
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  derde  jaargang ,  nummer 3    juni 2013   

Op vrijdag 7 juni werd onder grote belangstelling de kap weer op de molen gehesen. De maandag 
daarop ging de restauratie weer gewoon zijn gang. 

 

Natuurlijk het ging die vrijdag om het herplaatsen van de kap op de molen. Maar daar omheem 
gebeurden er ook veel belangrijke zaken. 

Op bovenstaande foto overhandigt de voorzitter van de Vereniging De Hollandse Molen de heer Nico 
Salm een cheque ter waarde van € 100.000. De Vereniging De Hollandsche Molen beheert 
verschillende fondsen die zich inzetten voor het behoud van molens. Zo ook de Bankgiroloterij. Het 
bedrag dat Salm schonk was dan ook de optelsom van het bedrag van De Hollandsche Molen en de 
Bankgiroloterij. 

Op de foto links: Nico Salm en daarnaast het complete bestuur: Arnold Bartels, Arie Reijm, Els Steen, 
Piet Hein Havik, Ad Koopman, Bert Jaarsma en Fred van Zon 



 

 

Daarnaast vond er dezelfde morgen een gesprek plaats tussen het bestuur van de Nachtegaal en de 
stichting De Jonge Arnoldus. Zij maakten bekend dat hun stichting een lening van € 120.000 heeft 
omgezet in een schenking. 

 

 

De deuren zijn geplaatst; de weeg is weer compleet. De schoren aan de staartbalk worden 
aangebracht. De kleur van de weeg is vastgesteld. Op de deuren, onder de scharnieren, is een proefje 
opgezet. Dit wordt straks de kleur van de deuren en de weeg. Rechts is zichtbaar dat de veldmuren in 
de Inertol worden gezet om ze te beschermen tegen  vochtdoorslag. De heklatten worden vastgezet.  
De windborden moeten nog een keer geschilderd. De kistgaten (de raampjes in het rietwerk) zijn 
hersteld. Deze week wordt de grond rond de molen opgehoogd tot zijn definitieve niveau. 

Aanstaande maandagmiddag 24 juni is er bij de molen weer een mijlpaal te bewonderen. Die dag 
zullen de wieken voor de eerste keer op de wind draaien. Omroep Max komt die middag opnamen 
maken voor het programma Max Monumentaal . dat in september via Nederland 2 zal worden 
uitgezonden. De bekende acteur Huub Stapel zal die middag aanwezig zijn om belangstellenden te 
interviewen evenals de oud-bewoners van het molenhuis de dames Bijman. 

U wordt van harte uitgenodigd om bij de televisieopnamen aanwezig te zijn. 
Wellicht heeft Huub Stapel ook nog enkele vragen voor u in petto. Het 
spektakel begint om 13.30 uur 
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Voor de laatste loodjes doen we een dringend beroep op de bevolking en het bedrijfsleven van de 
Beemster. Er is op dit moment een loterij gaande met als eerste prijs een auto!  

Daarnaast kunnen geïnteresseerden win(d)brieven kopen waarmee zij gedurende vijf jaar de molen 
De Nachtegaal een bepaald bedrag doneren. Belastingtechnisch is deze geste zeer lucratief. U betaalt 
een bepaald bedrag en ontvangt een aanzienlijk deel, soms meer dan de helft, terug via de fiscus. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.nachtegaalbeemster.nl 

Veel vrienden van De Nachtegaal hebben ons toegezegd jaarlijks een donatie te doen. 
Bent u zo’n vriend en heeft u voor 2013 uw toegezegde donatie nog niet gedaan, dan kunt u dit 
doen op rekeningnummer 12.63.33.823, t.n.v. Stichting tot behoud van korenmolen De 
Nachtegaal, Middenbeemster. 

 



 

 

 

 

 

 


