bedraagt € 7,50 
per persoon, te voldoen bij de 
ingang. Daarvoor krijgt u ook 
tweemaal koffie of thee en 
eenmaal koek aangeboden. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najaarsfamiliemiddag zondag 23 september over families 
Volker(t)s en Mourits 
 
Stichting Westfriese Families houdt haar jaarlijkse Najaarsfamiliemiddag op zondag 23 september in 
dorpshuis De Brink te Obdam. Het is de negende Najaarsfamiliemiddag. Donateurs en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. Spreker is Robert Volkers uit De Meern.  
Robert Volkers belicht twee families: Volkers/Volkerts en Mourits/Maurits. 
Hij heeft twee genealogische boeken op zijn naam staan. In 2017 verscheen ‘Volker(t)s – uit de 
Schaepskuyl’, in 2018 gevolgd door ‘Genealogie van Claes Mauritsz. uit het Westfriese Benningbroek’. 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De entree is gratis. 
Het adres van dorpshuis De Brink is Dorpsstraat 155, 1713 HE Obdam (op 5 minuten lopen vanaf het NS-
station). 
Voor meer informatie: zie het Vierkant van juli 2018. 


