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Beste donateur, vriend van de molen,
Enige tijd geleden heeft u ons laten weten De Nachtegaal te willen steunen met
uw donatie. Daar zijn wij ongelooﬂijk blij mee.
Het is daarom ook dat wij u, net als onze andere vrienden en donateurs, als
eerste willen informeren over onze restauratieplannen.
Restauratie zult u denken, de molen is toch net klaar?
Inderdaad in 2013 is de molen grondig gerestaureerd en na vele jaren van
stilstand eindelijk weer in gebruik genomen.
Toen was er nog geen noodzaak en geen geld om het riet van de molen te
vernieuwen.
Afgelopen jaar is echter geconstateerd dat een aantal zijden (rietvelden) nu
toch snel vervangen dient te worden. Rietvelden gaan gemiddeld zo’n 40 jaar
mee. Daarnaast zijn er sporen van knaagkevers en ander ongedierte in het
achtkant (het houten raamwerk) aangetroffen.
Een oude molen zoals De Nachtegaal is uiteraard een object dat permanente
zorg en aandacht vraagt. Maar mede vanuit de gedachte dat de molen in 2019
haar 350-jarig bestaan hoopt te vieren was dat voor ons als bestuur reden om
extra in te zetten op een daadwerkelijke afronding van de restauratie van vier
jaar geleden.
Gelukkig hebben wij vanuit het VSB fonds Beemster en de van Toorn Scholten
Stichting voldoende ondersteuning toegezegd gekregen dat wij deze
restauratie nu kunnen opstarten. Met hierbij opgeteld de donaties van onze
donateurs is het mogelijk om divers klein onderhoud meteen mee te laten
nemen.
De start van de restauratie vangt aan in de tweede week januari 2018.
Graag willen wij u laten zien wat er precies gaat gebeuren.
Hiertoe nodigen wij u uit om op zaterdag 20 januari 2018
van 10.00 uur - 12.00 uur een bezoek te brengen aan de molen om ter plekke
de restauratie met ons mee te beleven.
U krijgt dan naast alle informatie de gelegenheid om een uniek
restauratieproject met eigen ogen te bekijken.
Graag horen wij van u of u in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn.
Mail naar info@nachtegaalbeemster.nl of u ja/nee komt
en zo ja met 1 of 2 personen.
U ontvangt dan ook het beloofde meelproduct.

Wij kijken uit naar uw komst.
Tijdens de restauratie gaat de verkoop van onze meelproducten gewoon
door daarvoor kunt u op woensdag van 12.00-16.00 uur en op zaterdag
van 10.00-16.00 uur in onze noodwinkel terecht!
Met vriendelijke groeten vanuit het bestuur.

Molenaars en bestuur wensen u ﬁjne Feestdagen en een gezond 2018
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