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Bekijk deze mail in uw
browser.

De toegang tot het molenterrein!
De bestrating was al geruime tijd klaar. Onlangs heeft Cor Roet gezorgd voor
de beplanting. De plantjes zijn inmiddels goed aangeslagen hebben het
aangezicht veranderd in een bloemenzee waar zwermen bijen, hommels en
diverse soorten vlinders zich momenteel tegoed doen.
De poort afkomstig van de boerderij van familie De Groot is vakkundig ingekort
en aangepast en is tezamen met het op maat gemaakte hekwerk door Kees
Kraakman en Ad Koopman geplaatst. Dit alles is een daadwerkelijke kroon op
het werk en een fraaie afronding van ons molenterrein.
Kortom een molenerf om terecht trots op te zijn en waar menig molen/molenaar
jaloers op zal zijn.

Terugblik op de Klucht van de molenaar.
Op 3,4 en 5 juni jl. speelden vier Beemster toneelspelers onder regie van Mart
Hellingman, de klucht van de molenaar. Aan de opvoering waren heel wat
oefenavonden, ook bij de molen, voorafgegaan. De weergoden waren ons
gunstig gezind, want weliswaar koelde het m.n. zondagavond snel af, het bleef
droog. Met de pendelbus konden de bezoekers zich vanuit Middenbeemster
laten ophalen en afzetten op het molenterrein. Daar werden de bezoekers door
medewerkers welkom geheten en kon men gaan genieten van de vijfenveertig
minuten durende komedie op rijm, waarbij de bedrieger uiteindelijk zelf
bedrogen werd. De molenaarsmaaltijd werd genuttigd aan lange tafels. De
soep, brood en pannenkoeken werden vlot rondgedeeld. De catering stond
onder regie van Rona Uitentuis. Alles kon worden "weggespoeld" met het

nieuwe Nagtegaele bier of een lekker glas wijn of fris. Na twee uur stond de
pendelbus weer voor en keerden de bezoekers weer huiswaarts.
Dit alles werd mogelijk gemaakt met de hulp van veel vrijwilligers, waarvoor
onze hartelijke dank.

Nagtegaele tarwebier.
Misschien heeft u het inmiddels al geproefd ons Nagtegaele bier. Op 3, 4 en 5
juni was het tijdens de arrangementen rondom de Klucht van de molenaar
verkrijgbaar vanaf de tap. Dit eerlijk en heerlijk door Sjaak van der Lee
gebrouwen bier is vanaf heden verkrijgbaar in de molen. Het is gebotteld in
flesjes van 33 cl en flessen van 75cl.
Dit bier is verkregen door gebruikmaking van ons tarwegries, een restproduct
dat overblijft na het zeven van tarwebloem. Een prachtig resultaat van het
zinvol benutten van al hetgeen De Nachtegaal voortbrengt. Met 7% een straf
biertje en een leuk presentje voor de echte bierliefhebbers.
Arjen IJff heeft het etiket voor dit speciale biertje ontworpen.

Bankjes
Wellicht zijn ze u opgevallen! De houten bankjes waar het publiek op zat
tijdens de voorstelling van de Klucht van de molenaar. Deze bankjes zijn
gemaakt van gewaterd windgezaagd larix.
Deze unieke bankjes kunnen nog vele jaren dienst doen in uw tuin of op uw
balkon. Ze zijn nu te koop voor 40,- per stuk. Maar haast u want op is echt op.
Wilt u ook zo'n leuk bankje. Dat kan. Mail daarvoor met
info@nachtegaalbeemster.nl

Laat onze molen draaien!

Het is inmiddels een vertrouwd beeld geworden, een draaiende molen De
Nachtegaal. Maar om een molen in stand te houden is veel onderhoud
noodzakelijk. Daarvoor hebben we zelf niet de benodigde financiën. Het
bestuur doet daarom een dringend verzoek aan onze vrienden, klanten en
andere belangstellenden om de molen te steunen.
U kunt dit doen door:
Een eenmalige gift te doen op: NL54 RABO 0126 3338 23
Vriend van de Nachtegaal te worden. U bent al vriend voor €15,00 per
jaar. U kunt vriend worden van De Nachtegaal via onze website:
http://www.nachtegaalbeemster.nl/contact/
Donateur te worden. Wilt u informatie over de fiscale mogelijkheden van
een donatie of een legaat aan de Nachtegaal (ANBI status) mail dan naar
info@nachtegaalbeemster.nl Onze penningmeester zal uw vragen dan
z.s.m. beantwoorden.

De molen is geopend op:
Woensdag van 12.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor bezichtiging buiten de openingsuren mail met
info@nachtegaalbeemster.nl
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