Mei 2009

Maandag 11 mei kwamen diverse trailers het terrein van de Goliath
oprijden.
Met man en macht werd een tent opgezet die donderdags zou worden
gebruikt voor de opening van het Windpark Westereems door minister
Maria van der Hoeven van Economische Zaken.
De tent besloeg het hele terrein naast de molenaarswoning.
Aan de achterkant werd nog een tent gebouwd voor de catering.
Kosten nog moeite werden gespaard om de opening tot een succes te
maken.
Bij iedere vrachtwagen stonden we met open mond te kijken wat er nu
weer uit zou komen: complete groenvoorziening, design meubels en
kroonluchters.
Grote flatscreens aan de wand zodat geen genodigde de presentatie
zou missen.
Electrische golfkarretjes en busjes vervoerden de mensen naar de
Goliath.
Het werd een heel spektakel.
De vrijdag ontving Essent mensen uit de buurt en van bedrijven.
Zaterdag mochten wij de tent gebruiken en daarom hadden we het
Doekegat Piratenkoor uitgenodigd. Dat werd natuurlijk weer groot
feest.
Dhr. Smit uit Spijk had een deel van zijn verzameling miniatuur
kermisattracties opgesteld.
Zondagmiddag hadden we een kerkdienst in het Gronings, een Grunniger
dainst met dominee Pieterman. De muzikale begeleiding werd verzorgd
door de Chr. Muziekvereniging de Bazuin uit Uithuizen. Ee bijzondere
ervaring zo midden in de polder.
Al met al hadden we een geslaagd weekend in een prachtige tent waar
we niets voor hoefden te betalen. Dank dus aan Essent.
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.
Natuurlijk hebben we ook nog wensen. Zoals u wellicht weet, heeft de
molen 2 vijzels om het water naar boven te krijgen. Helaas is onze
stalen vijzel al jaren kapot en deze willen we in de toekomst gaan
vervangen, maar dat wordt wel lange termijn werk, want dat kost een
vermogen.

Als het goed is, heeft u uw donateurkaart voor 2009 reeds ontvangen.
Voor de laatste donateurs komt die kaart ook wel, maar dat heeft te
maken met het printen van een heel A4 tje. U krijgt deze echt wel.
Werkzaamheden:
De molen is binnen en buiten helemaal schoongemaakt.
Voor de molenbouwer dus tijd om de hele molen een schilderbeurt te
geven. Dat gebeurt met een hoogwerker en kost dus wat tijd.
Bovendien heb je mooi weer nodig.
De kozijnen van de molenaarswoning hebben ook een schilderbeurt
gehad.
Twee deuren van de slaapcabines van de Ruige Route zijn vervangen.
De Nieuwsbrief zal in het vervolg worden gemaakt door Marjan StelDost en Marinus van der Heide. Zij hebben de taak van de secretaris
overgenomen.
Ondanks het plotseling overlijden van Ida’s echtgenoot Johannes,
gingen alle werkzaamheden gewoon door. Het bestuur is dan ook veel
dank verschuldigd aan Ida, Marjan en Ingrid.

