Nieuwsbrief 2013
In onze jaarlijkse nieuwsbrief kijken we
altijd even terug naar het afgelopen jaar
en kijken we naar het jaar wat voor ons
ligt.

Het afgelopen seizoen
Om te beginnen kunnen we u laten weten
dat het aantal bezoekers in 2012 met ruim
15% is toegenomen ten opzichte van
2011. Dit is voor museum “Oold Ark” een
buitengewoon mooi resultaat en we hopen
dat deze tendens zich voortzet.
In tegenstelling tot voorgaande winterseizoenen was het museum in de
maanden november tot en met maart elke
zaterdagmorgen geopend.
Het afgelopen jaar hebben er een aantal
activiteiten plaatsgevonden waarvan we u
deelgenoot willen maken.
.
Op 7 januari 2012 zijn we begonnen met
een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst.
Onder het genot van een hapje en drankje
waren we met onze vrijwilligers in een
ontspannen, gezellige sfeer bijeen.
Elke maandagmiddag, soms vaker, werd
er door een groep vrijwilligers hard
gewerkt om het museum verder te
verfraaien.
Het fotograferen en registreren van het
gereedschap is een intensieve bezigheid,
waarmee een viertal vrijwilligers druk
bezig zijn.
Ook het ontroesten, houtwormbestrijding
en leerbehandeling e.d. heeft de nodige
aandacht.

We zijn trots op hetgeen steeds weer tot
stand wordt gebracht door de grote inzet
van onze vrijwilligers.
Zaterdag 2 april en zondag 3 april was het
museumweekend. Beide dagen waren we
gratis toegankelijk voor het publiek en veel
bezoekers hebben gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid.
Op zaterdag 21 april 2012 was er een
Himmeldei, in het museum “Oold Ark” en
korenmolen “De Weyert”, georganiseerd.
Alle hoeken en gaten werden met emmers
sop, dweilen, ragebollen en stofzuigers
grondig aangepakt.

Zeis haren door vrijwilliger Jannes Stoker

Zaterdag 13 en zondag 14 mei 2012
waren de Nationale Molendagen. Deze
dagen had het publiek wederom gratis
toegang tot molen/museum. Tijdens de
zaterdag waren er een aantal extra
activiteiten georganiseerd. Er werden
pannenkoeken gebakken en in “De Spil”
werd koffie/thee geschonken met voor de
liefhebber gebakken cake/koek van meel
van de molen. Er was ook aan de jeugd
gedacht. Er was een springkussen en ze
konden worden geschminkt.

De traditionele ambachtenmarkt (3e
zaterdag in juli) was een groot succes.
Veel publiek heeft zich kunnen vermaken
met activiteiten als, houtdraaien, eendenkorven vlechten, smeden met een veldsmidse, zeis haren, touw slaan, wassen
op de ouderwetse manier, billen van de
molensteen, theeschenkerij, spinnen en
vilten, demonstratie Fries kostuum, kantklossen en kantbreien. De jeugd kon
ponyrijden.
We hebben al eerder geschreven dat de
ontvangstruimte,
“De
Spil”,
van
museum/molen ook expositieruimte is.
Hier kunnen kunstenaars/hobbyisten werk
tentoonstellen gedurende een periode van
ongeveer 6 maanden.
In de Nieuwsbrief 2012 schreven we dat
Thea van der Griendt - de Jong uit
Donkerbroek door het exposeren van een
aantal schilderijen haar kunnen heeft
getoond. Deze expositie viel bij het publiek
in de smaak.
Hierna werd er een selectie van het werk
van Harm Flootman uit Makkinga
tentoongesteld. Hij geeft zijn doeken een
eigen sfeer. Hiervoor gebruikt hij
gemengde technieken om beoogde
effecten te verkrijgen. Door drukinkt,
gouache, acrylverf en olieverf op
verschillende onderlagen te bewerken,
vangt hij de beoogde sfeer. Het resultaat
is een doorwerkt schilderij wat vaag doet
denken aan het werk van Herman Brood.
Naast schilderijen maakt hij ook houten
beelden, waarin dezelfde vormtaal is terug
te vinden.
Begin 2013 zal het werk van Harm
Flootman worden vervangen door een
andere kunstenaar.
Zaterdag 8 september 2012 was de Friese
Molendag.
De molen had voor deze
gelegenheid een gezellige dorpsmarkt
georganiseerd, waar standhouders uit
Makkinga e.o. hun bedrijf of hobby
presenteerden. Evenals de molen was ook
het museum deze dag gratis te
bezichtigen.
“Oold Ark” was een van de deelnemende
musea aan de Rabobank museumdag
2012. Leden van de Rabobank uit de

provincies
Drenthe,
Groningen
en
Friesland hadden op vertoon van een
voucher gratis toegang tot een tweetal
geselecteerde museums. Een kleine 200
leden maakten hiervan gebruik met een
bezoek aan “Oold Ark”. Deze bezoekers
kwamen uit alle hoeken van genoemde
drie provincies.
Het Sinterklaasfeest is ook niet ongemerkt
voorbij gegaan. Met name voor de jeugd
waren er een aantal activiteiten georganiseerd.
Eens moet de eerste keer zijn. Zo
organiseerden de molen en museum op
zaterdag 15 december 2012 een midwinterfeest. Een groot aantal bezoekers
kwam naar het gezellig ingerichte plein.
Stellingwerfs schrijfster Roely Bakker
vertelde kerstverhalen en zangkoor “De
Vriendschap” uit Makkinga trad op.
Midwinterhoornblazers uit Westervelde
lieten vanaf de stelling van de molen hun
kunnen horen. Verder was er o.a. snert,
oliebollen, glühwein, chocolademelk te
koop. Ook waren er kerstbomen en kerststukjes te koop.
Voor ons is 2012 een jaar geweest met
een groot aantal geslaagde activiteiten.
We zien daar met enige trots en
voldoening op terug.

Het komende seizoen
We hopen het komende seizoen een
stijgend aantal bezoekers in het museum
te ontvangen.
Wisseltentoonstelling
Al een aantal jaren verzorgen we een
wisseltentoonstelling.
Na twee zeer succesvolle seizoenen
hebben we gemeend om het plateau
waarop de bakker uit grootmoeders tijd in
al zijn glorie aandacht krijgt te vervangen.
Gezien het succes is dit spijtig, anderzijds
moeten we op gezette tijden tot vernieuwing overgaan om de aandacht te
blijven trekken.
We gaan genoemd plateau inrichten met
veel attributen die betrekking hebben op

het meten en wegen van vroeger.
Het enkele jaren geleden tot stand gekomen plateau over eekschillen was en is
een enorme bestseller gebleken. Daarom
is deze nog steeds, in een kleinere setting,
gehandhaafd. Wel zal dit plateau een opknapbeurt krijgen.
Het is de bedoeling om de vitrine met
attributen van de tandarts volgend jaar te
vervangen door een andere inhoud. Er zal
in de loop van dit jaar naar een alternatief
worden gezocht.

een
ambachtenmarkt
worden
georganiseerd.
Zodra
hierover
meer
duidelijkheid is zal dit naar buiten worden
gebracht.
Friese molendag
Op zaterdag 14 september 2013 is het
weer zover. De molen en museum zijn
deze dag, (valt samen met de open
monumentendag), gratis toegankelijk voor
bezoekers.
Externe kunstenaars/hobbyisten

Museumweekend
Op zaterdag 6 en zondag 7 april 2013 zijn
museum “Oold Ark” en korenmolen “De
Weyert” in het kader van het museumweekend beide dagen geopend. Het
publiek kan dan gratis alles komen
bezichtigen.
Himmeldei
Ook dit jaar gaan museum en molen weer
een grote schoonmaakdag organiseren.
Zowel binnen als buiten zal dan alles
grondig onderhanden worden genomen.

M.i.v. zaterdag 9 maart 2013 wordt er
werk van Aizo Betten geëxposeerd in “De
Spil”. Aizo heeft in het verleden in
Makkinga gewoond. Tegenwoordig woont
hij in Warffum. Hij maakt deel uit van de
Groninger kunstkring “De Ploeg”. Aizo
werkt
in
verschillende
disciplines:
illustraties, houtsnedes, portretten en landschappen in aquarel, olieverf en
eitempera. Verder houdt hij zich bezig met
ruimtelijk werk in brons, staal en messing.
Ook heeft hij in opdracht portretten
gemaakt voor museum “Het Hoogerland”
te Warffum en “Tresoar” in Leeuwarden.
Donateurs

Terras tijdens een van de activiteiten

Nationale molendag
Zaterdag 11 en zondag 12 mei 2013 zijn
de jaarlijkse nationale molendagen.
Molen en museum zijn beide dagen
geopend (gratis) voor het publiek.
Ambachtenmarkt
De 3e zaterdag (20 juli 2013) zal er weer

Het aantal donateurs is nauwelijks aan
schommeling onderhevig.
Een voordeel van het donateurschap is,
dat je het hele seizoen tijdens openingsuren en op vertoon van je donateurkaart
gratis toegang tot het museum en de
molen
hebt (m.u.v. eventuele buitenactiviteiten).
Ook de jaarlijkse nieuwsbrief valt bij de
donateur in de brievenbus.
De kosten van het donateurschap
bedragen minimaal € 8,00 per jaar (een
hoger bedrag mag uiteraard ook).

Geregistreerd museum
Eind 2008 kregen we van de Stichting Het
Nederlands Museumregister de voorlopige
registratie toegewezen. Om definitief
opgenomen te worden in het museumregister moet
aan een aantal voor-

waarden worden voldaan. De procedure
om hiervoor in aanmerking te komen is in
2012 gewijzigd.
We hebben ons, na enige voorlichting,
inmiddels aangemeld voor inschrijving in
genoemd register.
Op 17 november 2012 is er een audit
geweest en naar aanleiding daarvan is
een rapportage opgesteld. Uit deze
rapportage is gebleken dat er een aantal
zaken zijn die voor eventuele inschrijving
in het register door ons op papier moeten
worden gezet. Daarnaast zijn er een
aantal zaken waarvoor een plan van aanpak, met een tijdslimiet, moet worden opgesteld. Ook zijn er onderwerpen welke
we jaar-lijks moeten toetsen.
Dit alles zal nog enige tijd in beslag nemen
voor we eventueel definitief groen licht
krijgen. We hebben goede hoop dat dit
gaat lukken.
Wat voor ons een bijkomend voordeel
oplevert is dat je scherp blijft in je
handelen. Dit laatste komt het totale
“plaatje” van het museum ten goede.
Vrijwilligers
Als stichtingsbestuur zijn we erg blij met
en trots op de groep van ruim veertig
vrijwilligers. Zij zetten zich met hart en ziel
in voor ons museum.
Jammer is het dat een drietal vrijwilligers
heeft moeten besluiten om zich als
zodanig terug te trekken. We zijn dit drietal
dank verschuldigd voor de door hen
getoonde inzet.
Sinds enige tijd heeft “Oold Ark” een uit
vier personen bestaande activiteitencommissie. Ook de molen heeft een
dergelijke commissie. Bij een aantal
activiteiten zullen beiden gezamenlijk
optrekken. Een eerste gezamenlijke door
hen georganiseerde activiteit was het
geslaagde midwinterfeest in december
2012.
Eind vorig jaar hebben we alle vrijwilligers
van het museum een nieuwsbulletin
gestuurd. De vrijwilligers hadden soms het
gevoel, terecht, dat ze wel eens te weinig
op de hoogte werden gehouden van het
wel en wee binnen de stichting.

Gezamenlijke activiteit voor vrijwilligers
Het stichtingsbestuur van korenmolen “De
Weyert” en museum “Oold Ark” zijn van
plan om in 2013 een activiteit voor de
vrijwilligers van beide stichtingen te
organiseren. Dit zal ongetwijfeld een
positieve invloed hebben op de samenwerking.
Handboek
In de Nieuwsbrief 2012 lieten we u weten
dat er een bestaand, maar sterk verouderde, versie van een handboek
aanwezig was.
Naast de beschrijving van de gereedschappen is dit handboek ook belangrijk
voor een aantal andere gegevens die we
daaraan toevoegen, zoals het veiligheids/calamiteitenplan, het beleid m.b.t. het
aannemen van gereedschap, schoonmaken van de accommodatie, etc.
Er wordt nog steeds gewerkt aan
vervolmaking van dit handboek.
“Vrienden van Oold Ark”
Voor een geringe jaarlijkse bijdrage
(minimaal € 100,00) 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.
Deze groep Vrienden van ….. is voor ons
zeer belangrijk. Wij zijn een stichting die
geen subsidie ontvangt en laagdrempelig
probeert te blijven. Daartegenover worden
we geconfronteerd met steeds stijgende
kosten (b.v. energie).
Onderstaand bord, met daarop de namen
van de vrienden, hangt in het museum. U
kunt daar eventueel aan worden toegevoegd. Ook staan deze vrienden vermeld
op onze website.
Helaas moeten we laten weten dat een
van onze vrienden, De Werven notarissen
heeft bedankt.

Het totale aantal vrienden blijft op pijl. Een
nieuwe vriend heeft zich spontaan
aangemeld. Dit is Ter Schuur Techniek in
Oosterwolde.
Deze
firma
is
gespecialiseerd in constructie, hekwerk,
paardenboxen, etc.

Vrienden van “Oold Ark”
Bouwbedrijf G.R. Veenstra B.V. Makkinga
Ter Schuur Techniek
Oosterwolde
Groenrijk Hans Menken Haule
Woonfriesland
NIJSTAD De Echte Bakker
Oosterwolde
Maatschap Gorter/Diepenbeek
Makkinga

Ook geeft het stichtingsbestuur, indien
gewenst, graag de nodige informatie
betreffende deze materie.
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 b.v. een huwelijksreportage of
een jubileum. Ook opnames voor reclame
doeleinden behoren tot de mogelijkheden.
Afspraken: mevr. R. Slager (0561-421823)

Openingstijden
M.i.v. zaterdag 3 november 2012 tot en
met zaterdag 23 maart 2013 elke
zaterdagmorgen van 09.30 uur tot 12.30
uur.
Openingstijden m.i.v. 30 maart 2013 tot en
met 26 oktober 2013 elke zaterdag van
09.30 tot 16.00 uur.
M.i.v. 2 november 2013 zijn we geopend
van 09.30 uur tot 12.30 uur.
Buiten genoemde tijden, maandag t/m vrijdag, alleen voor groepen op afspraak.
Voor afspraken: mevr. F. Bles 0516441734.

ANBI
Museum “Oold Ark” is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling.
Het gaat hierbij om de volgende voordelen:





Particulieren
kunnen
een
giftenaftrek
krijgen
voor
de
inkomstenbelasting als zij giften
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.

Voor informatie over hoe u een eventuele
schenking of nalatenschap t.g.v. “Oold
Ark” kunt regelen verwijzen we u naar de
internetsite: www.belastingdienst.nl

Toegangsprijs
“De Weyert”)

(inclusief

korenmolen

€ 3,50 per persoon
Kinderen tot 12 jaar gratis
Toegangsprijs voor groepen (maandag t/m
vrijdag op aanvraag).
Bestuur
In 2012 kwam het bestuur zes keer in
vergadering bijeen. Daarnaast was er
regelmatig telefonisch en via de mail
overleg over allerlei onderwerpen.
Ook was er regelmatig, vijf keer, overleg
met het bestuur van de molen.
In dit overleg werden zaken die beide
stichtingen aangaan onderling op een
prettige manier besproken.

Gedurende 2012 bestond het bestuur van
het museum uit vijf personen. Dit is o.i. te
weinig en daarom prijzen we ons gelukkig
dat Albert Westerveen uit Makkinga zich
als bestuurslid beschikbaar heeft gesteld.
.We verwachten dat Albert, hij was al
vrijwilliger, met zijn kennis, inzet en
enthousiasme een goede bijdrage kan
leveren aan het reilen en zeilen van ons
museum “Oold Ark”.

Foto’s:
Pieter Bouma – Makkinga
Tekst:
Jan Nijholt – Oosterwolde

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:

Jan Veenstra – Makkinga

Secretaris:

Jan Nijholt - Oosterwolde

Penningmeester: Renze Boverhof – Makkinga
Algemeen:

Nicolette Hartong – Nijeberkoop

Algemeen:

Wiebe Koopmans - Makkinga

Algemeen:

Albert Westerveen - Makkinga

Adres: Museum “Oold Ark”:
Lyclamaweg 15 a/b,
8423 TC Makkinga.

Website:

www.museumenmolenmakkinga.nl

Lid van Museum Federatie Fryslân

KvK Leeuwarden nr.: 41004855

Rabobank rek.nr.: 34 99 19 135

Slijpen van het mes voor de vingerbalk door
vrijwilliger Jan Punter

