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Seizoen 2022 

 

Zoals u van ons gewend bent 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 zien. Aan- 

vullingen of wijzigingen gedurende het 

jaar zijn mogelijk. Mocht dit laatste het 

geval zijn, dan laten we dit via de media 

weten.  

 

Oold Ark weer open 

 

Na een aantal keren van uitstel konden wij 

op 9 april 2022 de vrijwilligers van molen 

en museum verwelkomen voor een 

bijeenkomst in de kantine van het 

Grietenijhûs. Het was weer de eerste keer 

na de coronaperiode dat de hele groep bij 

elkaar kwam om elkaar te ontmoeten en bij 

te praten. Het bestuur gaf een toelichting 

op het verloop van het afgelopen jaar en 

over de financiën.  

 

 
 

De organisatie met de verschillende 

werkgroepen werd besproken. Hiervoor 

was een PowerPoint presentatie gemaakt. 

Voor een aantal nieuwe mensen was dit 

vooral prettig om meer inzicht te krijgen in 

de organisatie van molen en museum.  

En het veiligheidsplan werd besproken, 

zodat vrijwilligers op de hoogte zijn! 

 

De organisatie in het kort: 

 

Bestuur museum en molen Makkinga: 

Taken: 

Algemeen beleid 

Financiën 

Museum Registratie/ nieuwsbrief museum/ 

vrienden en donateurs 

Werkgroepen aansturen 

Vrijwilligers werven en behouden: 

handboek/ cursussen/ attenties/ wel en 

wee/ gezamenlijke bijeenkomsten 

Aanspreekpunt Gemeente Ooststellingwerf 

 

Daarnaast zijn er werkgroepen actief: 

 

1. Onderhoud en beheer gebouw en 

installaties van Molen en Museum 

2.a. Behoud en beheer museum:   

collectie, nieuwe exposities, roosters 

2.b. Behoud en beheer Molen: inventaris, 

voorraad, beheer graan en meel, roosters 

3.a. Winkel molen meelmeisjes 

3.b. Spil koffiehoek Gastvrouwen 

4. Activiteiten:  

museum dag 

molen dagen (nationaal en Fries) 

project “akker molen bakker” 

ambachtenmarkt / Kerstmarkt 

5. Educatie:  

Veerkieker,  lesmolen, rondleiders cursus 

6. PR en Communicatie: 

         
 

Nieuwsbrief 2023 
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Intern: PR Nieuwsbrief vrijwilligers 

Extern: PR Kranten bericht Advertenties 

Folder, Nieuwsbrief donateurs en vrienden 

 

Eelke Rijpkema vertelde over het project 

“Akker Bakker” dat dit jaar begint. In een 

gebied van ca. 10 km. wordt graan 

verbouwd, geschoond, gemalen en 

gebakken tot brood. Hierbij staat de 

biodiversiteit van de akker voorop. 

 

 
 

Het tweede deel van de middag was voor 

een Pub quiz gemaakt door Pieter Stelma.  

Onder het genot van een hapje en drankje 

werden vragen beantwoord.  

Het was een fijne middag, de onderlinge 

contacten zijn goed en we hopen nog vele 

jaren samen te kunnen werken. 

 

Het bestuur van de Stichting Oold Ark in 

2022 

Voorzitter:  Jelma Steenwijk 

Penningmeester:  Henk Janson 

Secretaris:  Marlies Bouma 

Lid:    Eelke Rijpkema 

Lid:    Alie Wemer 

Aspirant lid:  Johan Bond 

 

Het bestuur van de Stichting korenmolen 

de Weyert 2022 

Voorzitter:  Jelma Steenwijk 

Penningmeester:  Alie Wemer 

Secretaris:  Eelke Rijpkema 

Lid:    Marlies Bouma 

Lid:    HenkJanson 

Aspirant lid:  Johan Bond 

Wij vormen samen een Personele Unie. 

 

Nieuwe bestuursleden 

 

Het is hard werken om mensen te 

interesseren voor een functie in het 

bestuur. Eelke Rijpkema en Marlies 

Bouma hebben daar hun best voor gedaan. 

Het heeft succes gehad.  

In 2022 heeft Johan Bond meegedaan als 

aspirant bestuurslid en in de herfst zijn 

Ayesta de Weers en Auke Jan Veenstra 

mee gaan doen als aspirant bestuurslid.  

Eelke Rijpkema heeft aangegeven te willen 

stoppen met het bestuur en Jelma 

Steenwijk is in september gestopt als 

voorzitter. Marlies Bouma neemt tijdelijk 

haar taak over. We hopen in 2023 weer 

met een fris bestuur te kunnen starten. 

 

Bezoekers 

 

In 2022 mochten wij ruim 1000 bezoekers 

welkom heten in ons museum en bij de 

molen. 

Ook de scholen waren welkom. In 2022 

zijn er 10 scholen op bezoek geweest met 

in totaal 210 leerlingen. Er waren drie 

scholen die de afspraak verzet hebben naar 

2023. 

 

Gezamenlijke cursus voor rondleiders. 

 

Op donderdag 24 maart werd door Age 

Veldboom een cursusavond gegeven voor 

alle vrijwilligers van de molen en het 

museum. Er was veel belangstelling voor 

en het was een uitstekende gelegenheid om 

elkaar beter te leren kennen.  

Age heeft veel ervaring met vrijwilligers in 

het Skûtsje Museum. Hij heeft daar ook 

cursussen aan de vrijwilligers gegeven.  

Een zeer geslaagde cursusavond, waar veel 

is opgestoken. 15 rondleiders van molen en 

museum hebben aan de cursus meegedaan. 

 

Op 31 oktober heeft Henk Donker 

meegedaan met de Cursus Behoud en 

Beheer van de Museum Federatie .  

Een leerzame dag, de opgedane kennis kan 

weer gedeeld worden met de andere 

vrijwilligers. Henk bedankt. 
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Kunstproject Stroomopwaarts  

 

Stroomopwaarts is een project waarbij 

kunstenaars om nieuwe inzichten en 

invalshoeken gevraagd worden om zo 

beleidsmakers verder te kunnen helpen in 

de ontwikkeling van een natuurvriendelijk 

cultuurlandschap in Zuidoost Friesland. In 

2022 zijn zes kunstenaars geselecteerd om 

zich een maand lang te verdiepen in deze 

regio, elk gekoppeld aan een ander 

museum en andere gemeente. 

 

 
 

De prachtige bossen van Beetsterzwaag, of 

het Oranjewoud: het zijn allemaal 

onderdelen van het landschap van Zuidoost 

Fryslân. Onder het veen en zand liggen 

verhalen van miljoenen jaren verborgen, 

erboven vormen zich de nieuwe verhalen 

van de Stellingwervers, de boeren, en de 

koeien. 

 

Bioloog en beeldend kunstenaar Sarah 

Engelhard was gekoppeld aan museum 

Oold Ark Makkinga in het gebied 

Ooststellingwerf.  

In de periode 2 mei t/m 27 mei werkte zij 

op locatie in Ooststellingwerf. Daarvoor 

kon ze logeren bij “gastgezinnen” in dit 

geval B&B ’s, bij Piety Veenstra en Johan 

Bond.  

Sarah is gefascineerd door de menselijke 

invloed op de natuur en de talrijke sporen 

die de mens achterlaat in haar omgeving. 

Natuurbeleving door de geschiedenis heen 

is een grote bron van inspiratie. Naast haar 

werk als kunstenaar geeft ze milieu- 

natuureducatie. 

Voor het kunstproject Stroomopwaarts 

heeft Sarah samengewerkt met leerlingen 

van basisschool De Stelling in Makkinga.  

 

Verhalen en informatie over het landschap 

in Ooststellingwerf maakten veel indruk op 

haar.  

 

 
 

Als het landschap binnen een aantal 

generaties zoveel is veranderd, hoe zal het 

er dan in de toekomst uit zien? Zo ontstond 

het idee voor een tijdlijn. Ze vraagt zich 

vaak af hoe jonge generaties naar het 

landschap kijken.  

 

 
Daarom vroeg ze de leerlingen om via 

verschillende kunstopdrachten haar een 

blik te geven in hun beleving van het 

landschap.   

Op zaterdag 28 mei zijn de producten van 

de kinderen getoond in de Spil.  

Bert Looper, oud-directeur van Tresoar, 

heeft de expositie geopend. 
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Een impressie van het werk van Sarah en 

de opening van de expositie. 

 

 

Stroomopwaarts 2022 is mede mogelijk 

gemaakt door: 

 

ARCADIA 

Regiodeal Zuid Oost Friesland 

Iepen Mienskipfuns 

Tresoar 
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Nieuwe website 

In 2022 heeft onze webmaster Pieter Bouma een nieuwe website ontwikkeld. Dit was nodig omdat het 

programma waarin de site gemaakt  was, verouderd was. 

 

 

 
 

 

Herma Egberts heeft Pieter van creatieve adviezen voorzien en samen hebben ze er een mooie frisse 

site van gemaakt, de moeite waard om te bekijken:  www.museumenmolenmakking.nl 

 

Himmeldei vrijdag 22 april       

 

Van 9.00 tot 16.00 uur Himmeldei.  

“Vele handen maken licht werk” en tussen  

de middag waren er broodjes met soep.  

Alles is weer Spik en Span gemaakt.       

 

http://www.museumenmolenmakking.nl/
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Activiteiten in 2022 
 

 
 

Een activiteit voor senioren georganiseerd 

door Scala op 13 april 2022. 

De groep startte in Oosterwolde en fietste 

via Donkerbroek naar Makkinga. Ze 

werden bij de molen ontvangen door Pieter 

Bouma die vertelde over de geschiedenis 

van de molen en over het museum Oold 

Ark. Samen met de fietsdocent is er een 

programma opgesteld rondom het thema: 

Veilig fietsen. De fietsdocent geeft onder 

andere praktische tips over fietsen in 

groepsverband en zichtbaarheid van de 

fietser.  

 

Recordpoging draaiende molens zaterdag 

9 april 

 

Op zaterdag 9 april heeft De Weyert 

meegedaan met de recordpoging draaiende 

molens van het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars die dit jaar 50 jaar bestaat. In 

Nederland hebben ruim 800 molens 

meegedaan en in het buitenland 29. Circa 

30 belangstellenden kwamen tijdens de 

recordpoging, die tussen 11.00 en 12.00 

uur was, langs.  

 

Museum weekend 9 april 

Voor het museum was de belangstelling 

helaas niet zo groot. 

 

 

Zaterdag 14 mei Nationale molendag en 

kick off “Van Akker naar Bakker” 

 

In Elsloo is de tarwe gezaaid, die De 

Weyert na de oogst gaat malen en bakker 

Nijstad brood van gaat bakken. Er wordt 

geen gebruik gemaakt van kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen. De akker is bio 

divers ingericht met een poel, meidoorn 

hagen en een keverbank. Niet alle tarwe 

zal geoogst worden zodat er in de winter 

nog wat staat voor o.a. de akkervogels.  

De ontwikkeling van de natuur komende 

jaren zal door Landschapsbeheer Friesland 

worden gemonitord.  

Van graanzaadje tot een smakelijk brood, 

gerealiseerd binnen een straal van slechts 

10 kilometer met heel veel aandacht voor 

biodiversiteit op en rondom de akker.  

De Boer 

Teler Karl Brouwer uit Elsloo zaait, 

verzorgt en oogst op ecologische wijze de 

tarwe die gebruikt gaat worden voor de 

smaakvolle Weyerts Eygen broden. 

De Molenaar 

De molenaars van molen De Weyert in 

Makkinga malen het graan voor de bakker 

én voor de thuisbakkers van De Weyert als 

basis voor bakmixen in de molenwinkel. 

De Bakker 

Nijstad de Echte Bakker uit Oosterwolde 

en Appelscha maakt een authentiek 

desemdeeg van het versgemalen meel. Hij 

bakt het tot de smakelijke Weyerts Eygen 

broden. 

 

De samenwerking van teler, molenaar en 

bakker bekrachtigen ze met de 

ondertekening van een intentieverklaring 

waarin ze aangeven samen van het project 

een succes te willen maken.  
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Wethouder Fimke Hijlkema van gemeente 

Ooststellingwerf onthult het 

informatiebord over “Van akker naar 

bakker” bij de molen. Hiermee is het 

project officieel van start gegaan. Op de 

informatiemarkt voor de molen vertellen 

alle deelnemende partijen hun verhaal aan 

geïnteresseerden. 

 

Subsidie 

Van het Iepen Mienskipsfûns van de 

provincie Fryslân is subsidie gekregen.  

Hiermee is het grootste deel van het geld 

binnen. Komende tijd worden andere 

fondsen aangeschreven. 

 

 
 

De prijsuitreiking op de meelzolder 

 

 

 

 

 
 

De eerste zak geoogst graan wordt door 

Carl Brouwer overhandigd aan Eelke 

Rijpkema. 

Het graan zal op de molen worden 

gemalen. 

 

 

 

 
 

Van graanzaadje tot een smakelijk brood, 

gerealiseerd binnen een straal van slechts 

10 kilometer met heel veel aandacht voor 

biodiversiteit op en rondom de akker.  
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Open monumentendag 2022 

 

Ook dit jaar deden wij weer mee met de 

open monumentendag Ooststellingwerf.  

Op zondag 11 september waren we open 

van 12.00 tot 17.00 uur. We konden 80 

bezoekers verwelkomen deze dag. 

Na afloop was er nog een gezellige nazit in 

Nijeberkoop. 

 

Project de Veerkieker 

spelen met taal 

   

  

In 2022 zijn de groepen 6 of 5/6 van de 

basisscholen uit Ooststellingwerf en een 

aantal uit Weststellingwerf weer op bezoek 

geweest bij het museum en de molen. 

Ze komen op dinsdagochtend en worden 

altijd in twee groepen gesplitst. De groep 

krijgt dan een rondleiding op de molen of 

bij het museum. Na een pauze waarin de 

kinderen hun meegebrachte fruit en 

drinken kunnen opeten wisselen we.  

 

De leerlingen krijgen ook een taalopdracht 

waarbij ze kaartjes opzoeken met 

Nederlandse en Stellingwerfse woorden 

van de gereedschappen en voorwerpen die 

ze aantreffen in het museum en de molen. 

Op een woordvel moeten ze de juiste 

woorden met elkaar verbinden. Deze 

opdracht krijgt in de klas nog een vervolg, 

in de klas gaan ze met de woorden 

gedichtjes maken.  

In 2022 zijn er 10 scholen op bezoek 

geweest. We vinden het een belangrijk 

project om de kinderen te informeren over 

de ambachten en historie in de 

Stellingwerven. We dragen onze kennis 

graag over op de jonge generatie. Ook de 

begeleiders en ouders die meekomen met 

de groepen worden niet vergeten. Er staat 

altijd een lekker kopje koffie voor ze klaar.       

 

 

 
 

 

 
 

Hans Suyling op de molen met een groep 

kinderen uit Makkinga. 

Hans is dit seizoen gestopt met zijn 

vrijwilligerswerk op de molen en voor de 

Veerkieker. Hij heeft vele jaren de 

kinderen verteld over de molen. Hartelijk 

dank Hans! 
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Algemeen 
 

Museum en molen lid van Buitensport 

Walhalla en Appelscha 3.0 

 

In 2022 zijn we lid geworden van deze 

clubs. Het motto is: uitgaan van eigen 

kracht “de eigen regio versterken”. 

We doen mee in de publiciteit van 

Appelscha. Er zijn o.a. twee fietsroutes 

gemaakt, de streekproductenroute “van 

akker naar bakker” en de 

“verkenningstocht Appelscha en 

omgeving”, die gaan beide door Makkinga 

en de fietser krijgt informatie via een app 

over museum en molen en wanneer deze te 

bezoeken zijn. Op zaterdag wappert de 

vlag van Appelscha 3.0 in de vlaggenmast 

bij de weg en weten mensen ons te vinden. 

 

Uutgaon.nl 

 

Museum en molen staan vermeld in de 

activiteitenagenda voor Ooststellingwerf. 

Elke week dat we open zijn, staat het 

museum en de molen in de agenda. 

 

Donateurs 

 

Het zou heel fijn zijn wanneer er weer 

nieuwe donateurs bijkomen. 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. Ga in je familie- en vriendenkring 

eens informeren of ze een donateurschap 

van Oold Ark ambiëren (zie ook onze 

website). Opgeven kan via de website of 

via het formulier in de Spil. 

 

Vrijwilligers 

 

Als stichtingsbestuur zijn we erg blij met 

en trots op de groep van ruim dertig vrij-

willigers. Zij zetten zich met hart en ziel in 

voor het museum.  

Ze zorgen voor de rondleidingen, ont-

vangen bezoekers en verzorgen koffie/thee 

en het beheer van De Spil. 

In 2022 zijn er weer nieuwe mensen 

bijgekomen, heel fijn we hebben altijd 

mensen nodig. 

Natuurlijk hebben er ook mensen afscheid 

genomen, Ittie Dijkstra en Jan de Groot en 

Albert Westerveen hartelijk dank voor 

jullie bijdrage aan het museum.  

Voor 2023 zetten we in op een campagne 

waarbij we weer nieuwe mensen gaan 

werven. In februari gaan  we met een stand 

op de vrijwilligersmarkt van Scala in 

Oosterwolde staan. Samen met Herma, 

onze vrijwilliger PR, zetten we 

advertenties in de kermobri en gaan we een 

talenten-dag organiseren.  

 

Talenten dag 

 

Tijdens de talenten-dag kan iedereen 

langskomen en het talenten-spel spelen. 

Waar liggen voor jou de uitdagingen en 

zou je die ook bij het museum of de molen 

kunnen vinden. Alle taken en klussen die 

er te doen zijn bij het museum en de molen 

staan op een groot vel, dat kan deelnemers 

inspireren! 

We komen graag in contact met nieuwe 

talenten! 
 

Kerstattentie 

 

Vlak voor de Kerstdagen hebben we al 

onze vrijwilligers, museum en molen, 

kunnen verrassen met een kerstbrood. 

Onze vriend van Oold Ark, de Echte 

Bakker Nijstad uit Oosterwolde, heeft dit 

mede mogelijk gemaakt.  

En alle pakketjes zijn uitgedeeld of thuis 

bezorgd. 

 

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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Winterwerk 

 

Tijdens het winterseizoen is het museum 

voor bezoekers gesloten, maar dan is er op 

maandagmiddag een groep vrijwilligers 

met registratie van gereedschappen en 

allerlei onderhoudswerkzaamheden bezig 

 

 
 

Vrijwilligers bezig met controle op houtworm 
 

Nieuwsbulletin  

 

Om de vrijwilligers “bij te praten” 

verschijnt er incidenteel een  

Nieuwsbulletin om ze op de hoogte te  

houden van het wel en wee binnen de 

stichtingen. De molen verzorgt ook 

regelmatig een info voor vrijwilligers. Die 

sturen wij ook door naar de museum 

vrijwilligers. 

Ook op die manier bouwen wij aan de 

samenwerking. 

 

Handboek voor vrijwilligers 

 

Naast een beschrijving van de gereed-

schappen is het handboek ook belangrijk 

voor een aantal andere gegevens die we  

daaraan toevoegen, zoals het veiligheids-  

en calamiteitenplan, het beleid met be- 

trekking tot het aannemen van gereed-

schap, het schoonmaken en onderhouden 

van de accommodatie, etc. 

Het handboek is bestemd voor alle mede-

werkers binnen Oold Ark. 

In 2022 is het handboek weer 

geactualiseerd en voor iedere nieuwe 

vrijwilliger ligt er eentje klaar. 

In de molen ligt een exemplaar te inzage. 

 

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 alle andere situaties 

zal acceptatie worden afgewezen.  

Voor informatie:  

Pieter Bouma 0516-441385 
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“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.  

 

Deze groep “Vrienden van museum Oold 

ark” 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 is bijzonder 

welkom. 

 

ANBI 

 

Museum “Oold Ark” is door de belasting- 

dienst aangemerkt als een  Algemeen Nut 

Beogende Instelling. 

 

Het gaat hierbij om de volgende voor-

delen: 

• 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 belasting- 

dienst 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. 

 

 

 

 

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 huwelijks-

reportage of een jubileum.  

Ook opnames voor reclamedoeleinden 

behoren tot de mogelijkheden.  

Afspraken:  

mevrouw Alie Wemer  0516 – 441414. 

 

Openingstijden 

 

Openingstijden met ingang van de laatste 

zaterdag van maart tot en met de laatste 

zaterdag van oktober elke zaterdag van 

09.30 tot 16.00 uur.  

 

 

 

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 

 

STAL GAGELVENNE 

Makkinga 

 

NOTARISKANTOOR 

Oosterhesselen 

 

INSTALLATIE BEDRIJF KNOPPERS  

Makkinga 

 

http://www.belastingdienst.nl/
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Het museum is tijdens het winterseizoen 

(november t/m maart) gesloten. Onze 

vrijwilligers werken dan op maandag 

middag aan de collectie, het onderhoud en 

de registratie. 

 

De molen is voor verkoop van haar pro-

ducten tijdens de winterperiode op zater-

dag 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 

Jan Oosterhof: tel. 0516-441762  

 

Toegangsprijs (inclusief bezoek koren-

molen De Weyert) 

€ 3,50 per persoon 

Kinderen tot 12 jaar gratis  

Toegangsprijs voor groepen buiten de 

zaterdagen om: op aanvraag. 

 

Adres: 

Museum “Oold Ark” 

Lyclamaweg 15 b  

8423 TC Makkinga 

 

Correspondentie adres: 

Marlies Bouma 

E-mail: 

ooldark@museumenmolenmakkinga.nl 

 

Website:  

www.museumenmolenmakkinga.nl 

 

Lid van Museum Federatie Fryslân 

KvK Leeuwarden nr.: 41004855 

RSIN 8166.41.912 

 

Bank: 

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland 

Rekeningnummer: 

NL69RABO0349919135  

t.n.v. Stichting Oold Ark te Makkinga  

 

Webmaster:  Pieter Bouma 

 

Samenstelling van de Nieuwsbrief:  

Marlies Bouma 
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