Bestuursverslag molen De Nachtegaal 2018
Bestuursleden:
Bert Jaarsma, voorzitter
Fred van Zon, alg. bestuurslid
Arie Reijm, penningmeester
Paul Buurmans, Alg. bestuurslid/molenaar
Els Steen, secretaris
Ad Koopman, Adviseur/bouwkundige
Er heeft geen wijziging in het bestuur plaatsgevonden.
Molenaars:
De Nachtegaal beschikt over 3 vaste vrijwillig molenaars, 1 molenaar in opleiding(2e jaars) en 1 ass.
Molenaar. Een vrijwilliger meldde zich in november aan om de opleiding voor vrijwillig molenaar te
gaan volgen. Daarnaast hebben zich, n.a.v. de oproep in de HGB nieuwsbrief, aan het einde van het
jaar 2 vrijwilligers aangemeld om de opleiding voor vrijwillig molenaar te gaan volgen.
Overige vrijwilligers:
Molenwinkel: 1 vrijwilliger.
Twee vrijwilligers hebben zich onlangs aangemeld als versterking voor de vaste winkel vrijwilliger.
1 Vrijwilliger verzorgt het tuinonderhoud.
Daarnaast beschikken we over een aantal vrijwilligers die voor speciale klussen worden ingezet.
Gedurende het jaar zijn er veel restauratie en/of reparatie werkzaamheden door onze eigen
vrijwilligers gedaan. Dit heeft een grote besparing opgeleverd.
Restauratie
De 2e partiële restauratie begon op 5 januari met het plaatsen van 2 containers op het erf. In 1
container werd de molenwinkel ondergebracht. De andere container werd als opslag gebruikt.
Op 8 januari werd een steiger rond de molen geplaatst die vervolgens is voorzien van zogenaamd
steigerdoek. Het was bitter koud toen op 15 januari door een tiental vrijwilligers begonnen werd om
de molen te ontdoen van zijn oude “jas”. Dit was de eerste, maar zeker niet de laatste keer dat wij
veel profijt hadden van onze comfortabele tijdelijke "regenjas".
De eerste klus, waar een week voor was uitgetrokken, was al in twee dagen geklaard.
Ook de professionele bedrijven die voor diverse werkzaamheden werden ingeschakeld konden zo,
ondanks kou en regen, goed en snel doorwerken.
Achtereenvolgens werden waar nodig balken gerestaureerd en behandeld, is de gehele
molenconstructie verstevigd en zijn een blusleiding en een branddetectiesysteem geïnstalleerd. Tot
slot is de molen rondom weer voorzien van nieuw riet en geschilderd, waarna de steiger kon worden
verwijderd. Op de Open Dag was de molen voor het eerst weer open voor publiek.
Subsidie voor deze restauratie is ontvangen van de Provincie NH, VSB fonds Beemster en Van Toorn
Scholten Stichting.
Op zaterdag 20 januari zijn onze donateurs in de gelegenheid gesteld de “lege” molen te bezichtigen.
Mixen
Naast onze haast beroemde Beemster Betje Pannenkoekenmix is ons assortiment mixen in 2018
verder uitgebreid met o.a. kruidkoekmix, appelcakemix en volkorencakemix.
Extra bezoekdata:
Op donderdag 10 mei, de Open Dag (Hemelvaartdag) bezochten veel Beemsterlingen de
gerestaureerde molen. Daarnaast was er een kleine expositie van foto’s van de restauratie en
konden er pannenkoeken gegeten worden.
Op 12 mei kon de molen bezocht worden in het kader van de Nationale molendag.
Op zaterdag 7 september deed de molen mee aan de Open Monumentendag.

Schoolbezoek en overige (educatie) bezoeken.
Op 30-7 werd aan een 20 tal veteranen uit Beemster en Landsmeer een bezoek aan de molen
aangeboden door het gemeente bestuur.
Op 5 oktober bezocht een school uit Driehuizen met ongeveer 50 kinderen en ouders de molen.
De dames van de Wereldtuin uit Westbeemster hebben op 27 november de molen bezocht.
Op 3 december bezocht onze graanleverancier Jan van Kempen met een delegatie van de AVIKO de
molen.
Tevens werden bij de molen ook dit jaar weer sfeervolle trouwfoto’s gemaakt.
Extern
Op 27 juli was de boerderijmiddag in Middenbeemster. Daar verkochten we onze producten.
Op zaterdag 8 september hebben we onze producten verkocht tijdens het POM weekend.
OP zaterdag en zondag 15 en 16 december hebben we onze producten verkocht tijdens het
Midwinterfeest in De Rijp.
Donaties
Naast de vaste donateurs en windbriefhouders ontvingen we dit jaar een tweetal grote donaties.
Hiermee wordt het mogelijk het noordelijk koppel molenstenen te restaureren.
Vrijwilligersmiddag/avond
Op 7 november heeft het bestuur aan alle vrijwilligers met partner een gezellige middag en avond
aangeboden. Dit vond plaats in de molenschuur. Naast een presentatie en film over de restauratie
werd er met elkaar gegeten.
Samenwerking.
Met De Kosterij is een intensieve samenwerking gestart. Enkele van onze meelproducten worden
door de medewerkers van De Kosterij ingepakt. Ook zorgen zij voor het vervoer per bakfiets van de
producten tussen molen en Kosterij.
Verkoopadressen:
Naast de Kosterij in Middenbeemster, zijn (een selectie van) onze producten ook te koop in de
slagerij Waterlant’s Weelde te Oosthuizen en (geiten) kaasboerderij Rustenburg te Noordbeemster.
Openstelling en adres:
Molen De Nachtegaal is geopend op woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.0016.00 uur. Hobrederweg 4a. 1462 LJ Middenbeemster

Molen De Nachtegaal staat voor eerlijke, ambachtelijke en gezonde producten.

