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Beste vrienden van De Nachtegaal, 

Bouw molenschuur 

Wie onlangs langs de molen is 

gereden heeft kunnen zien 

dat er grondwerkzaamheden 

zijn verricht. Deze hebben te 

maken met de bouw van de 

molenschuur. De 

bouwvergunning voor de 

molen is onlangs afgekomen 

zodat met de bouw van de 

molenschuur kan worden 

begonnen. Na een 

aanbesteding kwam de 

aannemer Frans Kraakman als laagste uit de bus. Na onderhandelingen heeft hij nu de opdracht 

gekregen voor de bouw van het casco van de molenschuur.  

Voor het gebruik van de 

molen was een 

bestemmingsplanprocedure 

noodzakelijk omdat we de 

schuur willen gebruiken voor 

recreatieve doeleinden. Die 

vergunning is nog niet 

verleend zodat we met de 

afbouw van de schuur, de 

inrichting, nog wachten tot 

ook die vergunning binnen is. 

 

 

 



 

 

molenwinkel 

Op de begane grond van de 

molen wordt binnenkort een 

winkelbetimmering 

aangebracht. Onze huurster, 

Rona Uitentuis, wil op de 

begane grond een winkeltje 

beginnen voor Beemster 

streekproducten. Daartoe 

gaan we schappen en een 

toonbank inbrengen. 

Bijgaande foto toont het 

winkeltje bij de molen De 

Krijgsman te Oosterblokker. 

 

 

Malen met de molen 

Inmiddels zijn we al weer geruime tijd met de 

Purmerendse bakker Harry de Groot in 

onderhandeling. Hij wil graag dat wij meel malen 

voor zijn bakkerij zodat hij daarvan Beemster 

broodjes kan bakken. Uiteraard willen we daar alle 

medewerking aan verklenen. Maar ook dat kost 

weer tijd. Daartoe moet een van de beide 

maalstoelen in gereedheid worden gebracht. 

Op de foto drie bakkerskinderen, onze voorzitter 

Bert Jaarsma, Arnold Bartels en bakker Marcel de 

Groot in de bakkerij aan de Padjedijk in 

Purmerend. In hun handen het eerste Beemster 

brood. Het schijnt heerlijk te smaken. Op onze 

website zullen wij u van de ontwikkelingen op de 

hoogte houden. 

Wij hebben ondertussen contact gelegd met de 

akkerbouwer Jan van Kempen uit de Beemster. Hij 

zal ons het graan leveren om na het malen de 

broodjes van de te kunnen bakken. 



 

De windbrieven 

Op Hemelvaartsdag, 29 mei 

aanstaande zal in de middag 

voor alle personen die een 

windbrief hebben gekocht een 

bijzondere bijeenkomst 

worden georganiseerd. Op die 

middag krijgen de houders de  

windbrief  uitgereikt en wordt 

er in de molen een kam (uit 

het bovenwiel van de molen) 

geplaatst waarop de naam van 

de  houder is vereeuwigd. 

Mocht u ook zo’n windbrief 

willen kopen dan kan dat nog 

steeds.  

U kunt daarvoor contact 

opnemen met een van de 

bestuursleden. 

(zie onderaan nieuwsbrief) 

 

 

Dansende koeien 

Op zondag 30 april organiseerde 
BeemsterBeleving in samenwerking met 
Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging 
Water, Land en Dijken weer de jaarlijkse open 
boerderijdag. Op het erf van de familie 
Uitentuis was het weer een drukte van belang. 
Dit mede door het fraaie weer. ’s Middags om 
een uur gingen de koeien weer voor het eerst 
de wei in. Ook voor de Nachtegaal was het een 
topdag. De opbrengst kwam geheel ten goede 
aan onze molen: € 3200,- een fantastisch 
bedrag! 
 

 



Brochure 

Bij de heropening op 4 oktober jl. is er een boekje gepresenteerd over de restauratie en de 
geschiedenis van de molen. Dit boekje is te koop zijn voor € 5,00. 
Verkoop adressen: 

 In de molen 

 Museum Betje Wolff 

 Museum Westerhem 

 Informatie centrum Beemster 

 Novalux Midenbeemster 
Of bestellen via onze website:  http://www.nachtegaalbeemster.nl/actueel.html 
 

 

Donatie 2014 

Veel vrienden van De Nachtegaal hebben ons toegezegd jaarlijks een donatie te doen. 
Bent u vriend dan zien we graag uw donatie voor 2014 tegemoet op ons rekeningnummer 
Rabobank NL54 RABO 0126 3338 23, 
t.n.v. Stichting tot behoud van "De Nachtegaal", Middenbeemster.  
.  

 
Bestuur van de stichting molen de Nachtegaal 
Bert Jaarsma, voorzitter  0653133163  
Els Steen, secretaris  e-mail:  info@nachtegaalbeemster.nl 
Fred van Zon, penningmeester 
Ad Koopman 
Arnold Bartels 
Arie Reym 
Jaap van der Veen  

 

    
 

 

 

 


