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Nieuwsbrief

7 september 2018

In deze nieuwsbrief:
Beste vrienden,
Het is ons helaas niet gelukt om in augustus een nieuwsbrief te maken
en te versturen.
Daarom krijgt u nu het actuele nieuws: de open dagen en een
advertentietekst.

Welkom tijdens de Open Monumentendagen 8 en
9 september van 10 tot 17 uur.
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de molen, misschien heeft u
dan nog niet gezien?
Op 8 en 9 september, tijdens de Open Monumentendagen, kunt u het

rustig bekijken en een rondleiding krijgen. Op deze open dagen is er
koffie, thee en limonade voor een vriendenprijs.
Kinderen kunnen een molentje vouwen of een kleurplaat inkleuren.
De molen is dit jaar alleen nog op zaterdag 13 oktober open.
Dit jaar ligt het accent op de handel in Europa. Het krijt van krijtrotsen
uit Noordwest-Frankrijk werd per schip vervoerd naar onze krijtmolen
en andere krijtmolens. Het tufsteen werd in de Eiffel gewonnen en per
zeilschip via de Rijn en het Noordhollands Kanaal aangevoerd, later
met stoomschepen. Het hoofdproduct, waterdicht cement voor
metselspecie, werd daarna met kleinere zeilbootjes of roeibootjes naar
de binnenstad vervoerd.
Deze specie was nodig voor de Amsterdamse walmuren en sluizen en
de onderkant van grachtenhuizen. In die tijd waren er meerdere
trasmolens in Amsterdam.
We zijn trots op de grote oude molensteen, die nu buiten staat te
pronken.

De jacobsladder en de zeven werken weer, aan de wand zijn nu 9
panelen met heel verschillende informatie. We kunnen eindelijk films

draaien.
We konden dit alles realiseren, mede door een gift van het stadsdeel.

Onze gidsen

Onze gidsen zijn voortaan goed herkenbaar in hun nieuwe warme jack.

Advertentie
We zijn al langere tijd vergeefs op zoek naar medewerkers en
bestuursleden. Deze week is deze advertentie geplaatste in het Noord
Amsterdams Nieuwsblad, tegelijk met een artikel over de krijtmolen.
We hopen dat ook "vrienden"belangstelling hebben en gaan
solliciteren.

Facebook

Website

Redactie

Copyright © *Stichting Krijtmolen d' Admiraal*,
Alle rechten voorbehouden.
Adres Molen:

Noordhollanschkanaaldijk 21 te Amsterdam Noord
Correspondentieadres:

secretaris@krijtmolen.nl

Verhuur Molenzaal:

www.molenzaalkrijtmolen.nl
Website Krijtmolen:

www.krijtmolen.nl

Door op een onderstaande link te klikken kunt u

Profiel aanpassen

Uitschrijven Vriend/in worden Abonnee worden

