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Het is zo ver!
Over een week wordt begonnen met de grote renovatieklus die enkele weken/maanden in beslag zal nemen.
Deze werkzaamheden zijn gegund aan aannemersbedrijf Gebr. Meijerink als hoofdaannemer en ook
Molenbouwer Groot Wesseldijk neemt een aantal 'molen-gerelateerde-werkzaamheden' voor zijn rekening.
Al geruime tijd zijn vrijwilligers bezig met de voorbereidende werkzaamheden; de gehele molen moet worden
ontruimd en voor de verkoop van onze producten moet elders ruimte gecreëerd worden. Omdat het plaatsen van
units op het molenerf meer tijd zal gaan kosten dan aanvankelijk werd ingeschat, is er voor een tijdelijke
oplossing gekozen, om te voorkomen dat de werkzaamheden (en de daarbij gepaard gaande extra kosten) niet
volgens planning kunnen verlopen.
We zetten de zaken even op een rij voor alle duidelijkheid.
Tot en met woensdag 12 augustus is de molen nog geopend voor het afhalen van uw bestelling.
De verkoop via de webwinkel gaat gewoon door op de bekende manier.
U bestelt via de website www.lonnekermolen.nl; doet u dat voor maandagavond 20.00 uur, dan kunt u uw
bestelling op halen op woensdagmiddag 14.00 uur - 15.30 uur; bestelt u voor donderdagavond 20.00 uur, dan kunt
u uw producten ophalen op zaterdag van 12.00 - 14.30 uur.
Vanaf ZATERDAG 15 AUGUSTUS PLAATS VAN AFHALEN: Molenschuur aan de
ELZENKAMPWEG (zijstraat Lonneker Molenweg).
Op bovengenoemde tijden is er ook gelegenheid om meel - en brood/bakmixen etc in
de molenschuur te kopen, (grote hoeveelheden graag per webwinkel, omdat de
voorraad in de molenschuur beperkt is). De door het RIVM opgestelde regels ivm
Covid-19 zijn ook in de molenschuur van toepassing; dat betekent dat u 'aan de deur'
uw wensen kenbaar kunt maken en deze door de winkelmedewerkers voor u
klaargelegd worden. Betalen per pin graag (dus liever geen contant geld).
Er verandert ook niets voor onze afnemers die hun producten verkopen in de winkel etc.
U kunt ook op de gebruikelijke manier uw bestelling plaatsen en wij proberen dan deze zo snel mogelijk te
leveren. We hopen op uw begrip wanneer het iets langer gaat duren dan u van ons gewend bent. Mocht uw
voorraad ‘slinken’ dan is tijdig bestellen aan te bevelen.
De molen blijft de komende tijd gesloten; ook een deel van het molenerf is niet toegankelijke ivm de veiligheid(er
worden bouwhekken geplaatst).
Een deel van de molenbelt zal worden afgegraven waarna er een vochtwerend middel aan-gebracht zal worden
om de oude bakstenen te beschermen en vocht in de molen tegen te gaan.
Het wordt dus even behelpen de komende tijd; op een andere locatie zullen vrijwilligers zorgdragen voor het
klaarmaken van de bestellingen en het op voorraad houden van onze producten. Dat vraagt veel inzet, geduld en
creativiteit van onze vrijwilligers.
De inkomsten uit de winkelverkoop kunnen niet gemist worden omdat er ook voor deze grote renovatie (naast de
subsidies van Gemeente, Provincie en Rijk) een bijdrage geleverd moet worden uit eigen middelen. Waar
mogelijk zullen ook vrijwilligers hun steentje bijdragen bij de bouwwerkzaamheden om kosten te besparen.
Op Facebook lonnekermolen zullen wij regelmatig verslag doen van de bouwwerkzaamheden.
Deze berichten zijn ook te volgen op de website www.lonnekermolen.nl (doorscrollen links onder op voorpagina).

