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Van Oud op Nieuw 2019-2020 is, vermoedelijk door vuurwerk, korenmolen CERES in 

Bovenkarspel gedeeltelijk verbrand. Hoewel de brand van het rietgedekte monument hevig 

was, is mede door de inzet van de brandweer, de molen niet ingestort. Het karkas staat nog. 

We richten ons nu op restauratie van de molen. We zijn snel gestart met crowdfunding voor 

de Ceres met hulp van De Hollandsche Molen.       
De molen de polder De Lage Hoek te Hoogwoud 

* de molenaars van de CERES hebben het oude schuurtje rondom van nieuw hout voorzien en 

geschilderd. Er zijn twee nieuwe zeilen aangeschaft en het wiekenkruis is doorgespijkerd, de 

rollensluis gangbaar gemaakt, het luik van het achterkeuvelens vernieuwd en de goot boven 

de achterdeur gerepareerd. 

De molen van de Kaagpolder te Opmeer 

* de nieuwe molenaar heeft op de eerste etage een slaap-en badkamer gemaakt, als gevolg 

daarvan is een raam in deze slaapkamer vergroot en een vluchtladder aangebracht. Verder is 

een rolwagen gerepareerd. 

De molen van polder Obdam te Obdam 

* er zijn negen ruiten vervangen. 

De molen van de polder Hensbroek te Hensbroek 

* de weeg is geschilderd met Tenco Houtcoat, van de schuur is het asbestdak verwijderd en 

een nieuw dak aangebracht. Verder is de bliksemafleider gerepareerd. 

De molen Nieuw Leven van de polder De Wogmeer 

* de bliksemafleider is gerepareerd en de molenaar heeft een nieuwe vloer gelegd in de 

woonkamer. 

De molen van de polder Westerveer te Spanbroek 

* het wolfsdak, twee zeilarmen en een lange schoor zijn vernieuwd. 

Meelmolen De Lastdrager te Hoogwoud 

* eind 2018 is met de restauratie begonnen, er waren veel tegenvallers c.q. meerwerk, maar 

ook is er extra subsidie toegezegd. De oplevering is gepland half februari 2020. 

Koggemolen Westuit No. 7 te Aartswoud 

* drie zijden zijn van nieuw riet voorzien en de bliksemafleider is gerepareerd. 

Het molentje van de Klikjespolder te Oostwoud 

* de restauratie is in 2018 begonnen en is in 2019 afgerond. De weidemolen is weer in goede 

staat. De molen werd feestelijk geopend op 11-09-2019 m.m.v. de Stichting Stoomtram 

Hoorn-Medemblik en de familie Druif. 

De Grote Molen te Schellinkhout 

* in 2018 is met de restauratie begonnen. De opening was op 29-08-2019. De watermolen is 

op vakkundige wijze gerestaureerd. 

De Waarlandsmolen te Waarland 

* de molen is geschilderd met Tenco Houtcoat, de hek- en zoomlatten zijn doorgespijkerd, de 

windborden gerepareerd, het hek op de voorwaterloop vernieuwd en de molenkap vogeldicht 

gemaakt.  

De molen van de voormalige polder Weel en Braken 

* de molen is geschilderd met Tenco Houtcoat, van de schuur is het asbest onder de 

dakbedekking en binnen van de wanden verwijderd. 
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