Nieuwsbrief 2022

IN MEMORIUM
Jappie van der Zijl

Voor “De Veerkieker” zijn eind 2021 vier
scholen, met zo’n 85 leerlingen en
begeleiders geweest. Vanaf maart 2022
komen de andere scholen.

Begin september 2021 kregen wij het
droeve bericht dat Jappie van der Zijl
overleden is. Hij was jarenlang vrijwilliger
bij
het
museum.
Tijdens
de
ambachtenmarkt was hij actief met eenden
korf vlechten en in de winter zorgde hij
voor het invetten van leer en het poetsen
van koper. Wij zullen hem missen.
We wensen de familie veel sterkte met het
verlies.
Zoals u van ons gewend bent als regelmatige lezer van de jaarlijkse Nieuwsbrief
van museum Oold Ark, kijken we terug op
het afgelopen jaar.
2021

Bezoekers
Door de Corona zijn wij een deel van het
jaar dicht geweest. Gelukkig zijn er daarna
weer bezoekers gekomen. Vanaf 19 juni,
de eerste zaterdag dat het museum weer
open mocht, zijn er zo’n 500 bezoekers
geweest. Niet allemaal betalende gasten.
Op de Friese Molendag en de Open
Monumentendag mochten bezoekers gratis
naar binnen. Daar wordt altijd goed
gebruik van gemaakt.
Het aantal bezoekers is kleiner dan voor de
corona maar wij zijn er blij mee.
Ook de scholen uit Ooststellingwerf
kwamen vanaf september weer op bezoek.
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2022

Wiebe Koopmans tijdens een van de ochtenden
met de scholen.
Het meisje heeft een juk op haar schouders.
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Nieuwe exposities in 2021
Expositie 100ste geboortedag A.Mulder
In 2021 is het 100 jaar geleden dat Albert
Mulder geboren is.
Zijn kinderen: Bertus, Geert en Tsjikke
Mulder, hebben het initiatief genomen om
een expositie in te richten.

In de Spil hangen collages over het leven
van Albert Mulder en in het museum is een
hoek ingericht met persoonlijke spullen
van Albert Mulder.
Het museum komt met een tijdelijke
tentoonstelling over Albert Mulder, die
honderd jaar geleden geboren werd. De
door Mulder verzamelde collectie oude
gereedschappen vormde het begin van het
museum in 1994.
Albert Mulder kwam in 1937 als tweede
machinist van zuivelfabriek De Eendracht
naar Makkinga. In 1947 werd bij benoemd
als eerste machinist en trouwde hij Wietske
Veenstra. Later kwam hij op kantoor en
werd administrateur veeziekte bestrijding.
Het was in een tijd van grote
veranderingen op het platteland. Door de
sanering verdwenen veel boeren. Door de
mechanisering van de landbouw werd veel
gereedschap afgedankt. Veel ambachten
gingen verloren en Mulder zorgde ervoor
dat het oude gereedschap behouden bleef.
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Albert Mulder was actief in het dorpsleven
van Makkinga. Hij speelde toneel bij ’t
Ontluikende Bloempje, was voorzitter van
de oudercommissie van de lagere school en
organiseerde als zodanig het feest bij het
75-jarig bestaan van de school in 1959. In
1960
sprak
hij
namens
27
dorpsverenigingen bij de opening van het
nieuwe dorpshuis. Makkinga had een voor
die tijd niet onbelangrijk bedrag van
20.000 gulden opgebracht om dat mogelijk
te maken. Hij bood namens de
verenigingen het dorpshuis een piano aan.
Samen met zijn vrouw werd hij begin jaren
zestig lid van de PSP en actief in de
geheelonthouding. Ze collecteerden elk
jaar met de Blauwe Week-collecte.
Zijn garage bij hun huis aan de Wemeweg
kwam langzamerhand vol te staan met
oude gereedschappen, van hooivorken tot
muizenvallen, waar hij heel boeiend over
kon vertellen. Samen met Jelle Klaver
werkte hij aan een aantal boeken waarin
dat ‘âld ark’ werd beschreven.
In 1994 is museum Oold Ark opgericht en
kregen de oude gereedschappen een
prominente plaats in het museum.

In de Spil kan de film over het leven van
Albert Mulder bekeken worden.
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Foppe krijgt in Oold Ark de baard
eraf
Nieuw is ook een oude kappershoek.
Bertus Fledderus heeft het oude
kappersinterieur geschonken aan het
museum. Het heeft een mooi plaatsje
gekregen in het museum.

Op 24 juli zijn deze exposities op
ludieke wijze geopend.
Foppe de Haan, al jaren klant van kapper
Fedderus, werd geschoren in de oude
kappershoek. Hiervan is ook een film
gemaakt die in de Spil bekeken kan
worden.
Foppe opent de bijeenkomst en Bertus
Mulder opent de expositie van zijn vader.
Foppe de Haan was en is vaste klant bij
kapper Fedderus.

Foppe de Haan (oud trainer van SC
Heerenveen) hield een praatje voor de
genodigden, vrienden en vrijwilligers van
museum Oold Ark en korenmolen de
Weyert in Makkinga. In het museum
kwamen jeugdherinneringen boven aan het
wagenmakers vak. Hij zei beslist nog eens
terug te zullen komen met zijn
kleinkinderen.
Foppe nam op zaterdag 24 juli nog één
maal plaats in de oude kappersstoel
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Het kappersinterieur is met Fledderus mee
verhuisd vanuit Wolvega naar Elsloo. Nu
de kapperszaak beëindigd is, valt het oude
interieur te bewonderen in het museum.
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Wat blijft in 2022
De wisseltentoonstelling is georganiseerd
door het bestuur, Sietze van Koningsveld
en Wiebe van der Vliet.
De archeologie staat centraal. De
prehistorie van artefacten uit het
Lochtenrek. In de tentoonstelling worden
de historische elementen verbonden met
gereedschappen uit de collectie van Oold
Ark.
In het gebied van de Tjonger woonden lang
geleden al jagers, verzamelaars,
Tjongercultuur genoemd.
De expositie heeft de toepasselijke naam
"Et Ooldste Ark" en toont artefacten die
zijn gevonden bij Lochtenrek.

Door de verplichte corona sluiting zijn nog
maar weinig mensen in de gelegenheid
geweest om dit onderdeel te bekijken.
Deze wisseltentoonstelling blijft daarom
in 2022 nog staan.

En natuurlijk kunt u onze vaste collectie
bezoeken met de beroepen uit de
Stellingwerven.

"Et Ooldste Ark"
Lochtenrek is de naam van het gebied bij
een voorde of oversteekplaats in de (oude)
Tjonger. Het ligt tussen Makkinga en
Oosterwolde, globaal waar het Klein Diep
in de Tjonger uitmondt. Lochtenrek is een
archeologisch monument.

De smid

De klompenmaker
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Nieuwe inwoners te gast
Een warm welkom op 19 juli 2021
De huizenmarkt is behoorlijk gespannen,
maar dat weerhoudt toch genoeg mensen er
niet van te zoeken naar hun droomhuis.
Ook Makkinga weten de mensen te vinden,
wat betekent dat er het dorp in het
afgelopen jaar maar liefst 40 nieuwe
inwoners mocht verwelkomen. Door de
welbekende omstandigheden was er echter
geen mogelijkheid om de nieuwe inwoners
persoonlijk te bezoeken.
De werkgroep Mittelkaander en Plaatselijk
Belang hebben in samenwerking met
diverse vrijwilligers in het dorp een
oplossing bedacht: een bijeenkomst voor
alle nieuwe inwoners van het afgelopen
jaar. De uitnodigingen viel bij alle
nieuwkomers in de bus en het resulteerde
in een opkomst van 28 mensen op
zaterdagochtend 19 juni.
Om 10.00 startte het welkom met een kop
thee of koffie in het Grietenijhûs. Mensen
werden bij binnenkomst in 3 groepen
ingedeeld en Marlies Bouma, lid van de
werkgroep en bestuurslid van museum
Oold Ark heette iedereen welkom.
Al tijdens de koffie werd kennis gemaakt
en ervaringen uitgewisseld. De een moest
haar
verhuizing
naar
Makkinga
overbruggen met een tijdelijke woonplaats,
anderen gingen direct na de overdacht
kamperen in eigen huis, weer een ander
bleek eerst te hebben verbouwd voordat de
woning werd betrokken. Het schept direct
een band als je dezelfde ervaring hebt,
namelijk: nieuw ingekomen in Makkinga.
Na een kort voorstelrondje van alle
aanwezig
(op spontaan verzoek van
Plaatselijk Belang-voorzitter Kees Gorter)
stapten de 3 groepen op de fiets, in het
kielzog van een eigen begeleider. Onder
veel enthousiasme toog iedere groep naar
een eigen eerste locatie.
Vanwege dit fietsen van de ene naar de
andere locatie kreeg het uitje al direct de
sfeer van een schoolreisje. Door actief
bezig te zijn, was onderling contact geen
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2022

enkel probleem. Enthousiaste uitroepen
waren niet van de lucht: 'Hier ben ik nog
niet geweest!' 'Dit is mijn paadje!' 'Hé, jij
bent mijn buurvrouw!' Eén dame fietste
lachend door de straat en verklaarde
zonder blikken of blozen dat ze, ondanks
'de vier straten' die Makkinga rijk is, toch
al een keer had weten te verdwalen.
Er stonden vrijwilligers klaar bij
hertenkamp, kerk, museum en molen en
ook maatschap Jansma-Bosma opende haar
deuren voor deze unieke gelegenheid.
Overal werd kort een stukje informatie
gedeeld over de locatie en konden er
vragen worden gesteld. Alles onder het
motto 'Je moet het met elkaar doen.' En dat
gevoel is zeker overgebracht!

Wellicht is voor een volgende bijeenkomst
een plattegrond tegen het verdwalen nog
een uitkomst. Maar dat deze nieuwe
manier van welkom heten een succes was,
zal iedere nieuwe inwoner beamen. Of,
zoals iemand die binnen een week haar
verbouwde
woning
zal
betrekken
enthousiast uitriep na de laatste locatie: 'Ik
kan niet wachten om te verhuizen!
Een deelnemer!
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De Weyert op biologische toer
Lavett tarwe
Sinds kort hebben we biologische Lavett
tarwe in de molen. De Lavett tarwe is
opgehaald bij biologische boer Pyt Sipma
in Engwierum. De eerste 2 zakken fijn
meel zijn gemalen. De tarwe moest nog
geschoond worden. s ’Ochtends is eerst
geprobeerd om de wanmolen die onder de
trap staat hiervoor te gebruiken, maar dat
was helaas geen succes. Toen maar op de
ouderwetse manier het kaf van de koren
gescheiden door het graan buiten in de
wind enkele keren over te gieten van de
ene
speciekuip
in
de
ander.
Het malen was wel een succes, doordat de
korrel veel zachter is kon deze in één keer
gemalen worden. De molen wil proberen
de Lavett aan de man te brengen door
verkoop in de winkel en eventueel aan
bakker Nijstad.
Lavett is een oude graansoort en is minder
veredeld en heeft zo de oorspronkelijke
voedingswaarde en smaak behouden.
Omdat het brood met gist minder goed
rijst, is bakken met desem aan te bevelen.
Streekproduct
Karl Brouwer uit Elsloo was ook mee om
de Lavett tarwe op te halen. De bedoeling
is dat hij ook graan biologisch gaat
verbouwen en hij heeft een aantal zakken
graan meegenomen die hij volgend
voorjaar wil gaan zaaien. Naast Lavett zal
hij nog ander soorten zaaien, zo kunnen we
bekijken welke rassen het beste groeien op
zandgrond en waar de lekkerste broden van
gebakken kunnen worden door Nijstad.
Eelke Rijpkema is inmiddels samen met
bakker Nijstad, boer Karl Brouwer en
Dennis Worst van Landschapsbeheer
Fryslân begonnen om een streekproduct
van de grond te krijgen.

Ze maken op dit moment dagelijks 12
broden ‘Oold Ark’ genaamd met meel van
ons, die in Oosterwolde en Appelscha
verkocht worden. Als dit tempo zo
doorgaat, mogen de molenaars flink aan
het malen. De tarwe die Nijstad nu van ons
afneemt
is
afkomstig
uit
de
Haarlemmermeer en wordt daar op de
reguliere manier verbouwd. De bedoeling
is uiteindelijk dat Nijstad gaat bakken met
tarwe uit Elsloo.

De Echte Bakker
- Oosterwolde
"Oold Ark" desem
Volkoren desem 85%, roggebloem 15%.
Nederlandse tarwe gemalen in de molen in
Makkinga.

Brood ‘met meel van De Weyert bij
Nijstad De Echte Bakker
Nijstad De Echte Bakker heeft sinds enkele
weken desembroden met meel van de
molen in de winkel liggen.
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2022
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Enkele opmerkingen
gastenboek in 2021

uit

het

Lieve mensen, een prachtige rondleiding
gehad. Zoveel herkenbaar van vroeger.
Jan en Tan Westdijk
Heel erg leuk en leerzaam en gezellig.
Ger en Lisette

Stichting Museum Oold Ark
In 2021 kwam het bestuur 6 keer in
vergadering bijeen. In het begin van 2021
hebben we alleen mailcontact gehad i.v.m.
corona. In mei was onze eerste vergadering
en op zaterdag 19 juni is het museum weer
open gegaan voor publiek.

Bestuurssamenstelling in 2022
Mooi dat jullie al die prachtige apparaten
behouden voor iedereen. Prachtige
collectie.
Hartstikke bedankt.
Peter en Annie.

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid::
Lid::

Samen met de bewoners van de Herbergier
uit Oldeberkoop erg genoten van het mooie
museum. Veel herkenbaarheid.
Ilse

In 2021 was onze voornaamste zorg om
veilig open te kunnen voor ons publiek.
Samen met de molen hebben wij dat
gedaan door:
Bij de open dagen alleen kleine groepen
bezoekers binnen te laten. Er stond
daarvoor steeds iemand bij de deur.
Mensen moesten naam en telefoon
nummer op lijsten noteren en later werd de
corona check gecontroleerd.

Ik vond het heel interessant. Leuk en
leerzaam. Het was grappig om te zien wat
er vroeger allemaal was.
Groetjes Tessat
Ik vind het een mooi museum. Ook een
interessante rondleiding gehad.
Een trip down memory Lane voor
babyboomers en nog ouder!
Wij zijn er vaak langs gekomen, leuk om
nu eens binnen te kijken met mijn moeder.
Een mooie ervaring.
Janet en Klaasje
Het is super leuk. En het is zo leuk, ik wil
er vaker heen. Heel leuk om te komen.
OBS de Stelling uit Makkinga
Groep 6 van de Twirrewijn
Ik vond het hier leuk omdat je mocht alles
aanraken.
Zeker met de wortels in Makkinga was dit
een geweldige belevenis. Molen en
museum echt fantastisch en met veel liefde
ingericht.
Hartelijk dank en we komen zeker nog een
keer terug. Fam. Van der Oord
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2022

Jelma Steenwijk
Henk Janson
Marlies Bouma
Eelke Rijpkema
Alie Wemer

De opening van de exposities is alleen met
genodigden georganiseerd, de publiciteit is
nadien gedaan. Daardoor kwamen de
bezoekers meer verspreid.
In 2021 heeft het bestuur op verschillende
manieren nieuwe vrijwilligers geworven.
Samen met de molen is er geadverteerd in
de dorpskrant, Kermobri, bij “Plek voor
Talent” van Scala in Oosterwolde is een
advertentie geplaatst, maar vooral door het
persoonlijk vragen van mensen hebben we
een aantal nieuwe vrijwilligers erbij
gekregen. Voor de Veerkieker zijn er drie
nieuw rondleiders begonnen. Bij het
registreren en onderhoud zijn er twee
mensen bij gekomen. We zijn nu bijna
weer op sterkte en dat is heel fijn. We
zoeken alleen nog meer gastvrouwen,
dames die op zaterdag willen helpen in de
Spil, onze koffie hoek.
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In 2021 is er WIFI aangelegd in de
gebouwen en daarmee de mogelijkheid om
een pinapparaat te plaatsen. Veel
bezoekers vragen om de mogelijkheid om
met pin te kunnen betalen en dat was ook
een grote wens van de dames in de
molenwinkel.
Er kan nu dus met de pin worden
afgerekend.

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 0516441385

woorden op de benen, namelijk
“horizontal” en “level”.
De schenker van het gereedschap kan ons
ook niet verder helpen met de duiding van
dit gereedschap. Eén aanwijzing zou nog
kunnen duiden op het land van herkomst.
De oorspronkelijke eigenaar kocht zijn
gereedschappen wel in Engeland.
Hieronder een collage van foto’s van het
gereedschap en details. Via onderstaande
link kun je de originele foto’s wat scherper
op je beeldscherm zien.
https://photos.app.goo.gl/wqFKVLT9SDk
w7bCc6
Oplossingen graag naar
ooldark@museumenmolenmakkinga.nl

Wat is dit nou???
Op maandagmiddag in het winterseizoen,
zijn we met een ploegje in het museum om
de laatste ingebrachte gereedschappen te
beschrijven. Daarbij leggen we ook wel
eens een stuk terug in het depot, omdat we
er niet goed uit komen wat het speciale
verhaal van dit gereedschap is.
Een voorbeeld:
Een lat, bestaande uit drie delen welke
uitgevouwen een driehoek vormen. Eén
hoek is haaks en de beide andere dus 45˚.
Maar er is meer aan te zien. In één been
van de driehoek zit een waterpas en in een
ander been zit een opbergvakje met daarin
een schietlood. Verder zie je op alle benen
en telkens in veranderende richting strepen
staan met daarbij cijfers die oplopen van 1
tot 180. Dat betekent dus dat elke
willekeurige hoek er mee af te tekenen
valt. Ook herkennen we nog twee Engelse
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2022
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Open Monumentendag

Ook vrijwilliger worden?

Ook dit jaar werd er in de gemeente
Ooststellingwerf
weer
de
Open
Monumentendag georganiseerd.
Op zondag 12 september deden museum
en molen mee met deze activiteit. Er
kwamen 87 bezoekers een kijkje nemen.
Na afloop was er een gezellig samenzijn in
Oosterwolde bij “In Kannen en Kruiken”
in Oosterwolde. De vrijwilligers van die
dag kregen een attentie.

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.
Tel. 0516-441385 Marlies Bouma.

Friese Molendag
De Weyert en Oold Ark openden daarvoor
op zondag 9 oktober 2021 hun deuren.
Er kwamen 22 bezoekers een kijkje nemen.

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 (een hoger
bedrag mag uiteraard ook).
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 bij de
koffiebalie in de Spil.

“Kerstattentie”
Vlak voor de Kerstdagen hebben we onze
vrijwilligers kunnen verrassen met een
Kerststol. Onze vriend van Oold Ark, De
Echte Bakker Nijstad uit Ooster-wolde,
heeft dit mede mogelijk gemaakt.
Op zaterdag 18 december kon iedereen
haar/zijn pakket ophalen en een kopje
koffie drinken. Toch even contact.
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2022

Financiën
Door corona was het museum weer een
groot deel van het seizoen gesloten.
Minder bezoekers dan gewoon, maar
gelukkig weer meer dan in 2020. Aan
entreegelden en opbrengst van de Spil €
600 meer dan vorig jaar. De inkomsten uit
donaties, vrienden en de vaste huurbijdrage
van de Gemeente waren ongeveer gelijk.
Aan de kostenkant, vooral door minder
energiekosten, waren we ongeveer € 900
minder kwijt. Inkomsten en uitgaven zijn
daarmee in 2021 in evenwicht zodat het
exploitatie resultaat op praktisch nul
uitkomt. Dat is minder dan 2020 maar toen
hadden we een paar eenmalige meevallers.
Al met al zijn de financiële reserves van
Stichting Oold Ark in 2021 in stand
gebleven.
De organisatorische fusie met Stichting
Molen De Weyert heeft in 2021 geen
invloed gehad op de administratie en de
financiën. Dat gaat vooralsnog op de oude
voet verder.
De toekomst blijft door corona onzeker.
Als we uitgaan van beperkingen ten
aanzien van openingsmogelijkheden in een
deel van 2022 is een gelijkblijvend
resultaat mogelijk. De hogere energie
prijzen zullen het resultaat echter onder
druk zetten, hetzij door een hogere
energierekening, hetzij door kosten van
energiebesparende maatregelen. We zullen
uiteraard
kijken
naar
subsidie
mogelijkheden om die kosten te
compenseren.
Henk Janson, penningmeester.
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“Vrienden van Oold Ark”
Handboek voor de vrijwilligers
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.
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

Hierin
een
beschrijving
van
de
gereedschappen. Met het handboek voor
vrijwilligers krijgen zij een handvat voor
hun taak. Maar ook het veiligheidsen calamiteitenplan, het beleid met betrekking tot het aannemen van gereedschap, het schoonmaken en onderhouden
van de accommodatie is eraan toegevoegd.
Het handboek is bestemd voor alle medewerkers binnen Oold Ark.
In 2021 is het handboek weer
geactualiseerd en iedere vrijwilliger heeft
een boekje gekregen.

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

Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2022
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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 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

Openingstijden
Openingstijden met ingang van zaterdag 27
maart 2021 tot en met zaterdag 30 oktober
2021 elke zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur.
in 2022 gaan we weer open op zaterdag 26
maart.
Toegangsprijs
(inclusief
bezoek
korenmolen De Weyert) € 3,50 per
persoon
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 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
Jan Oosterhof: tel. 0516-441762
Kinderen tot 12 jaar gratis
Toegangsprijs voor groepen op aanvraag.
Wij berekenen dan een prijs vanaf 15
personen.
Adres: Museum “Oold Ark”
Lyclamaweg 15 b 8423 TC Makkinga
Correspondentie adres:
Marlies Bouma
Balkweg 3 8423VA Makkinga
ooldark@museumenmolenmakkinga.nl

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).

www.museumenmolenmakkinga.nl
Webmaster: Pieter Bouma
Lid van Museum Federatie Fryslân
KvK Leeuwarden nr.:
41004855 RSIN 8166.41.912
Bank:
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
NL69RABO0349919135
t.n.v. Stichting Oold Ark te Makkinga
Samenstelling Nieuwsbrief:
Marlies Bouma
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