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In dit nummer:
Van de voorzitter
Beste lezers,
Door drukke werkzaamheden in
december is de nieuwsbrief er bij in
geschoten.
Maar in januari moet men ook wat te
lezen hebben.
Als Stichting Beheer en Behoud van het
Poldermolencomplex De Goliath
hebben we een goed jaar achter de rug.
Veel bezoekers die even langs kwamen
voor een kopje koffie en een praatje.
Ook was men erg benieuwd naar het
dak van de Molenaarswoning. Het is
gewoonweg een plaatje geworden.
Langzamerhand komt het allemaal in
orde.

Donateurs.
Er zijn nog een aantal mensen die hun
donatie van 2010 nog niet aan ons
hebben overgemaakt. We rekenen op
uw bijdrage, alle beetjes helpen. Door
uw donatie gaat het goed
met de molen.
Rekeningnummer: 92.15.71.216 t.n.v.
St. Beh. & Beh. v/h PMC De Goliath.

Cursisten
Wij hebben 3 leerlingen in opleiding bij
De Goliath.
Molengidsen.
Onze molengidsen zijn vele malen
ingezet om een lezing te geven in een
vreemde taal.
Bezoekers uit China. uit Frankrijk,
Duitsland met meerdere groepen,
Polen, Italië. Israël,
Zuid-Afrika.
Ruige Route Hogeland.
Het gewenste resultaat werd gehaald.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die
willen mee helpen met de
voorbereidingen van de Ruige Route bij
De Goliath.
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Waddenfonds.
Vorig jaar in maart hebben we een
aanvraag ingediend bij Het
Waddenfonds. Ik ging er vanuit dat het
niets zou worden. Men had mijn hoop
diep de grond in gepraat.
Maar: Wie niet waagt, wie niet wint,
wie niets vraagt, krijgt geen cent.
Als je het niet probeert, dan weet je
zeker dat je niets krijgt.
Dan word je gebeld door Douwe
Hollinga met de boodschap dat je
113.748, 00 euro te gemoed kan zien.
Ik geloofde mijn oren niet.

Tijdens de Nationale Molendagen.
Startdag van de Maalmarathon vrijdag
13 mei 18:00 uur.
48 uur draaien met De Goliath, dat
gaan we doen met een aantal vrijwillige
molenaars. Ook tijdens de nachtelijke
uren is iedereen van harte welkom.
Dit gaat ons allemaal aan.
Zaterdag 14 mei om 10:00 uur. Een
muzikale start met
De Funbloazers uit Assen.
Zondag 15 mei de Accordeon-en
Harmonica Marathon.
Te veel om op te noemen. Let op de
krant!.
Groet van Ida Wierenga
Voorzitter.

De oude stalen vijzel.

Filmopnames van de nieuwe film:
“De uitvinders van het zonnewiel”.

Een sterk STAALTJE naar het wad.
We willen graag de oude stalen vijzel
vervangen voor een nieuwe.
Voor dat het zover is, moeten we nog
veel werk verzetten.
Inzamelingsactie.
Om ons doel te bereiken hebben we
veel geld nodig.
Steun onze actie!!!!! Het is voor De
Goliath!!!!

Installatie van 3 nieuwe vrijwillige
molenaars in opleiding.

