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De bovenstaande foto die ongeveer 25 jaar geleden gemaakt is, hebben we
onlangs ontvangen van Mathieu Kramer uit Vlaardingen. Als kind logeerde hij
vaak aan de Hobrederweg op nr. 6 op de boerderij naast de molen bij zijn oom
Thijs en tante Gré de Jong. Als kind speelde hij vaak met de kinderen van de
molenaar Rinus Knijn, te weten René, Julia, Hariëtte en Kees.
Hij heeft nog mooie herinneringen aan de manier waarop Rinus buitenlandse
toeristen in de molen rondleidde en bij gebrek aan kennis van een taal, dit met
handen en voeten deed.
Heeft u ook een leuke anekdote of een mooie foto van molen De Nachtegaal
die u met ons wilt delen, mail dan op info@nachtegaalbeemster.nl en
misschien leest u uw verhaal in een volgende nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief gaat naar alle mensen die in het verleden hebben
aangegeven dat ze de molen een warm hart toedragen. Wij hopen van harte
dat u door middel van een structurele donatie wilt bijdragen aan het behouden
van een stukje erfgoed in onze mooie Beemster polder.
Bent u al donateur of windbriefhouder dan ontvangt u binnenkort een
uitnodiging voor een ontvangst op de molen. Uiteraard geldt dit ook voor de
donateurs die zich nu aanmelden.
Hoe kunt u donateur worden:
Donateur voor minimaal € 15,00 per jaar.
Zodra wij uw donatie hebben ontvangen, ontvangt u bericht dat u bij de molen
een alleraardigst boekje over de geschiedenis van De Nachtegaal kunt
ophalen.
Tevens ontvangt de donateur 4 x per jaar de digitale nieuwsbrief + 1 x per jaar
een uitnodiging voor een ontvangst op de molen.
Donateur voor minimaal € 50,00 per jaar.
Zodra wij uw donatie hebben ontvangen, ontvangt u bericht dat u bij de molen
een alleraardigst boekje over de geschiedenis van De Nachtegaal kunt
ophalen.
Tevens ontvangt de donateur 4 x per jaar de digitale nieuwsbrief + 1 x per jaar
een uitnodiging voor een ontvangst op de molen.
Daarnaast krijgt de donateur een "knipkaart" waarmee regelmatig een
meelproduct op de molen kan worden opgehaald.
Molen De Nachtegaal heeft een culturele ANBI status, als structurele donateur
ontvangt u van de belasting weer een deel van uw inleg terug.
Wilt u donateur worden van De Nachtegaal? Meldt u dan aan via
info@nachtegaalbeemster.nl
Graag onder vermelding van uw naam, adres en het bedrag dat u per jaar wilt
doneren. Wij hopen van harte op uw steun.
Met vriendelijke groet vanuit het bestuur.
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