Wat de bezoekers over ons schreven in het gastenboek
14 nov 2015
Met een groep AFRON leden even een reis terug in de tijd. Wat mooi het bezoek aan de molen, met
een interessante uitleg en de rondleiding door het museum. De tongen kwamen los en er werden
naar aanleiding van de getoonde zaken veel herinneringen opgehaald. En wie van zijn herinneringen
geniet, leeft twee keer! Hartelijk dank voor de gastvrije middag en het vriendelijk onthaal.
Uit naam van de AFRON, de secretaresse Gerda
31 okt 2015
Heel leuk om hier rond te kijken. Geweldige mensen geven uitleg. Veel oude spullen. Terug in de tijd.
Een aanrader voor iedereen die hier in de buurt komt.
Utrecht, Pieter Benschop
31-okt 2015
We zijn hier geweest voor koffie met gebak. Nou, dat was heerlijk, vooral de appeltaart.
Leeuwarden, fam. De Jong
24 okt 2015
Geweldig. Werd goed uitgelegd. Komen vast een keer terug.
Grou, fam. Pijl
24 okt 2015
Eindelijk ben ik hier binnen geweest. Was het al jaren van plan. Geweldig interessant en enthousiaste
mensen.
Leek, Lien Singraven
10 okt 2015
It’s a very wonderfull museum! I would like to stay here much more time!
Ergli, Jeva
9 okt 2015
Namens groep 4/5 van CBS de Schalmei te Haulerwijk. Het was top! Leerzaam en actief. Bedankt.
5 okt 2015
Door de enthousiaste verhalen van Wilma Wagelaar werden wij (Vrouwen van Nu uit Drachten)
nieuwsgierig naar de molen en “Oold Ark” in Makkinga. Tijdens de rondleiding door het museum
kwamen veel herinneringen boven…… “die goede oude tijd” Een goed initiatief om dit gereedschap
en de molen in ere te houden. Erg gastvrij ontvangen met koffie en lekkere kokoskoek, door Wilma
gebakken.
Namens de groep, Trudy van der Veen.

27 sept 2015
Wij hadden onze familiedag in Makkinga. Uiteraard hoort de molen “De Weyert” en het museum
“Oold Ark” daarbij. Wij hebben genoten, van jong tot oud. Lieve mensen van de molen en museum,
bedankt voor alle gastvrijheid. Het was super.
Familie van der Leij
6 sept 2015
Kwamen toevallig langs. Rondleiding in de molen en museum. Mooi opgezet en bezoek waard.
Henri en Betsy
5 sept 2015
Alja van Dijk kwam kijken naar het werk van Maup. Peter en Anke Naus waren bij haar. Een prachtig
georganiseerde expositie. Erg van genoten.
2 sept 2015
Op onze leeftijd is er weer een stukje herkenning bovengekomen. Wat nu tentoongesteld wordt, was
toen als handgereedschap broodnodig. Is alles nu beter??
Bert Biesheuvel
De stadsdichter van Helmond:
De mulder werd ziek
Door een klap van de molenwiek
Zijn verstand ging teloor
Maar de molen draaide door
Herman Vos
15 aug 2015
We hebben een prachtige rondleiding gehad in het museum, met goede informatie. Respect dat er
nog mensen zijn die de geschiedenis nog willen doorgeven. Proficiat aan de vrijwilligers
Antwerpen-Noorderwijk, Veronique en Rolf Lathouwers
8 aug 2015
Wir 8 Steirer / Östereicher sind dat erste mal in Friesland. An unserem 6.Tag besuchten wir die
Mühle, Oold Ark. Uns gefält es hier soo gut, dass wir wiederkommen werden.
Liebe Grüße, Gerhard, Patrick, Julid, Manuel, Maria, Lukas
1 aug 2015
Rondleiding gehad van Johannes. Meesterlijk! Veel herkenning van dingen van toen. Johannes
Meester (onze rondleider), je deed het meesterlijk
Jan Meester

25 juli 2015
Tijdens het toeren met onze oude Mercedes kwamen we uit bij de molen. Wat een beleving. Een
prachtig opgezet en interessant museum. Ga zo door!
Numansdorp, Jan en Gonnie Verheijke
27 juni 2015
Wat een verrassing. Op weg naar Appelscha komen we een draaiende molen tegen en een gezellig
dorp. En dan ook nog eens zo’n prachtig museum!
Jelsma / Nijhof
4 juni 2015
We ha in prachtige r^nlieding hawn. Al die âlde dingen roppe herinneringen op oan earder tiden. We
geane mei in goed gefoel wer nei hûs , mei tank oan de gastfrou.
Bolk / Wâldsein, T. Bergsma – Overdiep
30 may 2015
Thank you for showing me the history!
Chicago USA, Kevin Henderson
27 march 2015
We really enjoyed looking back at your history. A well presented museum. Lovely tour. We will
remember it for a long time. Thank you.
Westport, South Island, New Zealand, Angela, Leslie and Bede OÇonnol
17 maart 2015
In het kader van ons project “Vroeger en Nu” een rondleiding gehad voor de groepen 3 t/m 6. Heel
erg bedankt!
Makkinga, leerlingen en team “De Stelling”

