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Onze meelmolen De Lastdrager te Hoogwoud was genomineerd voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2018. Het 

is gelukt om deze nominatie te verzilveren. Met 122 stemmen verschil met nummer 2 kwam De Lastdrager als 

winnaar uit de bus met 9076 stemmen. Door het winnen van deze prijs ad. 95.000,-  kan met de restauratie van 

deze bijna 500-jarige (!) molen worden begonnen. En niet alleen kan hij in uitstekende staat worden 

teruggebracht, ook het in 1935 uitgesloopte binnenwerk kan weer opnieuw worden aangebracht. Dankzij de 

steun van ruim negenduizend stemmen is dit mogelijk geworden. Onze Stichting kan dan ook dankbaar 

terugkijken op deze actie, die zoveel steun heeft gegenereerd. 

De molen de polder De Lage Hoek te Hoogwoud 

* de weeg is geschilderd, het riet en de hangeniersbalk zijn gerepareerd, er zijn twee nieuwe zeilen aangeschaft 

en er is een nieuwe houten beun aangebracht. 

De molen van de Kaagpolder te Opmeer 

* het kruiwerk en het wolfsdak zijn gerepareerd, de heklatten zijn doorgespijkerd, er zijn 

veiligheidsvoorzieningen (afzetting gevlucht) aangebracht. Per 1 november heeft molenaar/huurder Jan van 

Schagen de molen verlaten, daarmee is een einde gekomen aan een tijdperk van 200 jaar molenaars van Schagen. 

Zijn opvolger is Arjan Hes. 

De molen van polder Obdam te Obdam 

* de kozijnen, de molenkap en vier rietvelden zijn gerepareerd. 

De molen van de polder Hensbroek te Hensbroek 

* de septictank, de windpeluw en de hekken zijn vernieuwd. Het riet, de weeg en de zeilen zijn gerepareerd. 

De molen Nieuw Leven (Wogmeer) 

* per 1 augustus heeft molenaar/huurder Ronald Scheltens de molen verlaten, zijn opvolger is Jacob Kriek.. 

De molen van de polder Westerveer te Spanbroek 

* de molen is geteerd. De Provincie Noord-Holland heeft op 28-11-2018 een restauratiesubsidie toegekend van 

102.351,-. Voor de restauratie zullen andere subsidies zullen noodzakelijk. 

Meelmolen De Lastdrager te Hoogwoud 

* de lange en de korte spruit en schoren en de staart zijn geschilderd. Eind 2018 is met de restauratie begonnen. 

Koggemolen Westuit No. 7 te Aartswoud 

* het bovenwiel is gerepareerd. 

Het molentje van de Kerkepolder te Wognum 

* de molen is geteerd. 

Het molentje van de Klikjespolder te Oostwoud 

* de molen en met name ook de fundering is in zo’n slechte staat, dat afvoeren naar de werkplaats van de 

molenmaker noodzakelijk is. De restauratie is in 2018 begonnen en wordt in 2019 afgerond. 

De Grote Molen te Schellinkhout 

* het riet en de zeilen zijn gerepareerd. Er zijn 10 iepenhouten rollen geleverd. De Vereniging De Hollandsche 

Molen heeft een restauratiesubsidie toegekend van 122.500,-. Eind 2018 is met de restauratie begonnen. 

Meelmolen Ceres te Broekerhaven 

* de windpeluw is vervangen. De taatsknol is gerepareerd. Er zijn 4 nieuwe zeilen aangeschaft. De zuidkant 

onder de stelling, een deel van de weeg, het wolfsdak en de stormluiken zijn geschilderd. 

De Waarlandsmolen te Waarland 

* het riet is gerepareerd, de elektrische verwarming is uitgebreid, er is een ontvochtiger geleverd. Als tweede 

molenaar is Hillebrand van Eeden aangesteld. 

De molen van de voormalige polder Weel en Braken 

* de te kleine duiker is nog niet vervangen. De taats en de pot van de vijzel zijn vernieuwd. In het woonhuis is 

een nieuwe cv-installatie geïnstalleerd en het riet en de closetcombinatie zijn gerepareerd. Als tweede molenaar 
is Jan Bos aangesteld. 
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