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Nationale molendagen 2015
Op de nationale molendagen, 9 en 10 mei, stonden in het hele land
weer veel molendeuren wagenwijd open voor bezoekers. Ook veel
molens die normaal gesproken niet open zijn voor het publiek waren
te bezoeken. Voor deze gelegenheid was molen De Nachtegaal zowel
op zaterdag als op zondag open voor belangstellenden.
Dit weekend droegen onze molenaars en de aanwezige bestuursleden
voor de 1e keer vol trots onze eigen "bedrijfskleding", een fraaie
bordeaux rode sweater met het logo van de molen op de borst. Deze
aanschaf was mogelijk dankzij een gulle sponsor, waarvoor onze
hartelijke dank.
Ondanks het feit dat het weer op zaterdag niet echt meewerkte was
het gezellig druk met naar schatting zo'n 75 bezoekers.

De zondag was qua weer totaal anders, zonnig en weinig wind. De molen was versierd met in iedere
wiek een vlag en ook over het molenerf waren vlaggetjes geplaatst. Die dag zou het druk gaan
worden; alle deelnemers aan de Beemster Erfgoed Marathon zouden bij de molen van een
versnapering worden voorzien. Dat betekende dat er al om 10.00 uur door diverse vrijwilligers 350
roggebroodjes met messenkleverkaas werden gesmeerd. Op het onlangs bestrate terrein werden
gezellige zitjes gecreëerd.

Toen om 11.00 uur zanggroep Solid van start ging met haar eerste
optreden van die dag werd het nog gezelliger.
Veel van de
marathonlopers
gunden zich
nauwelijks tijd om
de molen te
bezichtigen.
Maar sommige
sportievelingen hadden zelfs de tijd en de energie
voor een dansje op onze net aangelegde rode
"dansvloer".

Intussen waren Hetta en haar zoon Sylvester v.d. Schraaf druk in de
weer met onze eigen Beemster Betje pannenkoekenmix. Stapels
pannenkoeken vonden gretig aftrek bij de vele bezoekers die vanaf
dat moment langs kwamen en een plekje op ons zonnig terras
verkozen boven het hardlopen. In totaal waren er zondag naast de
marathonlopers zo'n 250 bezoekers die een kijkje in de molen
kwamen nemen, pannenkoeken kwamen eten en Beemster Paerel
en/of meelproducten kochten.

Een leuke dag waar sport, natuur en cultuur
prachtig samenkomen en waar De Nachtegaal ook
volgend jaar weer graag aan zal deelnemen.
Kijk voor een leuk filmverslag ook eens naar de
mooie (lucht)reportage op:
www.facebook.com/BeemsterErfgoedMarathon

Een blijvende herinnering
Een groot restauratieproject als molen De Nachtegaal kan niet zonder sponsoren, zowel grote als
kleine bijdragen zijn dan van levensbelang en voor ons allemaal even belangrijk.
Op onze website www.nachtegaalbeemster.nl. kunt u zien wie deze begunstigers zijn.
Echter een tweetal sponsoren t.w. het VSB Fonds en de Stichting Jonge Arnoldus hebben ons op
uitzonderlijke wijze financieel geholpen. Dankzij hun steun kon indertijd de aftrap gegeven worden
om de molen te kopen en de restauratie te starten. Maar ook in latere fases van de restauratie zijn zij
ons financieel te hulp geschoten.
Daarom vond er op 13 mei jongstleden een heel bijzondere gebeurtenis plaats. In het bijzijn van
bestuursleden van molen De Nachtegaal en het VSB fonds werd in een historische molensteen in het
toegangspad naar de molen een gedenksteen
met het VSB logo aangebracht.
Ook werd er op de molenschuur een bordje
geplaatst met de naam "Jonge Arnoldus". Dit
(minder bekende) fonds steunt uitsluitend
molenrestauratieprojecten.
Wij zijn deze beide fondsen zeer veel dank
verschuldigd. Met de molensteen met logo en het
bordje is een blijvende herinnering gecreëerd.

Open Dag 14 mei
Als je in de Beemster aan Hemelvaartsdag denkt dan denk
je aan “ De Open Dag”.
Ook dit jaar was molen De Nachtegaal op Hemelvaartsdag
te bezoeken. En dat hebben we geweten.
Zoveel bezoekers als er dit jaar bij de molen langs zijn
geweest is ongekend. Ook nu was er koffie, konden er
Beemster Betje pannenkoeken (van Nachtegaal meel)
gegeten worden, en waren er Beemster Paerel broden te
koop. De bakkers van Harry De Groot waren speciaal voor
De Nachtegaal druk in de weer geweest. Hoewel de
bakkerij en de winkels normaliter op Hemelvaartsdag
gesloten zijn werd er speciaal voor onze molen in alle
vroegte een voorraad dampende broden afgeleverd. Door
het grote aantal bezoekers en de heerlijke lucht van ons
eigen broodbakmachientje waren deze Paerels echter al
zeer snel uitverkocht.

Ook de voorraad pannenkoekenmeel en diverse andere
(meel)producten vonden gretig aftrek bij de naar
schatting 1250 bezoekers.
Volgend jaar doen we natuurlijk weer mee!!

Open Tuinen Dagen op 13 en 14 juni
Met onderstaand bericht laten Ria en Dick Rijser weten De Nachtegaal een warm hart toe te dragen.
Wij bedanken hun al bij voorbaat voor dit geweldige initiatief.

Beemster, mei 2015
Lieve familie, vrienden en bekenden,
Wij hebben er voor gekozen om onze tuin open te stellen voor publiek tijdens het Beemster
Tuinenweekend op zaterdag 13 en zondag 14 juni van 10.00 tot 17.00 uur.
Een passe-partout waarmee de 10 deelnemende tuinen beide dagen bezocht kunnen worden kost
€ 2,50 en is verkrijgbaar bij de tuinen.
Ria gaat exposeren met haar laatste schilderijen.
Daarnaast wordt er ook nu weer koffie, thee, frisdrank, taart, belegde sandwiches en brood (Paerel)
verkocht, aangeboden en gemaakt door leden van Inner Wheel Waterland. De opbrengst is bestemd
om molen 'de Nachtegaal' in de Beemster verlicht op de kaart te zetten.
Deze dag is er iemand aanwezig die u meer over de molen kan vertellen.

Ria en Dick Rijser
Nekkerweg 32, 1461 LC Beemster

Bezoek aan De Nachtegaal buiten de gebruikelijke openingstijden
Steeds vaker krijgen wij de vraag of het ook mogelijk is om de molen met een groep te bezoeken
buiten de gebruikelijke openingstijden.
Dat is altijd mogelijk mits wij een van onze molenaars bereid vinden om aanwezig te zijn. U zult
begrijpen dat hier een en ander aan voorbereiding voor nodig is en dat de betreffende molenaar dus
ook speciaal voor uw bezoek naar de molen moet komen en aldaar diverse maatregelen moet
treffen. Om de molen te laten draaien is een eerste vereiste dat er geschikte wind staat, maar ook
dient de molen eerst gesmeerd te worden, moet hij op de wind gezet worden en zijn er wellicht
zeilen op de wieken nodig. Na afloop van uw bezoek moet dit natuurlijk ook allemaal weer naar
behoren afgesloten worden.
Uiteraard kan dit niet gratis. Wilt u daar meer over weten of overweegt u met een groep langs te
komen, neem dan tijdig contact op via: info@nachtegaalbeemster.nl.

Bent u al vriend en/of donateur van molen De Nachtegaal
Bent u vriend van onze molen en heeft u
ons een donatie toegezegd, dan willen
wij u vragen deze aan ons te doen
toekomen.
Het rekeningnummer is:
Rabobank: NL54 RABO 0126 3338 23.
Bent u nog geen vriend of donateur
maar overweegt u om De Nachtegaal te
ondersteunen kijk dan eens op onze web
site: www.nachtegaalbeemster.nl

Stichting tot behoud van De Nachtegaal

Korenmolen De Nachtegaal
Hobrederweg 4a
1462 LJ Middenbeemster
www.nachtegaalbeemster.nl

