Historie

Iedere zaterdag in bedrijf

Korenmolen ‘De Weyert’ is in 1868 als houtzaagmolen
gebouwd in Gorredijk. Sinds 1925 staat hij in Makkinga
en is toen omgebouwd naar korenmolen. Vanaf deze tijd
tot in de jaren zestig van de vorige eeuw, was Weyert
Zeephat de molenaar die de wieken deed draaien.
Vanaf begin 1970 heeft de molen niet meer gedraaid. Na
actie van de dorpsbewoners werd in 1983 begonnen met
de restauratie en vrijwilligers lieten zich opleiden tot molenaar. In 1984 gingen de eerste vrijwillige molenaars op
de molen aan de slag.

Molen ‘De Weyert’ is iedere zaterdag in bedrijf en is dan
open voor bezoekers.

Beheer en eigendom
Korenmolen ‘De Weyert’ is eigendom van
de Gemeente Ooststellingwerf. Stichting
Korenmolen ‘De Weyert’ heeft het beheer
en onderhoud van de molen.

Groepen
Het is voor groepen mogelijk rondleidingen aan te vragen
van maandag tot en met zondag.
Meer informatie op www.museumenmolenmakkinga.nl

Uit de molenwinkel
In de molenwinkel zijn diverse Weyert-producten te koop:

Tarwemeel: fijn en grof

Tarwebloem

Tarwe geplet

Roggemeel: fijn en grof

Bakmixen met recepten: o.a. appelcake,
scones kruidkoek, pannenkoekmeel etc.

Molenaar worden
Het is mogelijk om op
de molen het molenaarsvak te leren.
Heeft u belangstelling? Kom dan op
zaterdag langs en
maak kennis met dit
mooie ambachtelijk
vak.

Korenmolen De Weyert
Lyclamaweg 15a/b
8423 TC Makkinga
Op www.museumenmolenmakkinga.nl kunt u terecht
voor actuele informatie.

Openingstijden
Elke zaterdag:
In april t/m oktober van 9.30 tot 16.00 uur
In november t/m maart van 9.30 tot 12.30 uur.

Adres
Gereedschap met een verhaal

Het museum ‘Oold Ark’ biedt de bezoeker een kijkje in de
tijd dat alles nog met handgereedschap gedaan werd. Gereedschap waar de slijtage door de lichamelijke inspanning
van af te lezen is. Gebruikt bij verschillende beroepen,
vaak uitgeoefend onder zware en armoedige omstandigheden.

Ambachtsman

De meeste gereedschappen komen uit de verzameling van
Albert Mulder.
Het museum ‘Oold Ark’ haalt verdwenen beroepen uit de vergetelheid. De expositie is fraai vormgegeven door het gereedschap zoveel mogelijk in werkplaatsjes te tonen, die
het uitoefenen van de oude ambachten laten zien.
Alles is zo opgezet, dat het lijkt alsof de ambachtsman er zo uitgestapt is. Er zijn gereedschappen te
zien van oude ambachten, zoals de Veenderij, de
Smid, de Schoenmaker, de Timmerman, de Boer,
de Kaasmaker, de Schilder, de Huisvrouw en zo
voort.

Museum ‘Oold Ark’
Lyclamaweg 15a/b te Makkinga

Openingstijden
Elke zaterdag:
Van laatste zaterdag in maart t/m laatste zaterdag in oktober, van 9.30 u tot 16.00 u

Groepen
Het is voor groepen mogelijk rondleidingen aan te vragen
van maandag tot en met zondag.
Meer informatie op www.museumenmolenmakkinga.nl

Maar waarom is dit museum zo
bijzonder?
Omdat het publiek het gereedschap niet alleen kan zien, maar ook in de hand mag nemen en sommige dingen mag uitproberen.
Dit benadrukt het open karakter van het museum.

Schoolklasje van weleer

Voor de kinderen is er een oud schoollokaaltje, waar in een
oude schoolbank met een griffel op leitjes geschreven kan
worden. Voor schoolklassen zijn er educatieve programma’s, waarbij kinderen spelenderwijs meer te weten komen
over gereedschap en beroepen.

Koffie

Natuurlijk ontbreekt ook een lekker kopje koffie of thee
niet.
Op www.museumenmolenmakkinga.nl kunt u terecht
voor actuele informatie.

Toegankelijk met traplift. Rolstoel
aanwezig.

