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Beste vrienden van De Nachtegaal,
Het wordt langzamerhand wat stiller rondom de molen De Nachtegaal. Op zich is dat niet erg. Tot 4
oktober jl. , de dag dat de molen werd heropend door de Commissaris van de Koning
de heer J.W. Remkes, is de molen vrijwel dagelijks in het nieuws geweest. In het verleden hebben wij
wel eens gemeld: u ziet niks bij de molen maar er gebeurd desondanks heel veel. Dat is nu nog
steeds het geval. Achter de schermen is gewerkt om een molenaarsgroep te formeren en zijn we
druk bezig om het vergunningentraject te doorlopen voor de bouw van de molenschuur, pal naast de
molen.
Deze molenschuur is noodzakelijk omdat van de huuropbrengsten van de schuur het onderhoud van
de molen voor de komende jaren kan worden zeker gesteld.

Waterlander van het Jaar!
Het Noordhollands Dagblad / editie Waterland heeft het bestuur van De Nachtegaal genomineerd
voor de eretitel van Waterlander van het Jaar. Vanaf 2 januari 2014 kunt u op de website van de
krant stemmen op de Waterlander van het Jaar! Doet u mee?
www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/waterland

Op de foto het bestuur van de stichting tot behoud van De Nachtegaal. V.l.n.r.: Fred van Zon, Jaap
v/d Veen, Piet Hein Havik, Els Steen, Ad Koopman, Arnold Bartels, en de voorzitter Bert Jaarsma. Op
de foto ontbreekt ons bestuurslid Arie Reijm. Daarom zijn foto hieronder.
Piet Hein Havik heeft op 1 november j.l.
het bestuur verlaten. Wij zijn hem zeer
erkentelijk voor zijn grote inbreng in het
voortraject en tijdens de restauratie.

De molenaarsploeg.

Foto : Christy Rijser
Tijdens de restauratie waren er al molenaars die zich kwamen melden bij De Nachtegaal: “als de
molen straks klaar is wil ik er wel op draaien! “. Zodoende hadden we direct na 4 oktober een
molenaarsploeg van drie gediplomeerde vrijwillige molenaars. Peter Volmer (m) en Ger Meinema (l)
zijn molenaars die draaien op molens in de Schermer en er nog best een molen ”erbij zouden willen
doen”. Sander Hupkes (r) uit Purmerend is jaren geleden ook al molenaar geweest op De Nachtegaal.
Na het overlijden van de laatste molenaar R. Knijn in 1987, heeft Sander op verzoek van mevrouw
Knijn nog een poosje met de molen gedraaid maar dat stopte bij de verkoop van de molen in 1991.
Sander is blij dat hij nu weer op de molen mag draaien. We zoeken nog één of twee gediplomeerde
molenaars om onze ploeg uit te breiden. Het ligt in de bedoeling dat de molen iedere zaterdag open
is en draait.

De Nachtegaal op TV!
Zoals u hebt kunnen zien is De Nachtegaal op 8 oktober uitgebreid op TV geweest in het programma
Max Monumentaal. Medewerking verlenen aan dat programma leverde De Nachtegaal € 50.000,op! Het heeft de molen daarnaast een enorme publieke belangstelling opgeleverd.
En daar was het ons uiteraard ook om te doen.

Carel Kraayenhof en de Nachtegaal

Op 18 en 27 november zijn er voorlichtingsavonden geweest
over onze laatste actie: de Windbrief. De Windbrief is een manier om geld te geven voor een goed
doel (de molen uiteraard) en tegelijkertijd via de belasting zoveel mogelijk terug te ontvangen. Iedere
Beemsterling heeft hiervoor een uitnodiging in de bus ontvangen; een envelope met op de
buitenzijde de bekende tekening van De Nachtegaal, getekend door Henk Tol. Is deze actie aan uw
aandacht ontsnapt en mocht u nog mee willen doen? Graag! Meldt u aan via e-mail:
info@nachtegaalbeemster.nl of kijk voor meer informatie op via onze website
www.nachtegaalbeemster.nl

De Nachtegaal op de foto
Op onze website hebt u kunnen zien hoeveel foto’s er zijn
gemaakt van De Nachtegaal in de loop der jaren.
Bijgaande foto, met een groep kinderen op een wiek,
kregen we onlangs van de heer J. Bekhof en is gemaakt
rond 1952 door zijn moeder mevrouw M. Bekhof-Hartog.
Wij zijn er erg blij mee. In onze brochure, op bladzijde 9
staan ook dergelijke foto’s afgebeeld. Weet u wie er op de
foto te zien zijn? Mail het ons. Mocht u ook nog foto’s
hebben van De Nachtegaal? Wij willen ze graag een
keertje van u lenen om ze te kunnen scannen. Met name
foto’s van het interieur van de molen zijn schaars. Wij
houden ons aanbevolen.

De Molenschuur
Naast de molen zijn wij van plan om een molenschuur te bouwen. Deze schuur willen we verhuren
en met de huuropbrengsten willen wij het onderhoud van de molen voor de toekomst zeker stellen.
Inmiddels heeft er een tweede aanbesteding plaats gevonden onder een viertal aannemers. Daarbij
is de aannemer F. Kraakman met de laagste prijs gekomen. Met hem worden de komende tijd
afrondende financiele gesprekken gevoerd. Daarnaast zijn we bezig de nodige vergunningen in de
wacht te slepen. We hopen volgend voorjaar met de bouw te kunnen starten.

De geschiedenis van korenmolen De Nachtegaal in de Beemster.
Bij de heropening op 4 oktober jl. is er een boekje gepresenteerd over de restauratie en de
geschiedenis van de molen. Dit boekje is te koop zijn voor € 7,50.

Verkoop adressen:
 In de molen
 Museum Betje Wolff
 Museum Westerhem
 Informatie centrum Beemster
 Novalux Middenbeemster
 Restaurant De Beemster Hofstee -Noordbeemster
Of bestellen via onze website: http://www.nachtegaalbeemster.nl/actueel.html
De kosten zijn dan € 7,50 + € 2,40 verzendkosten.

Donatie 2014
Veel vrienden van De Nachtegaal hebben ons toegezegd jaarlijks een donatie te doen.
Bent u vriend dan zien we graag uw donatie voor 2014 tegemoet op ons rekeningnummer
12.63.33.823, t.n.v. Stichting tot behoud van De Nachtegaal, Middenbeemster.

Met vriendelijke groet vanuit het bestuur
Jaap van der Veen
Adviseur en bestuurslid

