Nieuwsbrief 2019

IN MEMORIUM
Henk Olijve
Na een korte periode van ziekte werden
we op 21 maart 2018 onverwacht op de
hoogte gebracht van het overlijden van
Henk, vanaf 2001 actief als vrijwilliger bij
museum Oold Ark.
Hij was een encyclopedie op het gebied
van gereedschap. Wist hij niet spontaan
de naam/herkomst/gebruik van een
gereedschap was dit geen probleem. Zijn
vasthoudendheid om deze gegevens te
achterhalen was bewonderenswaardig.
Hij kon zeer bevlogen vertellen over gereedschap en dit had vaak een inspirerende en enthousiasmerende invloed op de
andere vrijwilligers. Ook hij heeft zich ingezet om de kwaliteit van het museum te
verbeteren. Het huidige niveau heeft het
museum de kwalificatie Geregistreerd
Museum opgeleverd. Om deze erkenning
in het Nederlands Museumregister te
verkrijgen is veel arbeid verricht. Een belangrijk onderdeel hierin speelde de
registratie van het gereedschap en Henk
Olijve met zijn grote kennis heeft daarin
een belangrijke rol gespeeld.
Ook zijn humor en warme belangstelling
voor de medemens heeft ons allen goed
gedaan. Zijn prettige en enthousiaste wijze
van aanwezigheid hebben we zeer gewaardeerd en hij laat een onuitwisbare
indruk achter.
=+=+=+=+=
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Zoals u van ons bent gewend als regelmatige lezer van de jaarlijkse Nieuwsbrief
van museum Oold Ark, kijken we terug op
het afgelopen jaar.
Ook laten we u weten hoe het komende
seizoen er voorlopig uit zal gaat zien. Aanvullingen of wijzigingen gedurende het jaar
zijn mogelijk. Mocht dit laatste het geval
zijn, dan laten we dit via de media weten.

2018
Bezoekers
We constateren dat het aantal bezoekers
de laatste jaren nauwelijks aan schommeling onderhevig is.
Dat sommige bezoekers van verre komen
blijkt uit ons gastenboek. Niet alleen uit de
regio, maar uit heel Nederland zien we
aan de verhalen in het gastenboek. Ook
buitenlandse bezoekers weten Oold Ark te
vinden, o.a. uit Tsjechië, Australië,
Canada en Duitsland.
Een paar optekeningen uit het gastenboek
in 2018:
“Hartstikke mooi museum. Super leuk voor
de kinderen vanuit Australië om te zien en
leren.”
Idske – Tamsworth Australia
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“Heel mooi museum. Dank je wel.”
Trienke uit Canada

“Het verleden herleeft. Wat een hoeveelheid aan gereedschap. We hebben genoten. Onze jeugd herleefde. Hulde.”
Vier 65+-‘ers uit Gouda

“Wij waren hier met vrienden uit Tsjechiē.
Heel herkenbaar. We hebben genoten.”
Henk, Jitka, Vaclav, Standa, Nada en Will

“Bijzonder goed ingericht museum. De
moeite waard! En een prima rondleiding
met veel informatie!”
G. Huizinga – Hengelo (O.)

“Herzlichen Dank für die nette führung und
die Erklȃrungen. Ich komme gerne
wieder.”

jaar met een Nieuwjaarsbijeenkomst voor
de vrijwilligers. Maandagmiddag 15 januari
2018 was deze bijeenkomst in De Spil. De
opkomst was zodanig dat De Spil tot de
laatste stoel was bezet.
Voorzitter Jan Veenstra vertelde het een
en ander over het voor het museum goed
verlopen jaar 2017.
Ook penningmeester Henk Janson gaf
een korte uitleg over de financiën van
2017.
Het werd daarna onder het genot van een
hapje en drankje een gezellige middag.
Vrijwilliger Kees Koopstra wist de
aanwezigen nog te vermaken met een
paar Stellingwerfse verhalen.
Jan Oosterhof had een quizje samengesteld waar de aanwezigen zich mee
hebben vermaakt.

Andrea aus Bielefeld (Deutschland)

“Wat een ervaring!! Heel wat interessante
dingen weer te weten gekomen. Het
museum is heel ruim en overzichtelijk met
’n prima uitleg door ook ’n enthousiaste
medewerker. Bedankt.”
Connie en Ton – Dongen (N.Br.)

“Wat een mooi onderhouden museum.
Veel herkenbare voorwerpen! Heel leuke
rondleiding gehad.”
Jacob en Gina van Dijk – Amsterdam
“Great visit with our local guide. Wonderful to see the character of years past.”
Kaye Hop – Oslo, Norway

“Met de familie een weekje in Friesland en
dan mag een bezoek aan dit leuke
museum niet ontbreken. Heel veel leuke
interessante dingen gezien. Leuk voor
jong en oud! Bedankt voor de leuke rondleiding en de Friese gastvrijheid.”
Fam. Oortman - Haaksbergen

In 2018 hebben er een aantal activiteiten
plaatsgevonden waarvan we u deelgenoot
willen maken.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe
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Informatie- / instructieavond
Maandagavond 26 maart 2018 organiseerden we een dergelijke avond voor de
vrijwilligers. Er werd uitleg en demonstratie
over de bediening van de laptop/beamer
en beeldscherm gegeven.
Ook aanvullingen voor het Handboek
werden besproken en uitgereikt.
Een korte uitleg werd gegeven bij een
aantal werkplaatsjes in de expositieruimte
op de bovenverdieping.

LF 2018 Culturele Hoofdstad
Vrijdag 26 januari 2018 was het startsein
van Leeuwarden – Fryslân Culturele
Hoofdstad
2018.
Op
verschillende
plaatsen in de provincie Friesland waren
bijeenkomsten georganiseerd om verhalen
te vertellen.
Ook Makkinga deed hieraan mee. Op de
meelzolder van korenmolen De Weyert
vertelden Roely Bakker uit Makkinga en
Kees Koopstra uit Elsloo uit hun eigen
werk (in het Stellingwerfs). Hiltsje
Jongsma uit Elsloo bracht een verhaal in
het Fries (geschreven tijdens haar verblijf
in de “Skriuwersarke” op de Veenhoop).
Klaasje Bouma vertelde een molenverhaal
met historische Makkingaster personen.
Reny Driessens haar verhaal speelde in
de oorlog.
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De avond was van start gegaan met een
optreden van Luko Reinders begeleid door
Bas Postma. Luko zong zijn winnende lied
van Liet 2017, “Kom rin mei my”.
Na de koffie werd op veler verzoek een
tweede ronde verhalen door de vertellers
gebracht.
Het publiek heeft deze avond zichtbaar
genoten. En werd er al uitgekeken naar
het volgende spektakel in Makkinga in het
kader van LFCH2018. (zie verder in deze
Nieuwsbrief).
Wisseltentoonstelling in “De Spil”
De tentoongestelde schilderijen van Rolina
Slager en Marlies Bouma waren een
succes.
In het seizoen 2015 werd in De Spil
geëxposeerd door een achttal dames.
Deze hadden workshops gedaan bij
Atelier Liduin. Rolina en Marlies maakten
deel uit van dit achttal. Vorig seizoen
hadden ze dus de gelegenheid meerdere
van hun werkstukken te tonen.

Verkoop ouderwets snoep e.d.
De kraam met daarop vele soorten ouderwets snoep valt vooral bij onze jeugdige
bezoekers in de smaak.
.
Cultuur & onderwijs
De Veerkieker, erfgoededucatie voor het
basisonderwijs in de Stellingwerven.
In 1988 werd in de Stellingwerven het vak
Heemkunde ingevoerd als vervanging van
het verplichte vak Fries. In genoemde gemeenten wordt sinds die tijd lesmateriaal
ontwikkeld
door
de
Stellingwerver
Schrieversronte. Binnen Heemkunde is er
aandacht voor onder meer streektaal
Stellingwerfs, de geschiedenis, de natuur,
het landschap, de bewoners en kunst.
Ongeveer 20 basisscholen uit Oost- en
Weststellingwerf met in totaal ruim 450
leerlingen (groep 6) en hun onderwijzer(es)
en
andere
begeleiders
bezochten in 2018 museum en molen.
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Folders
Jaarlijks proberen we museum Oold Ark
en korenmolen De Weyert onder de aandacht te brengen door bij kantoren van de
VVV en TIP, campings e.d. een aantal
folders aan te bieden.

Himmeldei
We zorgen er voor dat het museum altijd
netjes en schoon is.
Eens per jaar (samen met korenmolen De
Weyert) organiseren we de zogenaamde
voorjaarsschoonmaak (Himmeldei) zodat
alles er weer keurig uitziet.
Vrijdag 23 maart 2018 werden deze werkzaamheden ter hand genomen. Tijdens de
middagpauze hebben alle schoonmakers
kunnen genieten van een goed verzorgde
lunch.

Museumweekend
Museumvereniging Nederland heeft in
2015 het principe van museumweekend
verlaten en is overgestapt naar een
museumweek.
Oold Ark (samen met de molen) kan
hieraan niet voldoen en gezien de ervaring
van voorgaande jaren hebben we ons in
2018 beperkt tot twee dagen.
Op zaterdag 14 april 2018 openden we in
dit kader gratis de deuren voor bezoekers.
Het aantal wat hiervan gebruik maakte
was beperkt.
Zondag 15 januari 2018 was daarnaast
een belangrijke dag i.v.m. de opening van
de wisseltentoonstelling.

Wisseltentoonstelling (bovenverdieping)
Europarlementariër Jan Huitema kwam op
zondag 15 april 2018 op een heel oude
fiets aan op het plein voor het museum. Hij
verrichtte de opening van de wisseltentoonstelling.
Voorzitter van Oold Ark, Jan Veenstra,
verwelkomde Huitema en de belangstellenden. Huitema schetste de ont-
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wikkeling uit de jeugd van zijn vader van
het boerenbedrijf tot het bedrijf vandaag
de dag (Huitema zit samen met zijn vader
in een maatschap van een veehouderij in
Makkinga).
“Van wat vroeger gewoon was, is veel
verdwenen” en “het is goed voor het
nageslacht dat museum Oold Ark veel van
deze historie en gereedschappen van verdwenen beroepen bewaart”.

Friese molendag
Deze dag werd jarenlang gehouden op de
tweede zaterdag in september (viel altijd
samen met Nationale Monumentendag). In
tegenstelling tot voorgaande jaren is door
de organisatie besloten deze dag te
verplaatsen en wel naar zaterdag 21 april
2018. Bezoekers konden gebruik maken
van gratis toegang in molen/museum.

Nationale molendagen
Deze vonden plaats op zaterdag 12 en
zondag 13 mei 2018.
Beide dagen was er veel belangstelling
van het publiek. Rondleiders in molen en
museum hadden het druk, met maar liefst
een kleine 200 bezoekers.

Makkinga werd Kattinga

Jan Huitema tijdens zijn openingstoespraak.

De wisseltentoonstelling is een werkplaats
van de fietsenmaker uit de jaren 1925 tot
1950.
Naast veel gereedschap staat een transportfiets opgesteld, waarmee petroleum
huis aan huis werd uitgevent en kon men
er melkbussen mee vervoeren.
Grote blikvanger is de “safety” fiets van
± 1891-1893 die aan de zolder hangt.
Als openingshandeling maakte Huitema
een paar selfies met vrijwilligers voor de
werkplaats. Zo maakt hij promotie voor het
museum. Als Europarlementariër heeft hij
in Europa veel volgers.
We hebben gemeend, mede gezien de
interesse van de bezoekers, om de
wisseltentoonstelling “De Rietdekker” te
prolongeren.
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In de Nieuwsbrief 2018 hebben we al uitgebreid verteld over het openluchtspel, De
Gelaarsde Kat, dat bij het museum en
molen zou worden gepresenteerd.
Onder stralend zomerweer werd in het
weekend van 6,7 en 8 juli 2018 de voorstelling aan het publiek getoond.
Op vrijdagmiddag was de try-out, voor
leerlingen van de basisschool en ouderen
van Makkinga. Ook enkele bewoners van
Stellinghaven en bewoners van een dagverblijf hebben toen kunnen genieten.
De voorstellingen van de vrijdagavond,
zaterdagmiddag/avond en zondagmiddag
waren volledig uitverkocht.
Dit betekent dat de voorstellingen in totaal
maar liefst ruim 1200 bezoekers hebben
weten te trekken.
De projectgroep (museum Oold Ark,
korenmolen De Weyert en toneelvereniging “’t Ontluikende Bloempje)
kunnen terugzien op een uitstekend
geslaagd initiatief.
Naast de projectgroep werkten diverse
andere organisaties mee, waaronder
muziekvereniging
Crescendo,
Dorpsbelang, Dorpshuis en M(akkingaster)
O(udejaars) P(loeg).
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Maar liefst ruim 150 vrijwilligers hebben
hun bijdrage geleverd.
Makkinga heeft laten zien waar het groot
in is, nl. Dorpskracht, of “Mienskip” in het
Fries.

Vrijwilligers Award 2018
Op vrijdag 29 juni 2018 werd een groot
aantal vrijwilligers door wethouder Esther
Verhagen in het zonnetje gezet.
Museum Oold Ark (en ook korenmolen De
Weyert) waren voor deze Award aangemeld.
Oold Ark liet zich door een tweetal
bestuursleden vertegenwoordigen. Zij
keerden huiswaarts met een attentie en
een bos bloemen. Dit was een blijk van
waardering en erkenning voor het vele
werk wat beide stichtingen de afgelopen
jaren hebben verricht.
De wethouder sloot de bijeenkomst af met
de woorden: “Vrijwilligers hebben een
onmisbare rol in de samenleving. Jullie
maken als vrijwilliger de samenleving tot
wat het nu is. En dat is om trots op te zijn.
Jullie maken Ooststellingwerf nog een
stukje mooier”’

Turfvaartdagen
Ter promotie van ons museum waren we
op zondag 15 juli 2018 aanwezig in Appelscha. Onze stand had geen klagen over
belangstelling en er is menig foldertje
uitgedeeld en uitleg over het museum
gegeven.

Geplande activiteiten 2019
De Veerkieker
De basisscholen in Oost- en Weststellingwerf zijn, onder de titel Veerkieker, alweer
gestart met het heemkunde project.
De kinderen bezoeken met de klas interessante plekken en komen daardoor met
cultuur, kunst, geschiedenis en natuur in
aanraking.
Museum Oold Ark en korenmolen De
Weyert staan ook op de lijst van te
bezoeken bezienswaardigheden. Tijdens
een bezoek aan Oold Ark maken kinderen
kennis met oude ambachten en gereedschappen welke vroeger werden gebruikt
toen er nog geen stroom was voor aandrijving.
Ze zien hoe de schilder vroeger meer
deed dan een bus verf leegstrijken. Hij
maakte zijn eigen verf en maakte dit zelf
op kleur. Hout kon hij zo bewerken dat het
er als marmer uitzag..
Ook het verhaal van turfwinning met inzet
van hele gezinnen onder barre omstandigheden wordt verteld.
In de molen vertelt de molenaar hoe op
windkracht graan tot meel wordt vermalen
en de kinderen mogen met handkracht
ook zelf meel maken.
In januari 2019 kwam alweer de eerste
school van dit jaar langs. De planning voor
het komende jaar is dat we in het kader
van De Veerkieker ruim 450 kinderen
mogen ontvangen.
Expositie “De Spil”

Monumentendag
Op zondag 10 september 2018 vond in de
gemeente Ooststellingwerf de Open
Monumentendag plaats. Een dertiental
monumenten openden hun deuren voor
het publiek. Oold Ark en De Weyert
namen deel aan dit door de gemeente
georganiseerde evenement en konden
een flink aantal bezoekers begroeten.
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Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief is nog niet duidelijk wie en waarmee
het komende seizoen in De Spil gaat
exposeren.

Wisseltentoonstelling (bovenverdieping)
Bij de activiteiten 2018 schreven we uit-
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gebreid over de toen geopende wisseltentoonstelling De Fietsenmaker.
Uiteraard is deze ook het komende
seizoen te bewonderen.

zowel De Weyert als Oold Ark gratis toegankelijk voor het publiek.

Donateursdag
De nog steeds grote interesse van de
bezoekers voor de wisseltentoonstelling
“De Rietdekker” heeft ons doen besluiten
om deze te handhaven.
Er zijn plannen om ter vervanging van het
hoekje van de slager en/of de molentjes
van de oorlog wisseltentoonstellingen te
creëren. Hierbij wordt gedacht aan bijv.
conserveren (wekken) en/of attributen van
de tandarts.
Zijn hieromtrent plannen concreet en gaan
we over tot uitvoering van de plannen dan
zult u ongetwijfeld via de media hiervan
horen.

Himmeldei
Vrijdag 22 maart 2019 is het weer zover.
Met een groot aantal vrijwilligers zorgen
we ervoor dat we onze bezoekers het
komende seizoen weer in een keurig nette
en schone omgeving welkom kunnen
heten.

Het bestuur van Oold Ark heeft het voornemen om op zaterdag 25 mei 2019, in
het kader van het 25-jarige bestaan, een
middag te organiseren voor onze Vrienden
en donateurs.
Tevens zullen naar alle waarschijnlijkheid
een of twee van de eerder genoemde
wisseltentoonstellingen worden geopend.
Verdere invulling van het programma zal
te zijner tijd worden bekend gemaakt.

Monumentendagen
Ook dit jaar worden er in de gemeente
Ooststellingwerf weer de Open Monumentendagen georganiseerd.
Op zaterdag 14 en zondag 15 september
2019 zullen zowel Oold Ark als De Weyert
in dit kader hun deuren openen voor het
publiek.

Friese molendag
Is er vorig jaar eenmalig uitgeweken naar
de maand april om deze dag te organiseren, in 2019 keert de organisatie terug
naar de maand oktober.
De Weyert en Oold Ark openen daarvoor
op zaterdag 12 oktober 2019 hun deuren.

Zaaiviool

Algemeen
Museumweek
Museum Oold Ark en korenmolen De
Weyert beperken zich tijdens de museumweek met hun openstelling tot zaterdag 14
april 2019.

Nationale molendagen
Tijdens de Nationale Molendagen op
zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 zijn
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Stille getuigen laten spreken (2)
In de nieuwsbrief van 2018 is de bedoeling
van het project “Stille getuigen …” uitgelegd. Kort samengevat komt het er op neer
dat we levende beelden willen kunnen
laten zien, het liefst oud filmmateriaal,
waarin de handgereedschappen bij de uitoefening van de diverse ambachten te
zien zijn.
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Met deze opdracht zijn we de samenwerking aangegaan met het Fries Film
Archief in Leeuwarden. Daar is een schat
aan oud en historisch filmmateriaal te
vinden. Vanuit dat archief zijn van 13
ambachten korte compilaties gemonteerd
welke kort het beeldverhaal vormen van
de ambachten. Door bij deze filmbeelden
via een voice-over tekst en uitleg te geven
wat de kijker ziet, krijgen de voorwerpen in
de exposities in ons museum betekenis.
De gereedschappen (stille getuigen)
vertellen zo het verhaal van het
vakmanschap en vaak ook zware werk
wat er mee werd gedaan.
Onze vrijwilligers hebben de teksten bij de
historische
beelden
gemaakt,
die
vervolgens door de mensen van het
filmarchief onder de beelden zijn
gemonteerd. Die klus is klaar. We hebben
beelden van de huishouding, de
scheepstimmerman, de turfmaker, de
schoenmaker, de smid, de timmerman, de
boer, de zuivelfabriek, de wagenmaker, de
klompenmaker, de rietdekker, de school
en de schilder.
Het is de bedoeling om de exposities in
het museum met deze filmmontages te
verrijken.
Allerlei
fondsen
zijn
aangeschreven om ons te helpen dit
mogelijk te maken. We gaan er van uit dat
het lukt om de middelen voor de
benodigde apparatuur bij elkaar te krijgen
en dat we jullie het resultaat kunnen laten
zien. Alweer een goede reden om een
bezoek aan het museum op de kalender te
zetten.

Donateurs
Het aantal donateurs is nauwelijks aan
schommeling onderhevig.
Voordelen van het donateurschap zijn dat
je tijdens openingsuren en op vertoon van
je donateurskaart gratis toegang tot het
museum en de molen hebt.
Ook de jaarlijkse Nieuwsbrief valt bij de
donateur gratis in de brievenbus.
De kosten van het donateurschap
bedragen minimaal € 10,00 per jaar (een
hoger bedrag mag uiteraard ook).
Ga in je familie- en vriendenkring eens
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informeren of ze een donateurschap van
Oold Ark ambiëren (zie ook onze website).

Project samen één
Tijdens een gezamenlijk overleg in de
tweede helft van 2018 kwam naar voren
om te onderzoeken of een verdere vorm
van samenwerking tussen museum en
molen mogelijk zou kunnen zijn. Bijv. het
vormen van één bestuur voor zowel
museum als molen.
Er is een commissie samengesteld met de
vraag om de (on)mogelijkheden te
onderzoeken. Deze commissie heeft haar
“huiswerk” gedaan en wil dit de komende
tijd in een gezamenlijke bijeenkomst met
alle partijen gaan bespreken.
We wachten verdere ontwikkelingen in
deze af. Vast staat dat in een dergelijke
situatie geen overhaaste stappen moeten
worden genomen.

Vrijwilligers
Als stichtingsbestuur zijn we erg blij met
en trots op de groep van ruim dertig vrijwilligers. Zij zetten zich met hart en ziel in
voor het museum.
Ze zorgen voor de rondleidingen, ontvangen bezoekers en verzorgen het beheer van De Spil.
Tijdens het winterseizoen is het museum
voor bezoekers gesloten, maar dan is er
op maandagmiddag een grote groep
vrijwilligers met registratie van gereedschappen en allerlei onderhoudswerkzaamheden bezig.
Vlak voor de Kerstdagen hebben we onze
vrijwilligers kunnen verrassen met een
Fryske Sûkerbȏle. Onze vriend van Oold
Ark, De Echte Bakker Nijstad uit Oosterwolde, heeft dit mede mogelijk gemaakt.
Mocht een lezer van deze Nieuwsbrief
interesse hebben om vrijwilliger te worden
of iemand in zijn omgeving kennen die
hiervoor in aanmerking zou kunnen
komen, schroom niet en laat het ons
weten.
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Nieuwsbulletin
Om de vrijwilligers zo nu en dan “bij te
praten” verschijnt er incidenteel een
Nieuwsbulletin om ze op de hoogte te
houden van het wel en wee binnen de
stichting.

Schooltas begin vorige eeuw

Handboek
Naast een beschrijving van de gereedschappen is het handboek ook belangrijk
voor een aantal andere gegevens die we
daaraan toevoegen, zoals het veiligheidsen calamiteitenplan, het beleid met betrekking tot het aannemen van gereedschap, het schoonmaken en onderhouden
van de accommodatie, etc.
Het handboek is bestemd voor alle medewerkers binnen Oold Ark.
Waar nodig zal het handboek met de
nodige gegevens worden aangevuld.

Website
.
We hebben (samen met de molen) een
eigen website:
www.museumenmolenmakkinga.nl

Schenkingen gereedschappen
Regelmatig krijgt Oold Ark allerlei artikelen
aangeboden voor haar collectie. Niet altijd
kunnen we op een dergelijk aanbod
ingaan. Een commissie bestaande uit een
aantal vrijwilligers onderzoekt of het aangeboden gereedschap in onze collectie
past en of er eventueel al een exemplaar
in ons bezit is. Is het aangeboden
exemplaar echter van veel betere kwaliteit
dan kunnen we tot acceptatie overgaan. In
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alle andere situaties zal acceptatie worden
afgewezen.
“Vrienden van Oold Ark”
Voor een geringe jaarlijkse bijdrage
(minimaal € 100,--) kunt u al toetreden tot
deze Vrienden. Heeft u belangstelling om
deel uit te maken van de “Vrienden van
Oold Ark” neem dan contact op met een
van de bestuursleden. We vertellen u
graag over de tegenprestaties van het
museum. Ook kan er via de website
contact worden opgenomen. (zie ook bij
ANBI).
Deze groep Vrienden van ….. is voor ons
zeer belangrijk. Wij zijn een stichting die
geen subsidie ontvangt en laagdrempelig
probeert te blijven. Dus is de bijdrage van
de vrienden bijzonder welkom.

VRIENDEN VAN OOLD ARK
BOUWBEDRIJF VEENSTRA B.V.
Makkinga
Vof BRUUNSHOGE melkveehouderij
Makkinga
TER SCHUUR TECHNIEK
Oosterwolde
VAN DER VEEN
Belettering en Reclame
Oosterwolde
ECHTE BAKKER NIJSTAD
Oosterwolde
GroenGoed HANS MENKEN – huis,
tuin en vijver
Haule
STAL GAGELVENNE
Makkinga
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ANBI

Openingstijden

Museum “Oold Ark” is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling.

Openingstijden met ingang van zaterdag
30 maart 2018 tot en met zaterdag 26
oktober 2018 elke zaterdag van 09.30 tot
16.00 uur.

Het gaat hierbij om de volgende voordelen:
 Particulieren kunnen een
giftenaftrek krijgen voor de
Inkomstenbelasting als zij een gift
doen aan Oold Ark.
 Dat geldt ook voor bedrijven voor
de vennootschapsbelasting.
 Oold Ark kan een vrijstelling van
schenkingsrecht
krijgen
voor
schenkingen en erfenissen die zij
ontvangt.
Sinds 1 januari 2014 heeft de belastingdienst voor ons als stichting een aantal
zaken veranderd. We zijn met ingang van
genoemde datum verplicht een aantal
zaken te publiceren op onze website. (zie
hiervoor onze site en klik op ANBI).
Voor informatie over hoe u een eventuele
schenking of nalatenschap ten gunste van
Oold Ark kunt regelen verwijzen we u naar
de website: www.belastingdienst.nl
Zie hiervoor ook de Geefwet.
Ook geeft het stichtingsbestuur, indien
gewenst, graag de nodige informatie
betreffende deze materie. (zie ook onze
site).
Fotoreportage
Wij stellen onze locatie samen met
korenmolen “De Weyert” beschikbaar voor
fotoreportages. Beide locaties zijn hier
uitermate geschikt voor. U kunt hierbij
denken aan bijvoorbeeld een huwelijksreportage of een jubileum. Ook opnames
voor reclamedoeleinden behoren tot de
mogelijkheden.
Afspraken: mevrouw Alie Wemer (0516 –
441414).

Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2019

Het museum is tijdens het winterseizoen
(november t/m maart) gesloten.
De molen is voor verkoop van haar producten tijdens de winterperiode op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur geopend.
Voor groepen is het alle dagen mogelijk
om een bezoek aan museum en molen te
brengen.
U kunt hiervoor een afspraak maken met
mevr. Fokje Bles via telefoonnummer
0516-441734.
Toegangsprijs (inclusief bezoek korenmolen De Weyert)
€ 3,50 per persoon
Kinderen tot 12 jaar gratis
Toegangsprijs voor groepen op aanvraag.

Bestuur
In 2018 kwam het bestuur zeven keer in
vergadering bijeen. Daarnaast was er
regelmatig via de mail en telefonisch
overleg over verschillende onderwerpen.
Daarnaast kwam het bestuur tweemaal in
een speciale zitting bijeen. Het gespreksonderwerp was een nieuw Beleidsplan.
Deze bijeenkomsten hebben voldoende
“voeding” opgeleverd om het bestaande
Beleidsplan te herschrijven. Bestuurslid
Marlies Bouma gaat zich hiermee bezighouden.
Ook was er in 2018 tussen de besturen
van het museum en de molen een aantal
keren overleg om zaken op elkaar af te
stemmen.
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Bestuurssamenstelling
Voorzitter:

Jan Veenstra – Makkinga

Webmaster:
Pieter Bouma

Penningmeester: Henk Janson – Makkinga
Secretaris:

Jan Nijholt - Oosterwolde

Lid::

Gerrie Koopstra – Elsloo

Lid::

Marlies Bouma- Makkinga

Lid:

Aaldert Slot - Makkinga

Lid:

Jan Oosterhof – Makkinga

Foto’s:
Archief Oold Ark / Pieter Bouma
Tekst:
Pieter Bouma (Stille getuigen laten spreken)
en Jan Nijholt

Adres:
Museum “Oold Ark”
Lyclamaweg 15 b
8423 TC Makkinga

Samenstelling Nieuwsbrief:
Jan Nijholt

Correspondentie adres:
Jan Nijholt
Menninge 104
8431 CH Oosterwolde
Tel.: 0516 - 514534
E-mail: jan.nijholt@hotmail.com
Website:
www.museumenmolenmakkinga.nl

Lid van Museum Federatie Fryslân

KvK Leeuwarden nr.: 41004855

RSIN 8166.41.912
Hand gedreven boormachine

Bank:
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
Rekeningnummer:
NL69RABO0349919135
t.n.v. Stichting Oold Ark te Makkinga
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