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Stichting tot behoud van “De Nachtegaal”     

Bestuursverslag 2015 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter   Bert Jaarsma  

Secretaris  Els Steen 

Penningmeester Fred van Zon 

Lid   Arnold  Bartels    

Lid   Arie Reijm 

Lid   Paul Buurmans (toegetreden in 2015) 

Adviseur  Ad Koopman 

Adviseur  Jaap van der Veen 

Het bestuur is in het verslagjaar 9 keer in een reguliere vergadering bijeengeweest. 
 
Een malende molen  
Het bestuur heeft besloten om voor de instandhouding van onze monumentale molen de richtlijnen 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te volgen. Deze richtlijnen spitsten zich toe op het 
behouden en conserveren van waardevolle en authentieke details van de molen. Het onderhoud aan 
de molen en het gaandewerk wordt periodiek geïnspecteerd door de Monumentenwacht of een 
door de RCE erkende molenexpert . Reparaties worden  uitgevoerd door een ISO-gecertificeerde 
molenmaker of molensteenmaker. Ook voor de brand- en blikseminslag preventie worden 
gecertificeerde bedrijven ingeschakeld. 
Onverlet al deze deskundigheid zijn het onze gediplomeerde molenaars, die de spil vormen van het 
in stand houden van De Nachtegaal. Zij werken met de molen en merken als eersten gebreken en 
slijtage op.   
Het bestuur heeft er voor gekozen om de molen niet alleen te laten draaien maar ook om een 
verantwoorde hoeveelheid graan te laten malen. Dit is niet alleen goed om gebreken aan de 
maalinrichting te herkennen maar ook om belangstellenden de werking van de molen te 
demonstreren. Het ambachtelijk op wind gemalen graan kent een gretige aftrek.  
De Nachtegaal wil zoveel als mogelijk het Beemster graan als grondstof verwerken. Om aan de vraag  
naar speltmeel te kunnen voldoen, heeft akkerbouwer Jan van Kempen voor het eerst spelt geteeld. 
De eerste maling met Beemster spelt graan is inmiddels een feit.  
 
Op 18 mei blijkt de pentegel van de bovenas gebroken. De oorzaak van deze breuk wordt gezocht in 
de stormachtige en vooral warrelige winden. De firma Kistemaker heeft een nieuw bronzen tegel 
geplaatst.  
 
Een permanent aandachtspunt is de veiligheid en het welzijn van onze molenaars, vrijwilligers en 
bezoekers. Ook dit jaar zijn weer verbeteringen aangebracht aan de afscherming van bewegende / 
draaiende onderdelen. Voor het afvoeren van het bij het malen vrijkomende meelstuif is een mobiele 
afzuiginstallatie gekocht.  
 
De opbrengst van de Open Tuinen dagen is, samen met een gift, gebruikt om de molen in de donkere 
maanden in het licht te zetten. We hebben samen met deze gulle gevers op 19 december het licht 
officieel ontstoken. 
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Molenaars 
Mede dankzij het geweldige team molenaars is De Nachtegaal weer een ‘levende’ molen. Onze 
gediplomeerde molenaars zijn: 
Ger Meinema  en Sander Hupkes. 
Paul Buurmans   - molenaar in opleiding 
Kees Knijn   - molenaar assistent 
 
Molenwinkel 
Steeds meer mensen weten de weg naar De Nachtegaal te vinden. De verkoop van het Beemster 
meel ontwikkelt zich buiten verwachting. In 2016 zal het assortiment verder worden uitgebreid met 
o.a. Beemster speltmeel. Tineke Meinema verzorgt de winkel verkoop en geeft ook bakadviezen. 
Molenaar Peter Volmer heeft in oktober besloten te stoppen als vrijwilliger/ molenaar.   
Molenschuur en erf 
In februari  is de beschoeiing en toegangsbrug aangelegd. In december zijn knotwilgen geplant door 
onze vrijwilliger Cor Roet. Voor de beplanting is een donatie ontvangen van het  Ars Donandi + 
Schmallhausen Fonds.   
Van Pieter Jan Groot (kaasboerderij, voorheen aan de Rijperweg) is de toegangspoort gekocht. 
Verwacht wordt dat deze poort na een opknapbeurt door leden van de Rotary Club Purmerend-
Polderland, begin 2016 gereed is en geplaatst kan worden.  
Maart 2015: De firma Schadenberg brengt de bestrating aan.  
In april was de schuur gedeeltelijk klaar. Rona Uitentuis kan op beperkte schaal haar exploitatie gaan 
opzetten. Tegen de wijziging van de omgevingsvergunning is  voormalig moleneigenaar Ron Groen in 
beroep gegaan bij de Rechtbank Haarlem, die vervolgens de Gemeente Beemster in het gelijk heeft 
gesteld. Tegen deze uitspraak heeft onze buurman hoger beroep aangetekend bij de Raad van State.  
De uitspraak van de Raad van State wordt medio augustus 2016 verwacht.  
Het logo van het VSB fonds wordt op 13 mei in de bestrating geplaatst in het bijzijn van enige VSB 
bestuurders. Tevens wordt het logo van De Jonge Arnoldus aan de gevel van de schuur bevestigd. 
Er is een schouwbord  gemaakt en geplaatst, waarop actuele informatie gepubliceerd kan worden. 
Door enkele bestuursleden is veel werk verzet t.a.v.  het maalproces en bij installatie van diverse 
voorzieningen in de molen en de schuur t.w.: plaatsen keuken, installeren wifi, inbraakalarm en 
brandalarm.  
 
Outfit 
Molenaars en bestuursleden hebben een donkerrode sweater met logo ontvangen, dankzij een gift 
van een sponsor. Deze sweaters  worden  gedragen bij openstelling van de molen en bij (externe)  
activiteiten.   
 
Financiën 
De door Groen ingestelde beroepen bij de Rechtbank Haarlem en de Raad van State blokkeren een 
succesvolle exploitatie van de molenschuur. De stichting heeft de afwerking van de schuur moeten 
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staken en heeft daarom in 2015 geen huurinkomsten genoten.  Juist uit de huurinkomsten moet in 
de jaren 2018 / 2019 het groot onderhoud aan de molen worden bekostigd. Het verlies aan 
inkomsten kon deels worden opgevangen door de opbrengst van de meelverkopen aan Bakkers de 
Groot en de verkopen in onze molenwinkel. Ook ontvingen wij weer een gift van € 4.500 van het 
fonds De Jonge Arnoldus. Deze schenking werd aan de reserve Groot Onderhoud toegevoegd. Omdat 
wij met vertrouwen de uitspraak van de Raad van State tegemoet zien, is de verwachting dat het 
negatieve kapitaal van de stichting de komende jaren uit de exploitatie van de schuur en de 
molenwinkel kan worden aangezuiverd.  
 
Uiteraard blijven giften nodig en welkom zoals in december toen,  na een aanvraag van Paul,  een gift 
van € 1000,00 van de Stichting Eiercentrale is ontvangen. Deze gift zal ook worden besteed aan het 
onderhoud van de molen.  
 
Aanleveren en vervoer van het graan 
Het door Jan van Kempen geteelde graan wordt door enthousiaste medewerkers van het Special 
Forces team van Ron Rijser / Prinsenstichting vanaf de boerderij van Jan van Kempen naar de molen 
gebracht. Het gemalen product wordt door deze medewerkers met hun speciale bakfietsen ook 
vervoerd naar bakker Harry de Groot in Purmerend.  
 
Vrijwilligers. 
Als dank voor hun inzet organiseerde het bestuur voor molenaars en bestuursleden in de molen. 
op 21 maart een fonduemaaltijd.   
Naast onze molenaars is er ook een ploeg enthousiaste vrijwilligers. We kunnen een beroep op deze 
vrijwilligers doen voor allerlei diensten van kluswerk tot meewerken bij een activiteit.  
Het bestuur heeft de vrijwilligers op 13 november bedankt met een Chinese maaltijd in de 
molenschuur. Ook de molenaars en bestuursleden waren hierbij aanwezig met hun partners 
 
Vrienden van De Nachtegaal 
Er zijn 3 nieuwsbrieven verzonden aan 135 belangstellende vrienden.  
Helaas zijn er maar weinig vrienden die een donatie doen.  
in 2016 wordt een dag georganiseerd voor deze groep om hen te stimuleren tot ondersteuning. 
 
Windbrieven 
Er zijn 15 windbriefhouders. Voor deze groep is in 2015 niets georganiseerd. Zij worden begin 2016 
uitgenodigd. 
                                      
Bezoeken : 
- Kinderen van de Blauwe Morgenster 
- Kleuterklas van : Juf Buurmans uit Purmerend 
-  Jan Duin met jaargenoten van priesteropleiding uit 1950 
- Vereniging Historisch Purmerend 
-  Burgemeester Joyce van Beek met raadslid Arie Commandeur (1-7-2015) 
- Groep predikanten uit Duitsland 
- Groep leden van Protestante kerk Middenbeemster 
-  Buurtvereniging Vliethovenbrug, uit Middenbeemster 
 

Activiteiten in 2015 
12 april:  Dansende koeien bij Fam Uitentuis.      
10 en 11 mei   Nationale molendagen  
11 mei   Ontvangst deelnemers Beemster erfgoedmarathon 
14 mei   Hemelvaartsdag, Open Dag in de Beemster 
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13 en 14 juni    Open Tuinen dag door de  dames van „Inner Wheel Purmerend” in de     
                                           tuin van de familie Rijser aan de Nekkerweg. 
14 juni   Tineke, Ger en Sander een kraampje bij Museum Betje Wolff  
31 juli    Boerderijmiddag te Middenbeemster 
16 augustus  Muziek aan de Middenweg met de “ Accordeondeuntjes”. 
5 en 6  september Purmerend onder stoom 
19 en 20 december Kerstmarkt in Leeghwaterpark te Purmerend. 
 
De opbrengst van de Dansende koeien en de door vrijwilligers gebakken pannenkoeken op 11 en 14 
mei  kwam ten goede aan de Stichting. 
Mede dankzij de activiteiten buiten de molen weten steeds meer bezoekers de molen te vinden. 
 
Digitale informatie en social media 
Actuele informatie:  www.nachtegaalbeemster.nl  Onderhoud door Kevin van der Burg 
Contactadres:            info@nachtegaalbeemster.nl 
Facebook:                   Nachtegaal Beemster community. Ella Verhoeks doet onderhoud.  249 volgers. 
 

De Stichting heeft een culturele ANBI status.                                                    

 
Els Steen 
Januari 2016 
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