Jaarverslag 2018 van Poldermolen De Goliath.
1 januari, traditie getrouw kwam men weer te voet naar De Goliath,
familie Tiekstra en familie Jansen van Uithuizermeeden.
Het nieuwe jaar hebben we gevierd met een hele groep bezoekers.
Een traditie van 31 jaren liefde voor het monument De Goliath.
Niet alles ging voor de wind, onze aardbevingschade aan de
frontmuur werd niet erkend.
Toch hadden we een schade van € 12.000. Na een veldslag van
14 dagen, handje klap en koehandel ging CVW voor de bijl.
Het bedrag werd 8 weken later gestort op onze rekening.
Firma SealteQ heeft de scheuren in de frontmuur gerepareerd.
Ook de beschoeiing langs de rechter frontmuur vleugel werd
vervangen en verstevigd met een schelpenbedding.
Binnenkort moet de bedding worden aangevuld. Dat zal in 2019
worden afgewerkt.
Molenbouwer Dunning heeft 5 Kruipalen vervangen.
De roeden werden doorgehaald en nieuwe wiggen geplaatst.
Op 24 maart was er Paaseitjes zoeken bij de molen, de genodigde
kinderen hadden het best naar hun zin.
Met de paashaas door de tuin werd er de zoektocht succesvol.
De paashaas deelde lekkere drankjes uit, ook werd er gesnoept.
Tot slot werd er een wilgen tak versierd . Een geslaagde dag voor
20 kinderen.
Nationale Molendagen 12 en 13 mei werden goed bezocht.
Franco Siragna verzorgde de hapjes voor de bezoekers.
Het Groninger Molenweekend begin juni Succesvol met
Eltje Doddema en Harm Tabak. Met Veur de wind hebben ze op
Faceboek vele luisteraars bereikt.
Harry en Hilda Olinga hebben ons vermaakt met Brood en Spelen,
Trekzak muziek waar iedereen stil van werd.
Bart en Evert Kruizenga, Eltje Doddema en Harm Tabak, hebben een
concert gegeven in de infozaal. 2 langen ....2 körten.

Ronald Bultema werd aangesteld als maaier van gazon en wallen
rondom het huis en de molen.
Open Monumenten dagen, samen met Blik op Uithuizermeeden.
hebben we een geweldige zaterdag gehad. De orgelman Jan Abels
kwam met zijn draaiorgel naar De Goliath.
Begin september is vrijwillig molenaar Bart de Haan gestopt bij De
Goliath.
David Reitsema uit Midwolde is per 17 september de eerste
molenaar op De Goliath. Hij heeft 14 jaren ervaring als molenaar op
verschillende molens in Nederland en in Duitsland, Nenndorf.
Bernard Elzes is de nieuwe secretaris van onze Stichting.
Jaap Koster heeft 13 jaren deze functie vervuld. Onze dank hier voor.
Jaap was één van de mede oprichters van 27 april 2006.
Van:
Stichting Beheer & Behoud v/h Poldermolencomplex De Goliath.
In 2018 hebben we weer een aantal nieuwe donateurs mogen
inschrijven.
31 december 2018 hebben we het molen jaar afgesloten met
heerlijke oliebollen en een hapje en een drankje.
Op naar het nieuwe jaar.

Ida Wierenga
voorzitter.

