
'De boeken en de wieken in'
Nieuwe molenaar Korenmolen De Nachtegaal

MIDDENBEEMSTER - Bii koren-
molen De Nachtegaal, de enige mo-
len in de Beemster, is sinds begin
november van dit jaat een derde
molenaar gediplomeerd en bevoegd
om geheel zelfstandig een molen te
Iaten draaien. Naast Ger Meinema
en Sander Hupkes is nu ook Paul
Buurmans als gediplomeerd mole-
naar bevoegd. De bevlogen en en-
thousiaste molenaar vertelt dat het
vak van molenaar woegeÍ vanzelf-
sprekend van vader op zoon werd
doorgegeven. Het ambacht werd
niet in de schoolbanken uiteenge-
zet, maar met vallen en opstaan
aangeleerd.'Tegenwoordig draait
alles om goedkeuring en certifi-
cering. Het is dan ook zeker niet
zo verwonderliik dat vandaag de
dag veel windmolens in ons land
stilstaan, niet allecn door matige
omslantlighc<l«'n, gebrek :r:ur wirt«l
oí' íirr:rrrr iiirr lruurt sitttlx'lwcg, «kx»

t't.tt lckotl .t,ttt tttok'tt.t.trsl', .rkltts
Buurnrarts.

De diplomcring voor het vak van
molenaar komt fe dus rrict zomaaÍ
even aanwaaien. Hoe kwam Buur-
mans er dan toe om zich toe te leg-
gen op het vak vun rrtolt'tturr? "Er-
gens begin zor4. Íictslt' ik lot'v;rllili
langs de Nachtegaal tijclors rk,o1x,rr
dag. Ik raakte in gesprek mct tlt. r r ro-

lenaar en vemam dat er een crnstig
tekort aan molenaars dreigt." Met
een zuiver bancaire achtergrond
had hij niet echt raakvlakken met
het vak van molenaar, maar vanwe-
ge historische belangstelling betref-
fende de molen besloot hij verder te
informeren. Na wat wikken en we-
gen besloot Buurmans zich aan te

I lt tuoltttttttt r, l t't t1n'tlliy,tt, lrl,r hír,r'r,,rrfr',t

melden bij het Gilde van Vrijwillige
Molenaars om voor de opleiding in
aanmerking te komen. "Dit luktel"

!n de leer
llrrrrlnr;rrrs «kxrk vt'rvo'lgt.ns trill ;rl

h'r.tr rlc lxrt.kt'tr itt, ttt;urt'rxrk rlc wit'
kt,tr itr. "lloo1,ilr,vrr,r,s iri r,r,rr r,rrr
sligt' lrrrrrrlir;rp ;rls jc rlc wir'l.t'tt itt
rrr<lt't, Íysit'kc ittsp;rttttittg is tttt't't'
regel dan uitzonrlcrirrg cn ook moct
je zeker gccn last hcbbcn van smet-
wees of bang zijn voor kou of nat-
tigheid", lacht de nieuwe molenaar.
Wat veel mensen niet weten is dat
voor het vak van molenaar een forse
hoeveelheid aan theorie moet wor-

l)r'Nrrrltlr'11rrrrl .'rpt rty,rtrlltuxrtrl rtnt htttt rutl' hii rlr ntohrt (l:do lloli Mtlitt/Mll)

Vr'rjwilligers
Naast draaien en malen komt er bij
een windmolen natuurlijk nog veel
rrrt't'r kijkcn.

.l r,r.,l lr,trL't rrlt I,r1Irt.t (r
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den bestudecrd. In combinatic nrct
de praktijkervaring die hii heeft op-
gedaan bij de Houtzaagmolen Het

)ongc Schaap op de Zaanse Schatrs
crr voorts bij de andcrt' tltttlt'ttit:tt's
v;rn tlc N:r« ltlcgrrlrl lrct'íi tlil ;rllt's t't'rr
rrrooir, lr;rsis 11t,lr,1irl voor ltt'l rrrole-
rr;urr sr lr;rp. llurtr rrr;rrrs rrrocltt in no-
v,.rrrll,'r, rr;r lwcc jrr;rl ctt vit't' maan-
tlt'rr, tlrr r r ci rrtlt'l i j li I rct bi)bchorende
spclcljc van hct rnolcnaarschap ont-
vangcn! "lk ben enorm blij en trots.
Met veel plezier zet ik mij samen
met de andere molenaars en de wij-
willigers in voor de Korenmolen De
Nachtegaal. Een prachtige molen,
en de enige molen in de Beemsterl"
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'De boeken en de
wieken in'

Het bestuur van De ;r.-J;;-
onder Buurmans) is daarom ook
enorÍn blij met alle steun van de trou-
we schare wijwilligers die zich ver-
dienstelijk maken met timmeren,
schilderen, de molenwinkel, het ver-
zoÍgen van de beplanting en de vele
andere bezigheden. Deze wijwilligers
zijn op hun beurt zeer teweden óver
de gemoedelijke sfeer en hun taak of
de bijdrage die zij kunnen leveren.
Buurmans: "Mensen die belangstel-
ling hebben om meer te horen over
de 

-mogelijkheden om als wijwilliger
te helpen bij deze unieke Beemster-
molen zijn van harte welkom om eens
langs te komen op de Hobrederweg in
Middenbeemsterl"

Molenwinkel
Tevens is iedereen altiid welkom tii-
dens de openingsuren op woensdag-

middag en zaterdag. Dan is de molen
gratis te bezoeken. Tevens worden er
in de molenwinkel op de begane grond
diverse windgemalen producten ver-
kocht. Naast tarwemeel, tarwebloem,
speltmeel, speltbloem en vijfgranen-
ma zljn vooral de pannenkoekenmix
en kruidkoekmix zeer populair. ,,Veel

van onze klanten komen ook langs
voor een bakadvies ofom leuke recep-
ten uit te wisselenl"

Voor meer informatie: zie ook
www.nachtegaalbeemster.nl. \
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