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Afgelopen vrijdag 7 juni was een feestelijke dag voor iedereen die de molen De Nachtegaal een warm
hart toedraagt. ’s Morgens in alle vroegte verzamelden zich al mensen langs de Hobrederweg om
niets van het spektakelstuk te hoeven missen. Pas om 10.00 uur gebeurde het waarvoor iedereen
was gekomen: een kraan tilde langzaam de kap van de molen op en liet hem vervolgens langzaam
weer zakken op de romp van de molen. Het schrijven van deze zin kost vijf seconden. In de
werkelijkheid duurde dit schouwspel ongeveer een half uur omdat de kap heel voorzichtig moest
worden neergelaten op het Engelse rolwerk. Om acht uur ’s morgens was de machinist van de kraan
aanwezig om met banden aan de korte en de lange spruit de kap in evenwicht te brengen. Vooraf
werd eerst de bonkelaar in de molen gehezen. Een fluitje van een cent. Deze bonkelaar verbindt het
bovenwiel aan de koningsspil, de verticale balk die de beide maalstoelen laat draaien op de lager
gelegen zolder.

Nadat de kap was aangebracht werden
vervolgens de beide roeden in de askop
gestoken. Ook een nauwkeurig karwei. Toen
de roeden waren vastgezet werd het
hekwerk weer aangebracht. Zo op het oog
lijkt de molen weer compleet. Niets is minder
waar! De molenmaker heeft nog vier
maanden om de restauratie te voltooien en
die heeft hij hard nodig.
Ongeveer 150 mensen waren getuige van dit
unieke schouwspel. Onder hen waren vele
vrienden van De Nachtegaal, de
burgemeester van Beemster H. Brinkman en
partner, oud molenaars, zoals Sander Hupkes
uit Purmerend en aanstaande molenaars die
nu werkzaam zijn op de molen De Otter in de
Schermer. Daarnaast blijkt de belangstelling
van de oud-molenaarsfamilies Bijman en
Knijn. Elke keer zijn ze present als er iets met
de molen staat te gebeuren.

Voorzitter van de stichting Bert Jaarsma stelt de bouwers voor aan de belangstellenden: v.l.n.r.: Co Berkhout, Dirk Kuin, Ad
Koopman, Patrick Kerkhoven, Dennis Burghouts, Rein Kistemaker, Ron Butterman, Erik Koorn, Joost Heusinkveld, Jan
Kistemaker.

Ook aanwezig waren twee bestuursleden van de Stichting De Jonge Arnoldus. Na de geslaagde
hijspoging verblijdden zij het bestuur met de mededeling dat hun lening van € 120.000,- is omgezet
in een schenking. Door deze geste komt de financiele realisatie van het gehele project steeds
dichterbij.Voor de laatste loodjes doen we een dringend beroep op de bevolking en het bedrijfsleven
van de Beemster. Er is op dit moment een loterij gaande met als eerste prijs een auto! Daarnaast
kunnen geïnteresseerden win(d)brieven kopen waarmee zij gedurende vijf jaar de molen De
Nachtegaal een bepaald bedrag doneren. Belastingtechnisch is deze geste zeer lucratief. U betaalt
een bepaald bedrag en ontvangt een aanzienlijk deel, soms meer dan de helft, terug via de fiscus.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.nachtegaalbeemster.nl
Veel vrienden van De Nachtegaal hebben ons toegezegd jaarlijks een donatie te doen.
Bent u zo’n vriend en heeft u voor 2013 uw toegezegde donatie nog niet gedaan, dan kunt u dit
doen op rekeningnummer 12.63.33.823, t.n.v. Stichting tot behoud van korenmolen De
Nachtegaal, Middenbeemster.

