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Voorzitter
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Bestuurslid
:Paul Buurmans (molenaar/PR)
Bestuurslid
:Ad Koopman (bouwkundig adviseur)
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Onze stichting heeft geen werknemers in dienst en het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen
beloning ontvangen. Wel mogen bestuursleden kosten declareren, die een direct verband hebben
met de uitoefening van hun functie.
1. Inleiding
In dit verslag legt het bestuur van de Stichting tot Behoud van De Nachtegaal verantwoording
af over haar functioneren en activiteiten in 2020. We kijken terug op een bijzonder jaar.
Ondanks de coronacrisis, die begon in maart, hebben we veel zaken kunnen realiseren.
2. Bestuurszaken
Het bestuur heeft in 2020 negen keer vergaderd, waarvan 4 keer via skype.
In april is Fred van Zon en in juli is Els Steen afgetreden. Wij danken Fred en Els voor hun
enorme inzet, maar gelukkig blijven beiden ons bestuur adviseren en als vrijwilliger
betrokken bij de Nachtegaal. Ad Koopman en Harrie Muhren zijn in november toegetreden
tot het bestuur. In februari was het laatste molenaarsoverleg. Verder overleg werd vanwege
Corona gevoerd via mail en telefoon.
De statuten van de Stichting tot Behoud van “ De Nachtegaal” dateren van 18 oktober 2006.
Dit jaar hebben we overleg gehad binnen het bestuur en met notaris Rietbergen over het
wijzigen van de statuten. In 2021 hopen we de conceptstatuten te kunnen goedkeuren.
De Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed, Stichting Beheer Gebouwen J.A. Leeghwater
en de Schermer Molen Stichting, betrokken bij de oprichting, stemmen in met wijziging dat
zij niet langer leden voor het bestuur dienen voor te dragen nu de molen is gerestaureerd en
maalvaardig is. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt hechten wij belang aan samenwerking met
het HGB. Zij kunnen in de gewijzigde statuten een bestuurslid voordragen met belangstelling
voor cultuurhistorie.
3. Molenaars en vrijwilligers
Vooral dankzij een geweldig team molenaars en vrijwilligers hebben wij de molen een groot
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deel van het jaar open kunnen houden. Onze gediplomeerde molenaars zijn: Sander Hupkes,
Theo Pauw, Paul Buurmans en Ron Erfmann. Harrie Muhren en Joop Broodbakker volgen de
opleiding tot molenaar. Vier nieuwe vrijwilligers mochten we begroeten dit jaar. Voor
verschillende klussen in en om de molen kunnen we een dankbaar beroep doen op een vaste
groep vrijwilligers.
De molenaars en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Wel is in goed overleg een
waarderingsvoorstel vastgesteld voor de molenaars, molenaars in opleiding en vrijwilligers
in de winkel.
Het erf rondom de molen wordt bijgehouden door Cor Roet.
4. De Nachtegaal in coronatijd
Begin maart was een sterke stijging van de winkelverkoop merkbaar. Het resultaat was o.a.
dat al het op dinsdag 17 maart gemalen meel op de dag erna al was uitverkocht. De
vrijwilligers konden zich niet meer veilig aan de lockdown-regels houden en onze klanten
voorzien van meel. Op 21 maart hebben wij daarom besloten de molen te sluiten voor het
publiek. Pas op 4 juli werd de molenwinkel weer geopend, met aangepaste openingstijden en
de nodige corona-aanpassingen. Veiligheid van de vrijwilligers stond daarbij voorop. De
molenwinkel is vanaf dat moment alleen op zaterdag van 10.00-16.00 uur geopend. Op de
overige dagen wordt er met een zeer beperkte bezetting, gemalen, gebuild, gedraaid en
ingepakt. Veel mensen gingen het afgelopen jaar thuis brood bakken en wisten onze
molenwinkel te vinden. Rondleidingen waren helaas niet mogelijk. Veel extra activiteiten
vonden geen doorgang. Ook tijdens de sluiting is door bestuursleden en vrijwilligers hard
gewerkt in de molen om het maalproces te verbeteren en de molen te onderhouden.
5. Publiciteit
-Website www.nachtegaalbeemster.nl Beheer website: Sjaak Martens
-Via Mailchimp wordt 4x per jaar een nieuwsbrief verstuurd naar aangemelde donateurs en
belangstellenden. Webdesign: Kevin van den Brug
Facebook en Instagram: Beheer Arjen IJff
-Perspublicaties in plaatselijke bladen o.a. Uitkomst, Binnendijks en Noord-Hollands Dagblad
6. Levering aan derden
Er is veel vraag naar streekproducten. Onze ambachtelijke en op traditionele wijze
geproduceerde producten passen hierbij, maar zijn beperkt leverbaar. We konden niet aan
alle verzoeken van derden voldoen.
De inpakploeg bij de Kosterij, een dagbestedingsproject van Breidablick, heeft ons ook in
deze lastige tijd uitstekend ondersteund.
Inmiddels is er buiten de molen een beperkt aantal kleinschalige verkooppunten voor onze
ambachtelijke producten:
-De Kosterij, Middenweg 176, Middenbeemster
-Kaasboerderij Rustenburg, Noordijk 25, Noordbeemster.
-Stichting Welzijn Ouderen te Schermerhorn
-Nieuw is het verkooppunt bij de boerderijwinkel van Astrid Francis, Jisperweg 8,
Noordbeemster.
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7. Onderhoud, vervanging, Arbo en veiligheid
- Monumentenwacht heeft de roeden ultrasonoor doorgemeten en een rapport gemaakt,
dat kon worden vergeleken met het rapport van 2011. De dikte van de platen van de roeden
is voldoende en ook de binnenkant is nog gaaf. De roeden in de askop zijn het meest
kwetsbaar. De roeden voldoen aan de te stellen veiligheidsnormen.
-Erfgoed Adviesbureau Groen heeft een inspectie gedaan voor het PIP programma.
- Samen met De firma Poland, bestuur en molenaars is op 24 februari 2020 een visuele
controle gehouden en zijn de onderhoudspunten bekeken. Ook is de molen en het molenerf
beoordeeld of de veiligheid voor de bezoekers voldoende is gewaarborgd.
-De werkzaamheden die genoemd zijn in het gemaakte onderhoudsplan zijn in 2020
grotendeels uitgevoerd. Het doorhalen van roede volgt in 2021.
-In maart/april is door vrijwilligers een nieuwe afzuiginstallatie geïnstalleerd in de molen en
passend in het interieur weggewerkt. Hiermee wordt voldaan aan de in de Arbo gestelde
eisen van het effectief afzuigen van meelstof.
-De molen en het hek zijn buitenom geschilderd.
- Er is een stelling gemaakt in de molen, zodat de meelzakken beter opgeslagen kunnen
worden.
- In maart is een nieuwe buil (voor het zeven van meel tot bloem) besteld in Oostenrijk ter
vervanging van een jarengeleden tweedehands aangeschaft exemplaar. Deze werd
opgeslagen bij de familie IJff. Daar is de buil door vrijwilligers aangepast aan onze eisen en in
september in de molen gezet. Zaterdag 3 oktober werd de buil in gebruik genomen.
8. Activiteiten in en rondom de molen
-In februari heeft de brandweer tijdens een oefenavond de molen bezocht en is wederzijds
informatie uitgewisseld.
-Schoolbezoek: 26 februari hebben de molenaars drie groepen van een school uit Blokker
een rondleiding gegeven in en om de molen. Met subsidie van de Hollandsche Molen was het
busvervoer gefinancierd. Dit was tevens de laatste rondleiding voor Corona.
- Voor de warmere dagen in de zomer zijn nieuwe polo’s met ons Nachtegaal-logo
aangeschaft.
-In 2020 is ruim 4 ton graan tot meel gemalen.
-25 mei werden de winterzeilen vervangen door de zomerzeilen en 4 november in
omgekeerde volgorde.
- De deelname aan de Beemster streekproducten Tour tijdens de Dutch Foodweek Beemster
georganiseerd door Visit Beemster in oktober was een goede promotie voor de molen.
-Onze jaarlijkse vrijwilligers middag/avond kon niet doorgaan. In november hebben we
daarom als dank een attentie rondgebracht bij alle vrijwilligers en de vaste vrijwilligers
kregen een uitgebreider kerstpakket in december.
-In de winkel is het bio-assortiment uitgebreid met bio-rogge, bio-maismeel en biogerstemeel en diverse benodigdheden voor het broodbakken.
9. Donaties
Ondanks de sluiting van drie maanden hebben we toch een financieel goed jaar achter de
rug. De Rabobank heeft ons in mei ondersteund met een donatie van €1.100,- als
tegemoetkoming voor gemiste inkomsten (rondleidingen, Open Dag etc) en de Rabo actie
ClubSupport leverde een donatie van ca € 400,- op. Samen met de donaties van onze
windbriefhouders en vaste donateurs konden we onze nieuwe buil aanschaffen en
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installeren.

10. Historie
Omtrent de geschiedenis van de Nachtegaal is nog veel uit te zoeken. Jaap Kroon, eertijds
verbonden aan het Westfries Archief, heeft aangeboden om te helpen bij de speurtocht wie
de eigenaren waren van de molen met name in de periode van vóór 1832. Ook een bijzonder
interessant onderzoeksonderwerp is de informatie die is vastgelegd in de voormalige
windbrieven. (de vastlegging van het recht om een molen te laten draaien) Deze informatie
zou ons kunnen leren hoeveel graan er in de Beemster geteeld werd. Waar wij ook
nieuwsgierig naar zijn is wat er precies is gebeurd in de nacht van 18 op 19 december 1660.
We weten dat er een verwoestende storm heeft gewoed. Maar waarom heeft het tot 1669
geduurd voordat de molen aan de Hobredeweg werd herbouwd.
In de Coronatijd is het Archief gesloten, waardoor het onderzoek vertraagd is. We kunnen
daarom nog geen resultaten vermelden.
11. Openstelling en adres
Korenmolen De Nachtegaal is geopend op zaterdag van 10.00-16.00 uur.
Hoberderweg 4a 1462 LJ Middenbeemster.
Website: www.nachtegaalbeemster.nl
Mailadres: info@nachtegaalbeemster.nl
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