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De restauratie van de molen ligt alweer een jaar achter ons. Sindsdien is er (weer) veel gebeurd. 

Toen de restauratie in september vorig jaar definitief was afgerond ontstond de vraag: en wat nu?  

Al spoedig hadden we drie molenaars gevonden die bereid bleken om de molen op zaterdag te laten 

draaien. Oorspronkelijk was ons idee om de molen “voor de prins” te laten draaien. Dat wil zeggen: 

alleen de wieken draaien maar het interieur de maalstenen van de molen staan stil. Maar daarmee 

houd je molenaars niet gemotiveerd. Gelukkig 

kwam al spoedig de oplossing. Bakker Harry de 

Groot benaderde ons met de vraag of wij bereid 

waren om graan te vermalen tot meel waarmee 

hij dan brood kon bakken. Het leek iedereen 

een prima idee. Maar waar haal je graan 

vandaan? Jan van Kempen, akkerbouwer in de 

Beemster, was meteen enthousiast om graan 

voor ons te gaan verbouwen. Dit bleek nog niet 

eenvoudig . Aan menselijke consumptie worden 

door de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA), zware eisen gesteld. 

Het graan moet na het dorsen schoon worden 

gemaakt voordat het kan worden gemalen. Ook 

dit kan Jan van Kempen voor ons doen. Het 

komende jaar gaat hij ook spelt telen zodat we 

dat volgend najaar in het assortiment kunnen 

opnemen. 

     Noordhollands Dagblad, 31-10-2014 

 

Beemster Paerel      

 

In de molen moest daartoe nog het een en het ander gebeuren. De molen was gerestaureerd maar 

de stenen van met name de zuidelijke koppel waren daarbij overgeslagen. Met behulp van een 

molensteendeskundige uit Utrecht, Hans Titulaar, kon hier snel verandering in worden gebracht en 

waren de stenen en de gehele installatie gereed om het graan te malen.  

Met Harry de Groot werd de afspraak gemaakt dat hij per week ongeveer 200 kilogram meel van ons 

afneemt. De bakker was inmiddels zo enthousiast geworden dat hij speciaal voor het meel uit onze 



molen een nieuw broodje  

introduceerde; de Beemster 

Paerel. Op 5 november jl. werd 

het broodje op de Padjedijk voor 

de zaak van Harry de Groot 

gepresenteerd in aanwezigheid 

van de burgemeesters D. Bijl 

(Purmerend) en H.N.G. 

Brinkman (Beemster). Het bleek 

een daverend succes. In de zaak 

is sindsdien dit broodje niet 

meer aan te slepen! 

 

 

Special Forces 

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. Omdat de smalle Beemster 

polderwegen te lijden kunnen hebben van zijn vrachtwagens, combineerde Ron het één met het 

ander. 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 zinvolle dagbesteding van het team leidde tot een eerste projectidee, 

namelijk  “bakfietstransport”  voor vervoer van boodschappen en bezorgen van (warme) maaltijden 

voor bejaarden. 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! 



Winkel 

In eerste opzet was het de bedoeling om de 

molen alleen gedurende de periode van 

ruwweg mei tot oktober te bemannen en 

voor het publiek open te stellen. Maar onze 

enthousiaste molenaars gaven aan het hele 

jaar rond te willen draaien op voorwaarde, 

dat er ergens een plekje kon worden 

gecreëerd waar ze gedurende de koude 

herfst- en winterperiode konden 

opwarmen. Het bestuur had al een poosje 

plannen om op de begane grond in de molen een winkel te realiseren waar de producten uit de 

molen konden worden verkocht.  Deze beide wensen bleken uitstekend te combineren. De totale 

investering werd geraamd op € 20.000,- Voor dit bedrag werd een beroep gedaan op de stichting De 

Jonge Arnoldus die bereid bleek hiervoor € 15.000,- donatie te verlenen. Spoedig na deze toekenning 

werd begonnen met het aanbrengen van een houten vloer, waarna het interieur bedrijf Joro uit 

Purmerend een winkel kon installeren inclusief een plek voor de vrijwillige molenaars om zich te 

warmen.  Vanaf januari 2015 is de molenwinkel  niet alleen op zaterdag open , maar ook op de 

woensdagmiddag. Kijk voor de openingstijden op de website www.nachtegaalbeemster.nl 

 

Voortgang schuur 

Het reddingsplan voor De Nachtegaal omvat niet alleen de verplaatsing en restauratie van de molen, 

maar ook het bouwen van een nieuwe molenschuur. Deze schuur zal worden verhuurd aan een 

exploitant. Uit de huuropbrengst kan het onderhoud gedurende een reeks van jaren worden veilig 

gesteld. Speciaal voor de bouw nam de Stichting een lening op bij de Bank Nederlandse Gemeenten. 

Na een aanbestedingsprocedure werd gekozen voor de Beemster aannemer Frans Kraakman. Hij 

kreeg op voorhand opdracht voor de bouw van het casco van de molenschuur. De afwerking van de 

binnenkant is in grote mate afhankelijk van de exploitatie. Deze afbouw loopt momenteel ernstige 

vertraging op omdat een tweetal buurtbewoners bezwaar hebben aangetekend op de door de 

Gemeente verleende omgevingsvergunning. Dat heeft inmiddels geleid tot een eerste gang naar de 

rechter waar gemeente en bezwaarmakers hun standpunten konden toelichten. De uitslag van de 

rechter wordt begin 2015 verwacht. 

Het is hiermee zeer onzeker geworden of de exploitatie van de schuur in 2015 van start kan gaan. 

Dit heeft ernstige financiële gevolgen voor de stichting.  

 

Nieuwe website en nieuw logo 

Met het gereedkomen van de restauratie van de molen en de bouw van de molenschuur komt onze 

stichting  vanuit de opbouwfase in een fase van verbreding en verdieping. Daar hoort een nieuwe 

website en nieuw logo  bij. Rond de jaarwisseling kunt u onze nieuwe website bewonderen: 

www.nachtegaalbeemster.nl Het nieuwe logo treft u aan boven aan de nieuwsbrief. Het oude logo 

zal na deze nieuwsbrief niet meer gebruikt worden. 

http://www.nachtegaalbeemster.nl/
http://www.nachtegaalbeemster.nl/


Nieuwe molenaar  

Zonder molenaars geen draaiende molens. Maar een 

molenaar moet, voordat hij zelfstandig op een molen mag 

draaien, eerst zijn diploma behalen. Onze molenaars van het 

eerste uur: Peter Volmer, Ger  Meinema en Sander Hupkes 

hebben dat diploma en zijn dus gerechtigd om op de molen 

te draaien. Aspirant molenaars die dat diploma ook willen 

hebben moeten bij het Gilde voor vrijwillige molenaars eerst 

een twee-jarige opleiding volgen voordat ze de molen 

mogen laten draaien. Deze aspirant molenaars zijn altijd op 

zoek naar molens waar ze aan hun benodigde draaiuren 

kunnen komen onder leiding van een gediplomeerde 

molenaar. Zo kwam Paul Buurmans uit Purmerend bij ons met de vraag of hij bij ons in de leer kon. 

Natuurlijk kan dat. Zo hebben we nu dus drie gediplomeerde molenaars, een leerling molenaar en 

een molenaar-assistent Kees Knijn. 

Nieuwe bank 

Bij de restauratie van de molen zijn de uiteinde van de roeden vernieuwd omdat deze technisch niet 

meer in goede staat bleken. Van dit roederestant heeft de molenbouwer Kistemaker uit Edam een 

zitbank gemaakt. Onlangs is één van de dochters uit de Bijmanfamilie overleden. Zij liet ons een 

bedrag na waarvoor wij de bank konden aankopen. Die prijkt nu voor de molen met daarop een klein 

plaatje met de naam van de gever erop. 

Erfinrichting 

Uiteraard moet, als de molenschuur klaar is, het erf nog worden ingericht. We willen de grond deels 

verharden om zodoende auto’s van bezoekers op het molenerf te kunnen ontvangen. Daarvoor 

hebben we subsidie aan gevraagd bij het VSB-fonds Beemster. De Stichting was ontzettend blij te 

horen dat het VSB Fonds het totale bedrag van € 49.950,-  had goedgekeurd. 

Daarnaast moet de tijdelijke Baileybrug nog worden vervangen door een definitieve brug. Inmiddels 

is hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd bij het Waterschap en de Gemeente. 

 

Veel vrienden van De Nachtegaal hebben ons toegezegd jaarlijks een donatie te doen. 

Bent u zo’n vriend en heeft u voor 2014 uw toegezegde donatie nog niet voldaan, dan kunt u dit 

doen op rekeningnummer NL54 RABO 0126 3338 23,  t.n.v. Stichting tot behoud van korenmolen 

De Nachtegaal, Middenbeemster. 

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2015. 

Namens het bestuur,  Jaap van der Veen  
 

 


