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Het bestuur is in het verslagjaar 9 keer in vergadering bijeengeweest.
Financiën
Het hele herbestemming project vergde een grote investering. Met steun van overheden, fondsen en
particulieren is het overgrote deel van het bedrag ingezameld maar niet voldoende. Voor het
ontbrekende bedrag ad € 100.000,00 is een lening opgenomen bij de Bank voor Nederlandse
Gemeenten. Hierbij was gemeente Beemster ons behulpzaam.
Een wel heel levende molen
Rond De Nachtegaal werkt een ploeg enthousiaste molenaars. Iedere zaterdag draait de molen. Maar
alleen maar draaien zonder te malen met een in principe maalvaardige molen gaf toch te weinig
voldoening.
Op 18 maart werd het eerste Beemster graan onder groot enthousiasme van het publiek tot meel
gemalen. De maanden daarop werd het hele maalproces en het schonen van het graan verder
verbeterd. Ook werd het zuid-koppel maalstenen gerestaureerd en de draagbalkconstructie verstijfd.
Dit jaar is ca. 3,5 ton graan tot meel verwerkt. De limiet is gesteld op max. 10 ton graan per jaar om
de molen niet te veel te belasten.
Beemster Paerel
Naar aanleiding van het verzoek van bakker Harry de Groot uit Purmerend (okt. 2013) is het bestuur
gaan onderzoeken of het mogelijk was om graan te malen voor een nieuw broodproduct.
Hiervoor werd contact gelegd met Jan van Kempen akkerbouwer in de Beemsterpolder.
Jan was bijzonder enthousiast en levert de speciaal geteelde en geschoonde tarwe voor een uniek
Beemster brood.
Voor constante aanvoer van tarwe naar de molen en vervoer van meel naar de bakkerij is contact
gelegd met Ron Rijser van het Purmerendse bedrijf Rijser Transport.
Naast de dagelijkse werkzaamheden in zijn bedrijf is Ron met Marjo Verheij van de Prinsenstichting
de drijvende kracht achter het G-voetbalteam Special Forces, dat onder deze naam voetbalt bij V.V.
De Wherevogels in Purmerend.
De al levende ideeën voor een dagbesteding van het team leidde tot een eerste projectidee, namelijk
“bakfietstransport” voor vervoer van boodschappen en bezorgen van (warme) maaltijden voor
ouderen. Het transport van meel per Special Forces bakfiets van De Nachtegaal naar de bakkerij was
een ideale combinatie van ideeën, waarbij het probleem van de molen om meel te bezorgen is
opgelost!
Op zaterdag 1 november werd op feestelijke wijze door Bakker Harry de Groot het eerste Beemster
Paerel brood uitgereikt aan de burgemeester van Purmerend , de heer D. Bijl en aan de
burgemeester van Beemster de heer H.N.G. Brinkman.
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Uitreiking windbrieven 29 mei 2014
In een feestelijk setting overhandigde het bestuur aan de 15 deelnemers van de Windbrievenactie
de Windbrief. Ze ontvingen o.a. een oorkonde op geschept papier van molen de Schoolmeester.
Bouw molenschuur door firma Kraakman
Begin mei startte aannemer Kraakman met de bouw van de molenschuur.
Omdat er bezwaar is aangetekend tegen de door de Gemeente Beemster verleende (aangepaste)
omgevingsvergunning is er voor de binnenafwerking vertraging opgetreden. Eind november lagen de
pannen op het dak en was de molenschuur wind- en waterdicht.
Er zijn 7 bouwvergaderingen geweest. Hierbij waren Bert, Fred, Ad (vanuit de Stichting) en Frans
Kraakman aanwezig. Er is verslaglegging gedaan van de bouw.
Exploitatie van de molenschuur
Omdat de bestemmingsvergunning nog niet rond is, kan niet gestart worden met de exploitatie van
de molenschuur.
Vrijwilligers organisatie
Rond onze molen is een grote groep van vrijwilligers actief. Niet alleen een ploeg molenaars,
bestaande uit: Ger Meinema, Peter Volmer, Sander Hupkes , Paul Buurmans (molenaar in opleiding)
en Kees Knijn (assistent van de molenaars) maar ook een ploeg schilders. Tineke Meinema staat
trouw achter de toonbank van de winkel en Adri Martens controleerde de administratie. Onze
website werd verzorgd door Michiel Hooijberg en Ella Verhoeks plaatste berichten en foto’s op onze
Facebook pagina.
Opening molenwinkel
Na de opening van de molen in 2013 was voor 2014 een belangrijk item een molenwinkel te
realiseren. De inrichting van de molenwinkel werd mogelijk door een schenking van Stichting De
Jonge Arnoldus. Met deze schenking ad € 15.000,-- was het mogelijk om een knusse molenwinkel
met molenaarshut te laten bouwen door de firma Joro. Op 29 november werd de molenwinkel
officieel geopend.
De Nachtegaal vanaf deze datum een zogenaamde "geocache" rijker. De eerste "geocachers" waren
de bewuste dag al direct in de weer om een bij onze brug verstopt kistje te zoeken. Deze vondst is
gekoppeld aan een vraag in de molen welke na juiste beantwoording recht geeft op een heuse
"Nachtegaalbeloning".
Nieuwe huisstijl
Met het gereedkomen van de restauratie van de molen en de bouw van de molenschuur komt de
stichting vanuit de opbouwfase in een fase van verbreding en verdieping. Daar hoort een nieuwe
website en nieuw logo bij. Juist op dat moment bood Arjen IJff zijn diensten aan om de huisstijl aan
te passen aan deze tijd. Kevin van der Brug bouwde de nieuwe website, die op 30 december
gelanceerd werd.
Vrienden van De Nachtegaal
Eind 2014 waren er 80 vrienden van De Nachtegaal en 15 sympathisanten met een windbrief.
Er zijn 2 nieuwsbrieven verzonden + een verslag van de opening van de molenwinkel.
Bezoeken werden gebracht o.a. door:
- individuele bezoekers op zaterdagen
- De kinderen van de Blauwe Morgenster 3x een groep
- Groepen wandelaars, organisatie Danielle Ernsting
Beemster, 2015
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