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Het bestuur is in 2013, 13 keer in vergadering bijeen geweest.
Kap van de molen en Max Monumentaal
Dankzij het programma van omroep Max en de financiële steun van het Prins Bernard Cultuurfonds
was het mogelijk dat molenmakersbedrijf Kistemaker in januari startte met de restauratie van de
kap. Op 7 juni werd de kap weer op de molen geplaatst. Hiervoor waren de vrienden en
begunstigers van de molen uitgenodigd. Op 21 juni was een klein gezelschap aanwezig bij de
“eerste draai” ten behoeve van het programma van Max. Daar werd in opdracht van presentator
Huub Stapel de vang gelicht door Bert Jaarsma.
Restauratie molen.
In april 2013 startte Kistemaker met de restauratie van de molen op de locatie aan de Hobrederweg.
Een omvangrijke klus. Er zijn 10 bouwvergaderingen geweest. Hierbij waren structureel aanwezig:
Rein Kistemaker, Ron Butterman ( molenbouwers) en Ad, Fred en Jaap namens het bestuur. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hield toezicht op de restauratie. Van de bouwvergaderingen is
verslaglegging gedaan.
In mei start Mevr. Suzanne Fischer met een kleuronderzoek. Bij de aanvang van de restauratie zijn
de bestaande kleuren van de molen vastgelegd en naderhand is de molen weer in diezelfde kleuren
geschilderd. De kleuren vastlegging in het rapport zijn blijvend bepalend voor de kleurstelling van
het in- exterieur van de molen.
Officiële heropening van molen De Nachtegaal
Op 4 oktober was het zover. De molen werd officiëel opnieuw geopend. Hiervoor waren o.a
uitgenodigd: Het Comité van Aanbeveling en personen die op enige wijze betrokken waren bij de
restauratie. Het eerste deel vond plaats in de Vermaning, de Doopsgezinde kerk aan de Middenweg.
Sprekers waren o.a. de Commissaris van de Koning, de heer J.W .Remkes en de burgemeester van de
Beemster de heer H. Brinkman. Na het eerste deel ging het gezelschap naar de molen, daar lichtte
de heer. Remkes de vang. Hiermee was de officiële opening een feit. Inmiddels hadden ook de
vrienden van de molen zich verzameld op het molenterrein. Aansluitend kon de molen worden
bezichtigd.

Brochure ”De geschiedenis van korenmolen De Nachtegaal in de Beemster”,
Vanaf oktober is de brochure ”De geschiedenis van korenmolen De Nachtegaal in de Beemster”,
geschreven door Jaap van der Veen beschikbaar. De brochure is in eigen beheer uitgebracht, in een
oplage van 2000 stuks. Bij de officiële opening op 4 oktober werd een exemplaar overhandigd aan
alle genodigden en vrienden van de molen. De brochure is ook te koop.
Molenaars
Vanaf oktober zijn drie vrijwillige molenaars actief: Peter Volmer, Sander Hupkes en Ger Meinema
(en zijn vrouw Tineke). Er zijn afspraken gemaakt over de vrijwilligers vergoeding.
Kees Knijn assisteert de molenaars.
Archeologisch onderzoek
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in de persoon van Menno van der Heiden in het
voorjaar een archeologisch onderzoek gedaan op de voormalige plek van de Nachtegaal. Er werden
geen opzienbarende vondsten gedaan. Een aantal vrijwilligers van het Historisch Genootschap
Beemster heeft vervolgens onder leiding van Menno van der Heiden de opgegraven vondsten
schoongemaakt en geïnventariseerd. Later in het jaar heeft Menno van der Heiden tijdens een
bijeenkomst van het HBG een lezing gehouden over de bodemvondsten.
Molenprijs voor het bestuur van molen De Nachtegaal.
De Gedeputeerde voor Cultuur Mevrouw Elvira Sweet reikte op vijf oktober tijdens de door de
Noord-Hollandse Molenfederatie georganiseerde Provinciale Molencontactdag in Schagen de
jaarlijkse Molenprijs uit aan het bestuur van molen De Nachtegaal. De prijs bestaat uit een oorkonde
en een bedrag van € 250,00.
Actie Rotary
Een actie van de Rotary Purmerend-Polderland leverde De Nachtegaal een aardig bedrag op.
Windmee loterij
Met veel enthousiasme werd gestart met het opzetten van de “Wind mee” loterij ten bate van de
molen. De hoofdprijs was een auto. Er is veel publiciteit gemaakt voor de loterij. De trekking, onder
toezicht van notaris P. Rietbergen, is gehouden bij de molen, aansluitend aan de opening op vier
oktober. De organisatie van de loterij was in handen van Arnold Bartels, Peter Heerschop en Jan ter
Weel.
Windbrief
In november 2013 organiseerde het bestuur twee avonden met Carel Kraayenhof .
Het thema van deze avonden: “Dromen durven dromen”. Carel Kraayenhof vertelde wat als kind
zijn dromen waren en hoe die later uitkwamen. Daarmee legde hij een link naar de dromen van onze
stichting .
Het heeft uiteindelijk geleid tot 15 windbrieven, die uitgereikt zijn op 29 mei 2014. De opbrengst is
vijf jaar lang steeds € 1500,00.
Vrienden van De Nachtegaal
Eind 2013 waren er 61 vrienden van De Nachtegaal. Er zijn vijf nieuwsbrieven verzonden.

Activiteiten


Dansende koeien
Voor de eerste keer werd het evenement “ Dansende koeien” georganiseerd door de familie
Uitentuis. Een twee-daags evenement met activiteiten voor jong en oud op het erf van de
familie. Ook was er een speurtocht via het land van boer Duin naar de molen. Het
hoogtepunt van de dag was om 13.00 uur toen de staldeuren open gingen en de koeien voor
het eerst na de winter weer naar buiten mochten. De opbrengst van de dag was voor de
restauratie van de molen.



Open Dag
In de Beemster is Hemelvaartsdag traditioneel de “ Open Dag”. Ook molen De Nachtegaal
was open voor het publiek. Er werden poffertjes gebakken en drankjes verkocht. De
opbrengst was voor de molen.



Muziek aan de Middenweg.
Voor het eerst werd het bestuur van de molen gevraagd om mee te doen aan het evenement
Muziek aan de Middenweg. Het “Viswijvenkoor” trad op. Een mooi moment voor het
publiek om kennis te maken met molen De Nachtegaal.

Digitale informatie en social media.
Voor actuele informatie:
www.nachtegaalbeemster.nl
Voor informatie :
info@nachtegaalbeemster.nl
Molen De Nachtegaal is ook te volgen op Facebook.
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