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In dit nummer:
Van de voorzitter
Even voorstellen, David Reitsema
Werkzaamheden aan de molen

Inmiddels hebben wij een nieuwe secretaris
kunnen benoemen in de persoon
van Bernard Elzes. Hij is een bekende hier in de
omgeving woonde vroeger in Roodeschool.
woont nu in Ten Boer. Werkt in Eemshaven.
Welkom Bernard.

Beste Molenvrienden,

Beste lezers van onze Nieuwsbrief,
Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van ons
heeft gehoord. Inmiddels is er veel werk verzet
betreffende onderhoud aan molen en woning.
Dankzij uw donateurschap kunnen we onze
werkzaamheden voortzetten.
Reparatie aan de frontmuur, aardbeving schade,
geen achterstallig onderhoud.
Nieuwe azobé kruipalen, een rood stenen straatje
naar de molen. Tegelpaden langs de woning.
Tegelpad langs het schuurtje.
Kleine schilderbeurt aan woning en molen.

Molenaar Bart de Haan is gestopt als tweede
molenaar van Poldermolen De Goliath.
Ook hebben we een jonge molenaar bereid
gevonden om eerste molenaar te worden
op De Goliath in de persoon van David W.
Reitsema uit Midwolde bij Leek.
Door zijn jaren lange ervaring en kennis is de
molen gebaat bij deze jonge molenaar.
Welkom David.

Nieuwe gezichten.
Onze secretaris Jaap Koster heeft besloten na
twaalf en een half jaar te stoppen.
Vanaf deze plaats willen wij Jaap Koster bedanken
voor het vele werk wat hij heeft verzet.
We konden altijd een beroep op Jaap doen. Jaap
een computer gestuurde man.
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Lieve lezers tot een volgende keer.
Hartelijke Groeten van jullie voorzitter:
Ida Wierenga-Spijk.
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Even voorstellen….David Reitsema.

Een bijzonder geschenk.
Zondag 24 februari werd ons een geborduurd
schilderij aangeboden door mevrouw Dina
Pieterman uit Zandeweer. Samen met haar man
Harm kwamen ze naar de molen. Ik was
sprakeloos , zo mooi.

Als oudste (1983) uit een gezin met drie jongens
uit Midwolde (Westerkwartier) heb ik al vroeg een
tik van de molen gehad. Mijn 10e verjaardag heb
ik gevierd op de molen van Roderwolde. Dit was
het begin… Op mijn twaalfde ging ik al mee naar
de Zuidwendingermolen op Vierverlaten en
bouwde mijn eerste eigen molen. Vanaf mijn 13e
was ik meestal zaterdags in Noorderhoogebrug op
de molen. Op mijn 16e ben ik aan het
Paterswoldsemeer begonnen met de
molenaarsopleiding. Deze heb ik afgemaakt op de
molen in Pieterburen. Het molenaarsexamen heb
ik op 23 september 2004 afgelegd op de Vilsterse
Molen in Vilsteren (Overijssel), hierbij was Ida als
regio-examinator aanwezig. De eerste molen waar
ik zelfstandig op draaide was de Palen in
Westerwijtwerd. Eind 2004 ben ik een avontuur
aangegaan met een molen in Nenndorf (Duitsland)
waar ik nog steeds actief ben. Tussen 2005 en
2008 ben ik ook nog actief geweest op molen de
Ster in Winsum. In 2009 ben ik gevraagd door de
gemeente Leek om de molen in Enumatil te laten
draaien. Dit doe ik inmiddels samen met de
buurvrouw van de molen, die ook geslaagd is als
molenaar. Ook draai ik mee in Mensingeweer.
Deze molen is op zondag in het zomer seizoen
geopend en wordt door een groep molenaars
draaiende gehouden die constant wisselen. Zo
draait iedereen een aantal dagen in het seizoen en
heeft ook nog andere molens waar op gedraaid
wordt. In de afgelopen jaren heb ik ook de cursus
van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde
gevolgd. Sinds het begin van de stichting beheer
en behoud poldermolencomplex Goliath ben ik
donateur, omdat ik het initatief een warm hart
toedraag. Toen Ida mij in september vroeg of ik 2e
molenaar wou worden op de Goliath vond ik dat
een hele eer en hebben we dat binnen een dag
vastgelegd.

Foto Jan Pijper uit Spijk.
Een fijn gevoel als men de molen een warm hart
toe draagt.

Dit bruidskleed hebben we cadeau gekregen van
Mevr. Anneke Tuitman.
Mevr. Tuitman is verhuisd naar Sleeuwijk.
Een Quilt die onze trouwlocatie opfleurt.
Anneke namens ons bestuur bedanken wij jou
hartelijk voor dit prachtige geschenk.
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Werkzaamheden aan huis en Molen:

Aanvulling met graszoden heeft inmiddels plaats
gevonden.

Hinnie en Elso Rijploeg bakken geregeld een
kruiwagen vol caké voor poldermolen De Goliath.
Hartelijk dank daarvoor!

Verstevigen van de frontmuur:

Vele malen heeft de molen in de rouwstand
gestaan, uit respect voor de overledenen.
Omdat de persoonsgegevens beschermd zijn,
worden namen niet meer vermeld. Maar wij leven
met u mee.
3

G OLIATH N IEUWS
Bron: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/200526
Volgens Ida nooit te oud om te leren. En dus
sleepte ze in de watermolen van Wenum, vlak bij
Apeldoorn, haar waterdiploma in de wacht.
Ondergeschoven kindje
'Toen ik de opleiding tot molenaar volgde, kreeg ik
altijd het idee dat we lang niet genoeg over
waterradmolens wisten. Echt een ondergeschoven
kindje. Vroeger stond er in Ter Apel ook een
waterradmolen, dat willen we hier ook weer',
vertelt ze vol enthousiasme.

Vorig jaar op 25 oktober heeft Ida haar
getuigschrift gehaald door examen te doen op de
Wenumsemolen in Wenum
vlakbij Apeldoorn. Zij is nu ook geslaagd molenaar
op watergedreven molens, daar ben is zij heel blij
mee.

Ida genoot intens van de opleiding die ze
volgende. 'Ik heb zoveel leuke dingen geleerd. Je
hebt waterradmolens met een onder-, midden- en
bovenslag. Dan komt het water bijvoorbeeld ter
hoogte van de as op het rad.'
Fascinatie
Ze vergeet bijna naar adem te happen als ze
erover vertelt. 'Ja, al die weetjes hebben me zó
gefascineerd. Het was grandioos om deze
opleiding te volgen. Als je nog eens een keer iets
moois wil doen, moet je een opleiding op een
waterradmolen doen.'

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 zijn
honderden wind- en watermolens geopend voor
het publiek. Op Nationale Molendag draaien en
malen meer dan 900 molens, verspreid over heel
Nederland. De meeste molens zijn gratis te
bezoeken. Als u eens een molen wilt bezoeken en
een molenaar ontmoeten, dan is Nationale
Molendag een prima gelegenheid.

Het is een stille wens van Ida om zelf nog eens een
waterradmolen onder haar hoede te hebben. 'Dat
wil ik bij mijn eigen molen realiseren, er zijn vast
wel mensen die zoiets voor mij maken kunnen. En
dat hoeft ook helemaal niet veel geld te kosten',
denkt ze.

Leuk dagje uit met kinderen
Nationale Molendag is een leuk dagje uit voor
kinderen. Van heel dichtbij kunnen zij zien hoe
een molen werkt. Bij een korenmolen ziet u hoe
het graan tussen de molenstenen wordt gemalen.
Bij een poldermolen hoe met het scheprad of de
vijzel het water omhoog gemalen of gepompt
wordt. Kortom, een prachtig dagje weg!

Ambitie
Of de Goliath in de Eemshaven uiteindelijk van
een waterrad wordt voorzien of de voormalige
watermolen in Ter Apel in oorspronkelijke staat
hersteld wordt is nog even afwachten. Maar als
het aan de molenaar ligt heeft één van beide
molens binnen twee jaar een waterrad. 'Ik ben
ervan overtuigd dat dit lukt!

Bron:
https://www.molens.nl/nationalemolendag/
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Weerstation De Goliath,
Activiteiten die we in 2018 hebben gehad:
 1 januari De nieuwjaar familie loop ,
Meer dan 30 jaar loopt familie Tiekstra van
Uithuizermeeden naar Poldermolen De
Goliath.
 24 maart Paaseitjes zoeken na afloop een
paastak versieren.
 12 en 13 mei Nationale Molendagen.
Muzikale optredens van Eltje Doddema en
Harm Tabak.
 9 en 10 juni Groninger Molenweekend.
muzikale omlijsting door Hilda en Harry
Olinga, speelden op hun trekzak.
Franco Siragna maakte lekkere hapjes.
 4 november Dichter bie gevuilens Twij
körten Twij Langen.
Eltje Doddema , Harm Tabak, Bart
Kruizenga en Evert Kruizenga.
Een schitterend optreden.
 31 december afsluiting van het Molenjaar
2018 Met oliebollen en Glühwein.

Het weerstation De Goliath bestaat al 11 jaar,
toen het station werd opgericht in 2008 gingen de
waarnemingen door heel Nederland naar diverse
weerbureaus, maar toen enige jaren geleden
overal op werd bezuinigd was daar weinig tot
geen interesse meer in.
Helaas werden de ‘weeramateurs’ waarnemingen
buiten spel gezet en er wordt daarom nu alleen
nog maar de maandneerslag doorgegeven aan de
neef van voormalig weerman Jan Versteegt die in
het verleden op de landelijke radio was te horen.
Verder wordt het weerstation gebruikt door
leerling molenaars want het weer is een
belangrijke onderdeel van een molenaar, die moet
weten waar de wind vandaan komt en wat de
wind en temperatuur gaat doen bij passage van
buien en fronten. Het weer is lokaal heel
verschillend en daarom zijn de KNMI stations niet
altijd even relevant voor het plaatselijke weer
gebeuren. Er worden nog geregeld weercursus
gegeven aan leerlingen die toelatingsexamen
moeten doen en daarna het in de praktijk moeten
brengen op weg naar hun eind examen molenaar.
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Ecologische strook.

ze zag een Solanum Tuberosum staan de knollen
er van waren heerlijk.

Te laat…….ze werden samen gegrepen door
scherpe klauwen, die door hun dun velletje
boorden. Met de oogjes dicht, zich aan elkaar
vasthoudend maakten ze een luchtreis tussen de
grijpgrage poten van een roofvogel.

Die dag bleven ze ondergronds. Tegen de avond
haalden ze een frisse neus en maakten een
ommetje rond de Salix Alba. “Kijk een krant.” Deze
zat tussen de takken van de struik, Fer begon de
krant te ontvouwen. In de eerste kolom las
hij:”Eemshaven krijgt Ecologische strook.”

Fer en Luci twee dwergspitsmuizen hadden alle
hoop al opgegeven. Ze zouden dit vrijwel zeker
met de dood moeten bekopen.

Dankbaar van puur geluk knuffelde hij Luci . ” Zo
wijffie het wordt weer net als vroeger, want in
1917 werd er een wet van kracht die egels,mollen
en spitsmuizen bescherming gaf.

Samen hoopten ze op een wonder. In de verte
zagen ze wat struikgewas, en nog verderop, dat
lijkt wel water. Zou dit dan die Eemshaven zijn?

Die nacht schonk Luci het leven aan 4 roze naakte
dwergspitsmuisbabytjes.

De roofvogel minderde vaart en cirkelde rond in
de lucht, dit zou een ontsnappingskans kunnen
zijn. De dwergspitsmuizen deden net of ze dood
waren. De grote roofvogel bekeek zijn buit nog
eens beter, maakte toen de afweging verorberen
of laten vallen. Het werd het laatste.

Het gezinnetje leefde nog lang en gelukkig.
Einde.

Met een smak vielen de dwergspitsmuizen in het
zand van de Eemshaven.

Nationale Molendagen bij De Goliath:
 zondag 12 mei.

Beduusd keken ze rond, gauw een plekje zoeken.
Kijk daar staat een Salix Alba een dwergwilg. Aan
de voet van de struik was een holte, in een
oogwenk waren Fer en Luci ondergronds. Het was
best even wennen, zo van uit het felle daglicht in
de grondschemering van de aarde.

Jan de Vries en Herman Wubbolts [ molenaar]
geven een voorstelling; Van de Kiepkerel.
Herman demonstreert een bijzonder orgeltje.
Groninger Molen Weekend.;
 8 en 9 juni Pinksterweekend, bij De
Goliath.

Doodmoe van de ontberingen kropen ze tegen
elkaar aan. Fer streelde zijn Luci.

Dan Spelen Hilda en Harry Olinga uit losdorp
trekzak bij de molen. Zaterdag of zondag , dat
wordt een verassing!

Het zou niet lang meer duren of Luci zou bevallen.
Fer streelde Luci’s muizenbuikje die vol en hard
was. Toen vielen ze in slaap.

Thema van dit weekend : Van gewas tot
gerecht. Proeven van lekkere
hapjes van Franco Siragna.
broodtafel van Olinga.

De volgende ochtend werd er voedsel gehaald. Fer
haalde wat schappenwol van de dijk, en maakte er
een bedje van. Luci wilde de kraamkamer met
bloemetjes inrichten. Ze zag met verbazing dat
hier in de Eemshaven heel bijzondere exemplaren
groeiden en bloeiden. Zoals deze Knol Orchis een
roze orchidee en

Iedereen van harte welkom.
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