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Een metamorfose voor De Nachtegaal 

Na de restauratie van de molen in 2013 heeft Beemster aannemer Frans Kraakman zijn handen vol 

gehad aan de bouw van de bijbehorende molenschuur. De schuur is vanaf het begin onderdeel 

geweest van het reddingsplan voor de molen. Deze zal verhuurd gaan worden waarbij de inkomsten 

uit de huuropbrengst worden gebruikt om de molen op langere termijn te kunnen blijven 

onderhouden. 

De molenschuur, een ontwerp van het Beemster architectenbureau Cornelis de Jong - Bert van 

Langen, is in februari dit jaar voor wat betreft de buitenkant gereed gekomen en staat er fier bij. Het 

houtwerk van de gevel zal t.z.t. nog een passende groene kleur krijgen. 

Door een belangrijke donatie van het VSB Fonds Beemster is het mogelijk geworden ook het terrein 

rond de molen en de schuur te verfraaien. 

Gedurende de maanden februari en maart is een 

degelijke en in het beeld passende toegangsbrug  

gebouwd. Aan de Hobrederwegzijde en de oostelijke 

zijsloot is inmiddels een hardhouten beschoeiing 

aangebracht. Aansluitend is door de firma Schadenberg 

hard gewerkt om het terrein rond de molen en de schuur 

van een passende bestrating te voorzien. 

U kunt nu veilig de sloot over, uw auto of fiets parkeren 

en zonder moddervoeten de molen betreden. Wat een 

verademing na jaren van zand, modder en klei. 

 

Deze ware metamorfose 

is uitgevoerd onder 

vakkundige begeleiding 

van onze vrijwillige professionals Ad Koopman en Wim van Twisk.   

Wilt u het zelf aanschouwen? 

U bent van harte welkom om op woensdagmiddag tussen 12.00 uur 

en 16.00 uur of op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur een kijkje te 

komen nemen en misschien ook nog wat ambachtelijk gemalen 

meelproducten te kopen in ons gezellige winkeltje in de molen. 

 

 

 



 

Nieuwe huisstijl en web site 

Mogelijk bent u inmiddels al gewend geraakt aan het nieuwe gezicht van De Nachtegaal. Niet alleen 

ons logo maar ook onze web site heeft dankzij de inspanningen van ontwerpburo Arjen IJff een vlotte 

en meer eigentijdse uitstraling gekregen. 

Geleidelijk aan zullen al onze uitingen en producten van het nieuwe logo en bijpassende lettertype 

en kleuren worden voorzien. Ook hebben wij plannen op onze web site meer en vaker wisselende 

recepten te plaatsen. Heeft u misschien een lekker en aansprekend recept met Nachtegaalmeel dat u 

met anderen wilt delen, laat het ons vooral weten. 

 

Ons productenaanbod 

Heel blij zijn wij met de samenwerking met akkerbouwer Jan van Kempen en bakker Harry de Groot. 

Van het Beemstermeel, gemalen door De Nachtegaal, bakt bakker Harry de Groot dagelijks de 

heerlijkste Beemster Paerel broden.  

Onlangs hebben wij een zogenaamde "meelbuil" aangeschaft. Met deze grote zeef kunnen wij nu ook 

ons eigen Beemsterbloem maken.  

De aankoop van een mengmachine was de 

volgende logische stap. Hierdoor zijn wij in 

staat om diverse eigen mixen te maken en is 

ons assortiment aanmerkelijk uitgebreid. 

In het winkeltje van De Nachtegaal kunt u nu 

terecht voor: 

 Volkorenmeel (desgewenst grof gebroken 

of fijn gemalen); 

 Beemsterbloem; 

 Griezen en zemelen; 

 Pannenkoekenmix; 

 Vijfgranenbroodmix; 

 Gist en broodverbeteraar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nachtegaalbeemster.nl/


 

Akkerbouwer Jan van Kempen heeft eind 

vorig jaar op ons verzoek ook een akker met 

spelt ingezaaid. Als alles mee zit kunnen wij 

later dit jaar dus ook voldoen aan de vraag 

naar eigen speltmeel. Als het zover is zullen 

wij dat zeker via deze nieuwsbrief en onze 

web site aan u melden. 

 

 

 

 

 

 

Dansende koeien 

Op 12 april was het weer tijd voor het 

jaarlijkse Beemster veefestijn de 

"Dansende Koeien". Bij boer Jan 

Uitentuis aan de Middenweg mochten 

de koeien de wei weer in en waren er 

vele kraampjes en activiteiten voor 

jong en oud. De opbrengst van deze 

dag kwam weer ten goede aan onze 

molen waarvoor wij Jan Uitentuis en 

zijn familie uiteraard zeer erkentelijk 

zijn. 

De Nachtegaal was vertegenwoordigd 

met een kraam met al onze nieuwe 

meelproducten. Naast de speciaal 

voor deze dag door bakker Harry de Groot gebakken Beemster Paerel (een feestversie met noten, 

rozijnen en kaneel) hadden wij ook een tweetal nieuwe kadoartikelen. De meest bijzondere daarvan 

willen wij u niet onthouden; een speciaal voor ons ontworpen beukenhouten speculaasplankje 

waarmee u uw eigen Beemsterkoekjes met afbeelding van De Nachtegaal kunt bakken (een beperkt 

aantal is nog beschikbaar). 

Een dag met veel zon en wind zodat er vanaf de boerderij een prachtig zicht was op een lustig 

draaiende Nachtegaal (link naar een filmverslag van deze dag). 

 

Stichting tot behoud van De Nachtegaal 

 

 

Korenmolen De Nachtegaal 

Hobrederweg 4a 

1462 LJ Middenbeemster 

www.nachtegaalbeemster.nl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEN0M4Drqbg

