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Geachte Donateurs,
Er is veel werk verzet bij De Goliath.
Gekscherend zegt men wel eens:
"Je kunt me het dak op"
Dat heb ik dan ook gedaan.
Een prachtig dak voor de molenaarswoning, met nieuwe dakpannen.
Het moet eerst erger worden, voor dat het
geheel als geslaagd kan worden
beschouwd.
De drupemmers zijn in de kast geplaatst.
Over enkele weken is alles weer in orde en
kunnen we genieten van het
resultaat.
Tijdens de bouw hebben vrijwilligers mee
geholpen om de bouwplaats netjes te
houden, dank hier voor. Alleen had ik dit
nooit geklaard.
Met dank aan onze donateurs, die weer
voor een mooi bedrag De Goliath
en de woning helpen te onderhouden.
Ons Bestuur wenst u een fijne zomer.
Kom gerust eens langs voor een kopje
koffie.

Een Hartelijke Groet van Ida Wierenga-Spijk
Voorzitter van St. Beh. & Beh. v/h PMC DeGoliath.

Dakrenovatie molenaarswoning
Het bestuur van de Stichting is heel erg in
haar nopjes.
Eerst stond De Goliath sterk in de
belangstelling bij de opening van het
windpark Westereems door minister Van
der Hoeven, daarna waren er vruchtbare
vergaderingen met Essent om te praten
over voortzetting van de samenwerking.
Die verliepen in een uitstekende sfeer en
hadden een financiële ondersteuning als
resultaat, waardoor we het dak van de
molenaarswoning kunnen renoveren.
Op 10 december 2009 was het dan zover:

de overhandiging van een aanzienlijke
financiële bijdrage aan de Stichting,
waardoor de voorbereiding van de renovatie van het dak in gang kon worden
gezet. Jan Boorsma van Essent Wind
memoreerde de lange en goede
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samenwerking met de Stichting en was blij
om dicht bij het windpark over een ruimte
te kunnen beschikken voor vergaderingen
of excursies. Toen volgde de symbolische
overhandiging van de bijdrage, in de vorm
van een mooie foto van het complex.
Daarnaast kregen we een op schaal
nagemaakt draaiend exemplaar van de
gebouwde windmolens in bruikleen. Die
komt nu in het gerenoveerde
bezoekerscentrum te staan, waar Essent
groepen ontvangt die in windenergie
geïnteresseerd zijn en het windpark komen
bekijken.
De officiële stukken over verlenging van
het contract voor het bezoekerscentrum
met enkele jaren werden ondertekend door
de voorzitter en secretaris van de Stichting
en door Riksta Zwart namens Essent, als
verantwoordelijke voor het excursiecentrum van Essent.
Een lang gekoesterde wens ging nu in
vervulling.
Half april werd de zaak voortvarend
aangepakt: er kwamen via Groningen
Seaports twee grote zeecontainers voor de
opslag van materialen. Daarna kon met de
afbraak en wederopbouw van het dak
worden begonnen.
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Van de penningmeester
Zoals u waarschijnlijk al aan uw
bank/giroafschriften heeft kunnen zien,
heeft de penningmeester uw jaarlijkse
bijdrage reeds opgehaald. Heel hartelijk
dank daar voor. Met uw hulp zijn we in
staat de molen het uiterlijk te geven wat
haar toekomt. Een parel in het landschap.
Trouwlocatie.
De Goliath is een officiële trouwlocatie van
de gemeente Eemsmond.
Huwelijken worden gesloten op de begane

grond van de molen, tussen de ruwhouten
balken. Stoelen moesten voor elk huwelijk
uit het molenhuis gehaald worden.
Sinds maart jongstleden is de trouwlocatie
nieuw ingericht met nieuwe stoelen,
vloerbedekking en extra verlichting.
Inmiddels zijn er enige huwelijken in deze
nieuwe entourage gesloten door Ida als
ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Eemsmond.
Bezoekers.
De eerste overnachting van de Ruige Route
was wat betreft aantal deelnemers een
goed begin van het seizoen. Twaalf ‘Ruige
Routers” sliepen in de slaapkabinetten.
De rondleidingen zijn ook al weer
begonnen. Diverse bezoekers, individueel
en groepen, waaronder een groep Engelsen
en Duitsers zijn rondgeleid.
Op 5 juni namen ongeveer 100 mensen
deel aan de dijkwandeltochten met de
Goliath als begin- en eindpunt.

