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Van de penningmeester

Feest op 14 en 15 juni
Zaterdag 14 en zondag 15 juni is er weer de
traditionele Promotiedag en de
Accordeon/harmonica Marathon.
De Promotiedag zal worden geopend door Harm
D. Post, directeur van Groningen Seaports en
beschermheer van onze Stichting.
Zaterdagavond is er het optreden van de
Groninger troubadour Eltje Doddema met
medewerking van zijn vrouw Geesjen.

Dat belooft spektakel.
Zondag vanaf 13.00 uur zetten zo’n 17
muzikanten zich aan de Marathon voor
accordeon en harmonica.
Het Ainrommer Shantykoor treedt eveneens
op.

Beste Molenvrienden
Voor echte molenvrienden is het altijd Molendag of iets
wat daarop lijkt. Zo ook bij Poldermolen De Goliath.
Er zijn al weer een aantal maanden voorbij en er is hard
gewerkt aan de verbeteringen/onderhoud van de
molen.
Het draaiseizoen is begonnen en dat willen we vieren
met de Promotiedag en Accordeon/Harmonica
Marathon.
Namens mijn mede- bestuursleden wil ik u hartelijk
dankzeggen voor de ondersteuning in welke vorm dan
ook.
Ook in 2008 rekenen we weer op U.
Ida Wierenga voorzitter
Verbeteringen
De molen is nu voor de komende jaren behandeld
tegen houtworm.
Door de molenbouwer zijn diverse
schilderwerkzaamheden uitgevoerd.
Het “onderaardse” gewelf is helemaal opnieuw
ingevoegd dankzij een flinke subsidie van het SNS
Fonds.
Er zijn nieuwe wachtkozijnen en wachtdeuren
aangebracht.
De oude buitendeur aan de achterkant is
vervangen.
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Afschrijving incasso

Pasen 2008 was een koude zaterdag om eieren te
zoeken, maar het deerde de bezoekers niet.

De penningmeester heeft aangegeven uw
donateurbijdrage (automatische incasso) af te
willen schrijven in de maand mei.
Met uw kaart kunt u onze activiteiten gratis
bezoeken of tegen gereduceerde prijs.
Neem uw kaart altijd mee!
Uw donateurkaart voor 2008 heeft u reeds met de
vorige Nieuwsbrief ontvangen.
Onze activiteiten in de afgelopen periode
Rond de kerst hadden we Belgerinkel: de
ontmoetingsruimte in de woning was gevuld met
stands en we hadden redelijk wat bezoekers.
Op 10 en 11 mei was er weer de Nationale
Molendag.
Molengidsen
De Stichting heeft sinds kort 2 molengidsen die
groepen bezoekers in de molen kunnen rondleiden.
Zij volgden een cursus via het Groninger Molenhuis.

In december vierden we het 12½ jarig
jubileum van molenaar Bart de Haan.
Hij werd toegesproken door de voorzitter van
het Groninger Molenhuis, dhr. M. Schollema,
burgemeester Marijke van Beek van de
gemeente Eemsmond, de heer Knol, oud
voorzitter Stichting De Groninger Molen en
natuurlijk onze eigen voorzitter. Bart was
totaal verrast. Hij had niet op een feestje
gerekend.

