Museum Oold Ark en Korenmolen De Weyert zijn op zoek naar vrijwilligers
Oold Ark is het enige geregistreerde museum en korenmolen de Weyert is de enige
werkende korenmolen in de Gemeente Ooststellingwerf en beiden zijn gevestigd in
Makkinga. Sinds 2011 werken museum en molen nauw samen.

Museum Oold Ark
“Oold Ark” is een museum van oude handgereedschappen (voor velen een feest van
herkenning) van niet meer bestaande of sterk veranderde beroepen/ambachten.
De verzameling is ingericht in werkplaatsjes die per beroep het gereedschap laten zien
zoals dat vroeger door de handwerksman werd gebruikt.
Het museum is ontstaan uit de particuliere verzameling van de heer Albert K. Mulder.
Door regelmatige inbreng van diverse bronnen wordt de collectie nog steeds uitgebreid.

Wij zijn op zoek naar dames en heren die het leuk vinden om het enthousiaste
team van vrijwilligers te versterken.

Interesse?







Voor het werken aan de collectie wat inhoudt het conserveren, rubriceren,
beoordelen, repareren en schoonmaken.
Werken aan de werkplaatsjes en de technische installaties van het museum.
Het inrichten van wisseltentoonstellingen.
Het bewaken en continueren van de administratieve taken die vereist zijn voor een
erkend museum.
Het onderhouden van contacten en uitwisselen van kennis en ervaring met andere
musea.
Voor het ontvangen van bezoekers (gastheer of gastvrouw) of het geven van
rondleidingen.

Vraag vrijblijvend informatie bij Jan Veenstra tel. 0516 - 441295 of
Wiebe Koopmans, tel. 0516 - 522109.

Meer informatie over het museum is te vinden op www.museumenmolenmakkinga.nl.

Korenmolen De Weyert en Museum Oold Ark zijn op zoek naar vrijwilligers
Korenmolen de Weyert is de enige werkende korenmolen en Oold Ark is het enige
geregistreerde museum in de Gemeente Ooststellingwerf en beiden zijn gevestigd in
Makkinga. Sinds 2011 werken museum en molen nauw samen.
Korenmolen De Weyert
De groep vrijwilligers van de Weyert speelt een belangrijke rol in het behoud van de molen.
Ze laten de molen draaien, zorgen voor het onderhoud en verkopen producten in de winkel.
De molen is iedere zaterdag geopend voor publiek, in de wintermaanden alleen op
zaterdagochtend.
Als de wind het toelaat kunnen de bezoekers bekijken hoe het graan tot meel wordt
gemalen. In de molen komt het publiek meer te weten over de geschiedenis van de molen.
Doordat de molen goed onderhouden wordt, blijft De Weyert gezichtsbepalend in het
landschap van Makkinga.
De Weyert is tevens ook een opleidingsmolen voor nieuwe molenaars, dit is van groot
belang om het industrieel erfgoed ook voor volgende generaties te behouden.
Om molenaar te worden wordt er eerst een opleiding gevolgd die bestaat uit een praktisch
en een theoretisch deel, wat samen ongeveer 2 jaar duurt.
Wat kun je als vrijwilliger in de molen doen?




Vrijwilliger in de molenwinkel, zorgt voor het verpakken en in- en verkopen van
meelproducten en aanverwante producten.
Vrijwillig assistent-molenaar, assisteert de molenaar en helpt mee met het klein
onderhoud aan de molen.
Vrijwillige molenaars, die bereid zijn de opleiding tot molenaar te volgen.

Interesse?
Als je belangstelling hebt, kun je op zaterdag tijdens openingstijden langskomen op de
molen. Daar ontmoet je molenaars en winkelpersoneel en kun je de vrijwilligers vragen naar
hun ervaringen.
Meer informatie is te vinden op www.museumenmolenmakkinga.nl.
Op tabblad “werken in de molen” staan enkele ervaringen van vrijwilligers omschreven.
Voor molenaar of assistent molenaar vraag vrijblijvend informatie bij Eelke Rijpkema.
Telefoonnummer: 0516-441688.
Voor werken in de winkel vraag vrijblijvend informatie bij Annet de Weerd.
Telefoonnummer: 0516-513207.

