Jaarverslag 2019
Het bestuur bestond op 1 januari 2019 uit:
Bert Jaarsma, voorzitter
Fred van Zon, fondswerving
Arie Reijm, penningmeester
Paul Buurmans, molenaar en PR
Els Steen, secretaris
Ad Koopman, bouwkundig adviseur en medewerker.
Het bestuur is in 2019 twaalf maal bij elkaar gekomen voor een reguliere bestuursvergadering.
In november kwam Thea Erkamp-Braak bij het bestuur. Zij neemt het secretariaat van Els per 1
januari 2020 over. Els gaat daarna verder als algemeen bestuurslid.
350 jarig bestaan: 1669-2019
Er waren in 2019 vele activiteiten, zowel in de molen, als gerelateerd aan de molen. Een mooie
bijkomstigheid is dat in het voorjaar de molen rondom in de bloeiende tulpen stond en daardoor een
extra feestelijk aanblik gaf.
Er waren 3 grote feestactiviteiten t.w.:
1. Molenzeilen beschilderen door de Beemsterjeugd met de onthulling op 18 mei. Hiervoor is de
educatiegroep van het Historisch Genootschap Beemster benaderd. Zij hebben het schilderen
begeleid, samen met Liesbeth Molenaar (artistieke begeleiding) en Henk Albertsma (verfspecialist).
Aansluitend een kinderactiviteit “molens maken” op het land van de familie Havik.
2. Symposium in de Keyserkerk op 21 september met de volgende sprekers:
Paul Groen directeur/ eigenaar van Erfgoed Advies Groen.
Gerrit Keunen, oud-medewerker van voorheen de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. De digitale ondersteuning hierbij was van Eric Zwijnenberg.
Sjoerd van Dalen, directeur/eigenaar Van Daalen Dendrochronologie.
Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen.
3. Heel Beemster Bakt
Op zaterdag 5 oktober is ter voorbereiding van de wedstrijd een workshop gegeven in de Kosterij
o.l.v. Marcel en Harry de Groot. De wedstrijd in de Keyserkerk was op zaterdag 2 november. Er waren
totaal 38 deelnemers. De categorieën waren: Brood, Koek en cake en Taart. Ter aanmoediging is een
smakelijk promotiefilmpje gemaakt met Harry en Marcel de Groot in de hoofdrol. Het filmpje
waarvoor Arjen IJff de tekst schreef, is/was te zien op Facebook en de website. De bakkers hebben
samen met banketbakker en Beemsterling Gerard Leenstra de jurering gedaan. Mart Hellingman
regisseerde het wagenspel en Spelers van Flexibel uit Purmerend hebben de prijsuitreiking gedaan.
De prijzen bestonden uit oude molenkammen en waardebonnen. Er is veel publiciteit gegeven aan
het HBB evenement.
Tijdens het jubileumjaar heeft een grote banner met daarop de tekst 350 jaar molen De Nachtegaal
op het marktplein gehangen. Bij de molen hangt gedurende het jaar een zelfde banner.
Activiteiten in en rondom de molen.
- Dankzij schenkingen, werd het mogelijk het Noordelijk koppel molenstenen te restaureren.
Molensteenmakerij Hans Titulaer heeft de stenen maalvaardig gemaakt. Ook de kuip en de meelpijp
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zijn aangepast.
- Door de firma J.K. Poland zijn nieuwe kammen in de bonkelaar gezet.
- Een aan ons geschonken molensteen krijgt ter educatie een plek bij de molen.
- Dankzij onze donateurs en vrienden was het mogelijk om bruine zeilen aan te schaffen. Deze zullen
in de wintermaanden in de wieken draaien. In het voorjaar komen de witte zeilen weer terug.
- Begin dit jaar hebben we afscheid genomen van Ger en Tineke Meinema. Met de komst van Ron
Erfmann in februari beschikken we vanaf dat moment over 3 gediplomeerde molenaars, t.w. Sander
Hupkes, Paul Buurmans en Ron Erfmann. Eric Ott en Harrie Muhren zijn gestart als molenaar in
opleiding. Joop Broodbakker startte hiermee al in november 2018. Theo Pauw behaalde in oktober
zijn diploma vrijwillig molenaar. Vanaf dat moment zijn er 4 gediplomeerde vrijwillig molenaars.Er
zijn 2 officiële overleggen met de molenaars geweest.
- Er is valbeveiliging aangeschaft. Ron Erfmann is bevoegd instructeur.
- T.b.v. de aan- en afvoer van producten vanuit de Kosterij is een betere oprijbeun gemaakt.
- Het bedieningspaneel van het inbraakalarm is aangepast en alle molenaars (in opleiding) hebben nu
toegang tot de molen.
- Er is dit jaar ongeveer 4 ton graan gemalen. Steeds meer “thuisbakkers” vinden de weg naar de
molen.
- Dankzij de samenwerking met de Kosterij blijft het mogelijk een voldoende voorraad mixen aan te
houden en zodoende de “etalage” in de winkel gevuld te houden. Onze producten worden ook
verkocht in de Kosterij. Jan ter Weel is benaderd met het verzoek om zijn kennis in te brengen en de
molenwinkel meer uitstraling te geven.
Overige activiteiten.
- “De smaak van Waterland” 31 maart.
De Rotary organiseerde deze activiteit in het Poppodium P3 in Purmerend. Er werden pannenkoeken
gebakken en verkocht.
- Nationale Molendag 12 mei.
Jaarlijks doet De Nachtegaal op de zaterdag mee aan dit landelijke evenement.
- Open Dag (Hemelvaartsdag) 30 mei.
Traditioneel doet molen De Nachtegaal mee aan dit evenement in de Beemster. De schatting gaat
richting de 800 bezoekers. Velen van hen kwamen voor een rondleiding door de molen. Naast de
bekende pannenkoeken waren er heerlijke broodjes en koeken, die door Marcel en Harry de Groot
waren voorbereid en door Gerard Leenstra ter plekke werden afgebakken. Een zeilmaker liet zijn
ambacht aan de belangstellenden zien en de ijscoman deed weer goede zaken. De zanggroep
Onstuimig Schuim zorgde voor een vrolijke muzikale noot.
- Beemster Gemeenschaps (BG) waarderingsprijs.
Op zaterdag 27 juli werd het bestuur tijdens de feestavond op de ijsbaan verrast met de BG
waarderingsprijs. De BG waarderingsprijs wordt jaarlijks tijdens de Beemster Feestweek toegekend
aan een bedrijf, instelling of persoon welke op bijzondere wijze of door een origineel initiatief de
Beemster op de kaart zet en/of zich verdienstelijk maakt voor de Beemster. De prijs was een tegel
gemaakt door Evalien de Lange en een certificaat.
- Open Monumentendag 14 september.
Deze dag was de molen te bezoeken in het kader van Open Monumentendag.
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- Bezoekers.
Er waren, naast de “gewone” bezoekers, diverse bezoeken door scholen, families en groepen. Ook
voor fotoshoots werd de molen bezocht.
- Professionele film.
Humberto Tan interviewde en fotografeerde op 25 oktober onze molenaar Sander Hupkes. De film
werd vertoond bij de prijsuitreiking van het Prins Bernard Cultuurfonds op 4 november aan de
Hollandsche molen. De uitspraak van Sander: “een oude kop in een oude molen” leverde veel
hilariteit op. Sander, Theo en echtgenoten en Fred van Zon waren namens De Nachtegaal aanwezig.
- Vrijwilligers.
Op 15 november was de jaarlijkse vrijwilligersmiddag/avond. Dit keer in de het Agrarisch Museum
Westerhem. Na de ontvangst beneden werden de actuele filmpjes gedraaid o.a. de film met Sander
in de hoofdrol en een film over de activiteiten van dit jaar. Met 38 mensen (medewerkers en
partners) werd de Chinese maaltijd met smaak genuttigd.
- Beemster gemeenschapsveiling.
T.b.v. deze veiling heeft de Nachtegaal 1 kavel ingebracht. Hiermee kan door max. 12 personen
deelgenomen worden aan een VIP rondleiding op een nader te bespreken tijdstip.
- Financiën.
Dankzij een schenking door de van Toorn Scholten Stichting heeft de Stichting de hypothecaire lening
kunnen aflossen.
- Nieuwsbrieven en publiciteit.
Er zijn dit jaar 4 nieuwsbrieven aan de vrienden en donateurs verzonden. Informatie over De
Nachtegaal is te vinden op de website www.nachtegaalbeemster.nl, Facebook, Instagram en via
YouTube. Op het YouTube kanaal voor De Nachtegaal worden alle filmpjes bij elkaar geplaatst.
De Uitkomst, Binnendijks en Noordhollands Dagblad hebben meermalen de publiciteit verzorgd.
Aan het einde van het jaar neemt webmaster Kevin van der Brug afscheid en neemt Sjaak Martens
deze taak over. Arjen IJff (webdesigner) heeft het feestlogo van De Nachtegaal ontworpen.
- Beemster Light Festival.
De molen is in de periode van 1-20 december extra in het licht gezet.
Mede dankzij de vele vrijwilligers is het jubileumjaar een succes geworden.
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