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Beste donateur, vriend en vrijwilliger van de molen,
Het jaar 2018 is alweer bijna ten einde. De Sint is in het land, de eerste
kerstliederen klinken uit de radio en de kerstbomen zijn weer volop te koop.
Tijd voor een korte terugblik. Want dit jaar was een veelbewogen jaar in “het
leven” van De Nachtegaal.
We nemen u even mee: Begin januari. De molen werd “ingepakt”.
Eerst werd een steiger rond de molen geplaatst die vervolgens is voorzien van
zogenaamd steigerdoek.
Het was bitter koud toen op 15 januari door een tiental vrijwilligers begonnen
werd om de molen te ontdoen van zijn oude “jas”. Dit was de eerste, maar
zeker niet de laatste keer dat wij veel proﬁjt hadden van onze comfortabele

tijdelijke "regenjas".
De eerste klus, waar een week voor was uitgetrokken, was al in twee dagen
geklaard.
Ook de professionele bedrijven die voor diverse werkzaamheden werden
ingeschakeld konden zo, ondanks kou en regen, goed en snel doorwerken.
Achtereenvolgens werden waar nodig balken gerestaureerd en behandeld, is
de gehele molenconstructie verstevigd en zijn een blusleiding en een
branddetectiesysteem geïnstalleerd. Tot slot is de molen rondom weer voorzien
van nieuw riet en geschilderd, waarna de steiger kon worden verwijderd.
Op de Beemster Open Dag was de molen klaar en de molenwinkel weer
helemaal ingericht.
Dankzij de enorme inzet van onze vrijwilligers hebben wij veel geld kunnen
uitsparen waar wij hen dan ook zeer erkentelijk voor zijn.
De ﬁnanciële steun van o.a. VSB fonds, de Provincie en de van Toorn Scholten
Stichting was uiteraard onontbeerlijk. Maar ook u als donateur heeft
bijgedragen aan het welslagen van dit enorme restauratieproject waarvoor
alsnog onze hartelijke dank.
Inmiddels staat er alweer een nieuw project op stapel.
In de molen bevinden zich twee zogenaamde "koppels" (set van) maalstenen.
Slechts één koppel werd tot nu toe gebruikt om ons meel mee te malen.
Een wens van het bestuur was om ook het andere koppel in gebruik te kunnen
nemen.
Dankzij twee mooie giften is ook dit binnen bereik gekomen en is er inmiddels
gestart met de restauratie van dit tweede maalkoppel. Bent u nieuwsgierig
geworden? Loop gewoon eens binnen en ga met de molenaar op onderzoek op
onze maalzolder.

Vrijwilligers
Onlangs hebben zich enkele enthousiaste vrijwilligers aangemeld. Twee
liefhebbers die willen meehelpen in de winkel en iemand die zich wil bekwamen
als aspirant molenaar. Wij zijn heel blij dat deze mensen ons geweldige team
willen aanvullen.
In een volgende nieuwsbrief informeren wij u hier verder over.

Een presentje voor onze donateurs!

Onze meelproducten en mixen zijn de trots van ons molenteam dat garant staat
voor ambachtelijke, eerlijke en gezonde producten.
Het graan betrekken wij van de Beemster akkerbouwer Jan van Kempen, die
met een werkwijze van bloemenranden langs zijn velden een duurzame
productie mogelijk maakt.
Wellicht kent u onze meelproducten en komt u al regelmatig langs om meel of
een mix te kopen.
In de maand november en december ligt er in de molen voor u, als donateur,
een pakje van onze nieuwste volkoren cakemix voor u klaar.
Nog niet van al onze vaste donateurs is de donatie ontvangen.
We hopen deze alsnog van u te mogen ontvangen (NL54 RABO 0126 3338 23)
Ook voor u ligt er dan een pakje volkoren cake-mix klaar.

1669-2019
350 jaar molen De Nachtegaal!
In 2019 is molen De Nachtegaal 350 jaar jong.
Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Er staan een aantal leuke activiteiten op stapel.
Uiteraard brengen we u, als donateur, hiervan tijdig op de hoogte.

Midwinterfeest 2018
Op 15 en 16 december kunt u ons ook bezoeken op het Midwinterfeest in De
Rijp.

Molenaars, vrijwilligers en bestuur wensen u ﬁjne Feestdagen en
een gezond 2019!
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