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De laatste loodjes.......
De restauratie van De Nachtegaal is op 1 december 2012 begonnen en zal op 4 okober 2013 officieel
worden afgerond. In een periode van tien maanden zal dan de restauratie van de molen gereed zijn.
We begonnen in de winter in een loods van molenbouwer Kistemaker in Obdam met de restauratie
van de kap. Nu, begin september, is de de molen weer compleet. De kap is op 7 juni onder enorme
belangstelling van de plaatselijke bevolking herplaatst. Daaruit blijkt maar weer dat de restauratie
van de Nachtegaal leeft onder de Beemster bevolking.
Na de herplaatsing van de kap heeft de molenbouwer de kapzolder gerestaureerd. De beweging van
de draaiende as moest worden overgebracht op de verticale koningsspil via het bovenwiel waarvan
de tanden grijpen in de bovenbonkelaar die aan de koningsspil verbonden is. Ook die verdieping is
inmiddels gereed.

Het hertel van de kapzolder.→

De mannen van molenbouwer Kistemaker zijn inmiddels op een verdieping lager bezig met het
herstel van de beide maalstoelen. De noordelijke maalstoel werd gebruikt voor het malen van gerst.
Deze maalstoel verkeert nog in goede conditie. Na de restauratie zal deze worden gebruikt voor het

malen van diervoeders. Voedsel voor menselijke consumptie mag op de molen niet meer worden
verwerkt vanwege de steeds strenger wordende hygiënische overheidsmaatregelen.
De zuidelijke maalstoel wordt slechts gedeeltelijk hersteld. Deze stoel zal na de restauratie niet meer
actief worden ingezet voor het malen van graan.
De bestemming:
Na de restauratie zal de molen,
waarvan alleen de begane grond
verdieping is verhuurd, worden
gebruikt voor de verkoop van
typische Beemster producten.

→Op 24 juni hee de omroep
Max opnamen gemaakt van de
eerste omwentelingen van de
molen. Huub Stapel zal in
september het programma Max
Monumentaal gaan
presenteren.

De Molenschuur
Naast de molen zijn wij van plan om een molenschuur te bouwen. Deze schuur willen we verhuren
en met de huuropbrengsten van de molenschuur willen wij het onderhoud van de molen voor de
toekomst zeker stellen. Inmiddels heeft er een aanbesteding plaats gevonden onder een viertal
aannemers. Dit heeft voor ons niet tot een bevredigend resultaat geleid. Wij zijn op dit moment in
onderhandeling met de laagste aannemer maar het gat tussen zijn aanbod en ons beperkte budget
lijkt onoverkomelijk. Die schuur moet er komen! U wilt toch ook niet dat de molen er over pakweg 25
jaar weer net zo troosteloos bijstaat als een paar jaar geleden? Daarom doen wij een dringend
beroep op u: koop onze loten en help ons daarmee de molenschuur te realiseren!

De
opening

Op 4 oktober aanstaande zal de molen officieel in gebruik worden gesteld door de Commissaris van
de Koning de heer Johan Remkes die dan als symbolisch gebaar de vang zal lichten. Voor deze
bijeenkomst nodigen wij de complete Beemster bevolking uit. Iedereen wordt uitgenodigd om die
middag om 4 uur te komen kijken naar dit hoogtepunt voor de Beemster; De Nachtegaal zal weer
zingen! Na afloop is er voor iedereen een hapje en een drankje.
Brochure
Bij die gelegendheid zal een boekje over de restauratie en de geschiedenis van de molen worden
gepresenteerd. Dat boekje zal dan te koop zijn voor € 7,50.

TV uitzending
Graag attenderen wij u op de uitzending van Max Monumentaal waarin de restauratie van de molen
de Nachtegaal te zien zal zijn. Dit is op 8 oktober ’s avonds om 20.25 uur op Nederland 2. Allemaal
kijken!
De Loterij

.
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 De Nachtegaal,
Middenbeemster.
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