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Al is het nieuwe jaar voor mij moeizaam
van start gegaan, toch schijnt weer de zon.
Lieve Donateurs van De Goliath.
Over enkele dagen vieren we Feest.
Onze Stichting bestaat 5 jaar.
Dat willen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan.. We hebben een nieuwe
actie bedacht:”Een Sterk Staaltje”
Veel geld is er nodig om de oude stalen
vijzel te vervangen voor een gloednieuwe
stalen vijzel.
Dan is de molen volledig maalvaardig.
We willen dit feestelijk vieren met een
Maalmarathon van 48 uren draaien met
de molen. Met een groep van 16 molenaars
willen we deze klus klaren.
Ook in de nachtelijke uren bent u van harte
welkom om ons aan te moedigen.
Programma:
Vrijdag 13 mei 18:00 uur Start Maalmarathon
Met De Funbloazers uit Hoogeveen, m.m.v.
Piet Paulusma SBS 6 Weerbericht
Zaterdag 14 mei 10:00 uur- 17:00 uur
De Promotiemarkt. Opening wordt verricht
door onze Beschermheer Dhr. H.D. Post.
Concert van De Funbloazers.

Zondag 15 mei 8:00 uur- 11:00 uur de
Noordmannen
13:00 uur – 18:00 uur De Accordeon- en
Harmonica Marathon.
18:00 uur Afsluiting van De Maalmarathon.
Als U ons blijft steunen, dan klaren wij de
klus.
Als molenaar in hart en nieren, reken ik op u
allen.
U bent van harte uitgenodigd!
Een dienst mededeling.
De automatische afschrijvingen vinden
midden- of eind mei plaats.
Namens het Bestuur van St. Beh. & Beh. v/h
PMC De Goliath.
Ida Wierenga voorzitter.
Weerstation Eemshaven.
Weerstation Eemshaven is het
Noordoostelijkste weerwaarnemingstation
van Nederland.
Dit Station is opgericht in 2008. Dit is op
advies gebeurd door meteo Roodeschool.
Waarneemster Ida Wierenga nam in 2008
een ’oud’ weerstation over van meteo
Roodeschool, die dat jaar een nieuw
electronisch weerstation kocht met meer
mogelijkheden.
Weerstation Eemshaven heeft naast een
electronisch weerstation ook een officiële
regenmeter, deze meet per 0,1 mm, en

weerstation, nu dat is heel eenvoudig. Een
molenaar heeft alles met het weer te
maken. En omdat Ida nu ook cursus geeft
aan leerling-molenaars, mag het weer zeker
niet ontbreken. Het weer is één van de
belangrijkste elementen voor een molenaar.
Daarom geeft ze ook weercursus aan haar
leerling-molenaars.
Verder geeft ze haar gegevens door aan oa
Piet Paulusma en Harma Boer. Ze doet dit 1x
per dag in de late middag en of avond. Ook
veel akkerbouwers hebben baat bij haar
regenmetingen, omdat ze dan voor de radio
horen hoeveel regen er in de polder is
gevallen. Al is het altijd een plaatselijk
gebeuren. Naar verhouding valt er in de
polder minder regen dan in de regio.
Weerstaton Eemshaven heeft geen
weergegevens op de website. Op de nieuwe
site van De Goliath wordt dan doorverwezen
naar www.meteoroodeschool.nl. die heeft
een site met alles over het weer.
Zo is een goede samenwerking onstaan
tussen meteoroodeschool en Weerstation
Eemshaven.
wordt handmatig leeg gegooid.
Sommige mensen zullen misschien denken,
wat moet een molenaar nu met een

De molen maalt!

Mvg Jannes Wiersema
www.meteoroodeschool.nl

