Nieuwsbrief 2017
Zoals u als regelmatige lezer van de
jaarlijkse Nieuwsbrief van museum Oold
Ark te Makkinga gewend bent, kijken we
terug op het afgelopen jaar. Daarnaast
kijken we graag met u naar het komende
museum-seizoen.

2016
Nieuwjaarsnacht.
Tijdens de oud op nieuw viering
2015/2016 werd museum Oold Ark door
de MOP verrast met het aanbieden van
een laptop.
Deze laptop is bedoeld voor presentaties
in De Spil.
Een bedankje aan het adres van de MOP
is zeker op zijn plaats.

Bezoekers
We kunnen vaststellen dat het aantal
bezoekers in 2016 ten opzichte van 2015
een minimale stijging laat zien. Een aantal
georganiseerde
evenementen
(o.a.
nationale molendagen / ambachtendag)
zijn hier mede van invloed op geweest.
Ook mochten we ruim twintig groepen,
o.a. scholen, verenigingen en families,
onze collectie tonen.
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In 2016 hebben er een aantal activiteiten
plaatsgevonden waarvan we u deelgenoot
willen maken.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe
jaar met een Nieuwjaarsbijeenkomst voor
de vrijwilligers. Maandagmiddag 11 januari
2016 was deze bijeenkomst in ”De Spil”
Voorzitter Jan Veenstra vertelde het een
en ander over het voor het museum goed
verlopen jaar 2015.
Het werd daarna onder het genot van een
hapje en drankje een gezellige middag,
die met een quizje werd afgesloten.
Wisseltentoonstelling in “De Spil”
Liduin van Noord uit Nijeberkoop heeft
tijdens de openingstijden van het museum
een selectie van haar werk aan het publiek
getoond.
Over belangstelling hiervoor was niet te
klagen. Het was een succesvolle tentoonstelling.
Liduin studeerde aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten in Den
Haag.
Haar belangrijkste werken bestaan uit
aquarellen, die ze in opdracht maakt,
bijvoorbeeld portretten.
Ze laat zich o.a. inspireren door wat haar
raakt en wat ze op onverwachte
momenten tegenkomt in haar leven.
Ze weet de penselen tot in de kleinste
details te beheersen met een minimaal
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verf- en watergebruik,
resultaten.

met

prachtige

bezoekers tijdens dit weekend. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen er wel
sprake was van een redelijk aantal
belangstellenden.

Verkoop ouderwets snoep e.d.
Mede door het vaste verkooppunt te
vervangen door een verrijdbare kraam, is
de verkoop van ouderwets snoepgoed en
andere producten toegenomen.
Ook tijdens de wintermaanden, wanneer
het museum is gesloten, gaat de verkoop
door.
De kraam staat in de winterperiode bij
onze buren, korenmolen De Weyert.
Vrijwilligers van De Weyert verzorgen dan
de verkoop, waarvoor een woord van dank
op zijn plaats is.

Nationale molendagen
In tegenstelling tot het museumweekend
werden de Nationale Molendagen zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016 zeer goed
bezocht.
Beide dagen was er een grote toeloop van
bezoekers (ruim driehonderd) en de rondleiders in beide locaties hadden het erg
druk om te vertellen wat er allemaal is te
zien.

Wisseltentoonstelling (bovenverdieping)
Cultuur & onderwijs
Een zestal dagdelen werd het museum
door schoolklassen bezocht.
In het kader van cultuur, erfgoed en heemkunde was de jeugd vaak een zeer geïnteresseerd publiek.

Himmeldei
We zorgen er voor dat het museum altijd
netjes en schoon is
Eens per jaar (samen met korenmolen De
Weyert) doen we een grote schoonmaak,
zodat alles er weer keurig netjes uitziet.
Vrijdag 15 en zaterdag 16 april 2016
werden deze werkzaamheden ter hand
genomen.

Museumweekend
Museumvereniging Nederland heeft in
2015 het principe van museumweekend
verlaten en is overgestapt naar een
museumweek.
Oold Ark (samen met de molen) kan
hieraan niet voldoen en beperkte zich
vorig jaar tot een museumweekend.
Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2016
werden in het kader hiervan de deuren
voor bezoekers open gezet. Helaas was er
sprake van een tegenvallend aantal
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Omdat onze bezoekers nog steeds zeer
geïnteresseerd waren in de wisseltentoonstelling “Van Koningsroede tot Meterwiel”
werd deze wederom voor een seizoen
gehandhaafd,
Ook de in juni 2015 officieel geopende
wisseltentoonstelling “De Rietdekker” werd
in 2016 geprolongeerd.

Ambachtendag
Deze werd gehouden op zaterdag16 juli
2016. We moeten helaas concluderen dat
de belangstelling voor dit evenement
tanende is.
Een aantal oorzaken hiervan zouden
kunnen zijn:
 Vond plaats op eerste dag van
schoolvakantievakantie.
 Te vaak hetzelfde te zien.
 Veel van dergelijke evenementen
in de regio.
Mede gezien het vele werk en inzet van
vrijwilligers om dit te organiseren, hebben
we besloten om in 2017 geen ambachtendag te organiseren.
Of we de organisatie voor 2018 weer ter
hand nemen is nog niet duidelijk.
Het meest voor de hand liggende is het
zoeken van een alternatief.
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Friese molendag
Op zaterdag 10 september 2016 deed
korenmolen De Weyert mee aan de
jaarlijkse Friese molendag. Oold Ark ging
in de slipstream mee met deze activiteit.

Fruitpersdag
Zaterdag 10 oktober 2016 was op
uitnodiging van de molen een appel/peer
persmachine op het plein voor de
molen/museum aanwezig.
De pers is de hele dag in bedrijf geweest
en heeft een groot aantal particulieren met
hun fruit naar Makkinga gelokt.
Er is deze dag maar liefst 1800 liter sap
geperst.

Geen appel/peer pers maar
een KARNTON

Geplande activiteiten 2017
Expositie “De Spil”
Janique Gorter uit Makkinga zal het
komende seizoen met een aantal van haar
prachtige tekeningen exposeren in De
Spil. De molen heeft in een boekje op een
leuke manier de werking van de molen beschreven. Janique heeft dit boekwerkje
voorzien van illustraties.
Janique schrijft hierover het volgende:
“In maart is het zover: de expositie van de
serie tekeningen die ik heb mogen maken
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voor het boekje “Moppie in de molen van
Makkinga”. Met veel plezier heb ik de
illustraties gemaakt, maar hoe komen
zulke tekeningen tot stand?
Voor de expositie
zijn de tekeningen
die ik heb gemaakt
behoorlijk vergroot.
Het oorspronkelijke
formaat zal
ongeveer
postkaartformaat
zijn (± 10 x 15 cm.).
De tekeningen zijn
naar aanleiding van
foto’s en diverse
bezoekjes aan de
molen tot stand
gekomen.
Normaliter ben ik geen technisch tekenaar
en moest dus af en toe goed nadenken
over afmetingen, vormen en verhoudingen
van de onderdelen van- en in de molen.
Ook moest het natuurlijk op elke bladzijde
aanwezig zijn, op een leuke manier, met
het in de tekst omschreven deel van de
molen.
Het muisje heeft allerlei verschillende
vormen gehad voordat ik tevreden was.
Hiervoor heb ik geen foto’s gebruikt, enkel
mijn eigen fantasie. Na veel geschets en
gegum is “Moppie” tot stand gekomen,
een ondeugend muisje met grote kraal=
oogjes.
De tekeningen zijn gemaakt met een omsteekpennetje en Oost-Indische inkt. Een
kenmerk van Oost-Indische inkt is dat het
onuitwisbaar is, een foutje op papier is dus
niet meer te herstellen. Een
omsteekpennetje is een heel dun pennetje
wat lijkt op een kroontjespen, maar dan
kleiner. Je doopt telkens het pennetje in
de inkt en kunt dan dunne lijntjes en arceringen aanbrengen. Best een beetje een
Monnikenwerkje!
Ik vond het een uitdaging en erg leuk
project om mee aan de slag te zijn
geweest, het illustreren is en blijft toch wel
een beetje mijn “ding”.
Na mijn afstuderen aan de kunstacademie
Minerva heb ik meteen nog een opleiding
gedaan (Pabo, opleiding tot leraar basisonderwijs), waardoor ik aan illustreren niet
heel veel meer toe kom. Wel doe ik naast
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mijn werk nog veel portretteerwerk, met
name van dieren, ook een grote passie
van me! Voorbeelden hiervan zijn te
vinden op mijn facebookpagina janique
gorter – portraits and illustrations”.

zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 zijn
molen en museum open voor het publiek.
De molen zal deze dagen waarschijnlijk
enkele extra activiteiten organiseren. Bij
het ter perse gaan van deze editie van de
Nieuwsbrief zijn deze activiteiten nog niet
bekend.

Wisseltentoonstelling (expositieruimte
bovenverdieping)
Ambachtendag
Het plateau waarop de tentoonstelling
“Van Koningsroede tot Meterwiel” is te
zien, is een groot succes.
Ondanks dit succes zijn we van mening
toch over te moeten gaan tot iets nieuws
Voorzitter Veenstra schrijft: “Dat is deze
keer ‘De fietsenmaker’ geworden, uitgebeeld als een werkplaats uit het midden
van de vorige eeuw met een expositie van
oude fietsen en het toen gebruikte gereedschap”.
De wisseltentoonstelling “De Rietdekker”
is het komende seizoen nog te bewonderen. Hiertoe is besloten omdat
bezoekers nog steeds veel interesse
tonen voor het rietdekken.

Zie bij terugblik 2016. Daar is omschreven
waarom er in 2017 geen ambachtendag
zal worden georganiseerd. We beraden
ons nog over het wel/niet bieden van een
alternatief.

Friese molendag
Jaarlijks werd deze georganiseerd op de
tweede zaterdag van de maand september. Voor 2017 is deze dag vastgesteld op
zaterdag 22 april 2017. Zowel molen als
museum zijn deze dag gratis te bezoeken.

Fruitpersdag
Himmeldei
Deze dagen staan voor 2017 gepland op
vrijdag 17 en zaterdag 18 maart.
Na deze werkzaamheden kunnen we onze
bezoekers weer in een keurig nette en
schone omgeving welkom heten.

Na het succes van vorig jaar zal zaterdag
7 oktober 2017 de fruitpers, op uitnodiging
van de molen, weer in Makkinga aanwezig
zijn.

Algemeen
Museumweek
Museumvereniging Nederland heeft de
opzet van het museumweekend m.i.v.
2015 gewijzigd in een museumweek. Oold
Ark (samen met de molen) kan om
verschillende redenen niet een week voor
het publiek open zijn. Daarom is gekozen
om zaterdag 8 april 2017 voor het publiek
gratis open te zijn. Voor de jeugd zijn er
deze dag een aantal Oud Hollandse
kinderspelen beschikbaar.

Nationale molendagen
Tijdens de Nationale Molendagen op
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Donateurs
Het aantal donateurs is nauwelijks aan
schommeling onderhevig.
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).
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Vrijwilligers

Handboek

Als stichtingsbestuur zijn we erg blij met
en trots op de groep van ruim dertig vrijwilligers. Zij zetten zich met hart en ziel in
voor het museum.
Ze zorgen voor de rondleidingen, ontvangen bezoekers en verzorgen het beheer van De Spil.

Naast beschrijving van de gereedschappen is het handboek ook belangrijk
voor een aantal andere gegevens die we
daaraan toevoegen, zoals het veiligheidsen calamiteitenplan, het beleid met betrekking tot het aannemen van gereedschap, het schoonmaken en onderhouden
van de accommodatie, etc.
Al onze vrijwilligers hebben inmiddels de
nieuwste versie ontvangen.

Tijdens het winterseizoen is het museum
voor bezoekers gesloten, maar dan is er
op maandagmiddag een grote groep
vrijwilligers met registratie van gereedschappen en allerlei onderhoudswerkzaamheden bezig.
We hebben het afgelopen jaar afscheid
moeten nemen van de dames Ineke
Oudshoorn en Bontsje Benedictus.
Beide dames hebben gedurende een
aantal jaren een positieve bijdrage
geleverd aan Oold Ark.
We vinden hun afscheid erg jammer, maar
respecteren hun beslissing..
We hebben ook twee nieuwe vrijwilligers
mogen verwelkomen, n.l.: Adrienne
Lelieveld en Jacob Schurer.
We heten beiden bijzonder hartelijk
welkom en hopen dat ze veel plezier
mogen beleven aan de door hen te
verrichten werkzaamheden voor Oold Ark
Vlak voor de Kerstdagen hebben we onze
vrijwilligers kunnen verrassen met een
suikerbrood. Onze vriend van Oold Ark,
bakker Nijstad uit Oosterwolde, heeft dit
mede mogelijk gemaakt.

Website
Het is een aanrader om de in 2015 geheel
vernieuwde en door Pieter Bouma ontwikkelde site eens te bezoeken.
Het is een gezamenlijke website met
korenmolen De Weyert.
www.museumenmolenmakkinga.nl

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. Als we het al in ons bezit
hebben betekent dit dat we niet direct tot
acceptatie overgaan.

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.

Nieuwsbulletin
Om de vrijwilligers zo nu en dan “bij te
praten” verschijnt er incidenteel een
nieuwsbulletin om ze op de hoogte te
houden van het wel en wee binnen de
stichting.
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2017

Monsternemersbakje met flesjes voor melkcontrole
ter vaststelling van vetgehalte per koe
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Verlichting
Er was behoefte om het tentoongestelde
beter zichtbaar voor het publiek te maken.
Een aantal vrijwilligers hebben zich daarmee bezig gehouden en de verlichting
daarop aangepast.
“Vrienden van Oold Ark”
Voor een geringe jaarlijkse bijdrage
(minimaal € 100,00) 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. Ook kan er via de website
contact worden opgenomen.
Deze groep Vrienden van ….. 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 bijzonder welkom.

VRIENDEN VAN OOLD ARK

BOUWBEDRIJF VEENSTRA B.V.
Vof BRUUNSHOGE melkveehouderij
TER SCHUUR TECHNIEK
FLEDDERUS Reclame
ECHTE BAKKER NIJSTAD
GroenGoed HANS MENKEN – huis,
tuin en vijver

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
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).

STAL GAGELVENNE
Openingstijden
Hoveniersbedrijf PETERSBURG

ANBI
Museum “Oold Ark” is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling.
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Openingstijden met ingang van zaterdag
25 maart 2017 tot en met zaterdag 28
oktober 2017 elke zaterdag van 09.30 tot
16.00 uur.
Het museum is tijdens het winterseizoen
(november t/m maart) gesloten.
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De molen is voor verkoop van haar producten tijdens de winterperiode op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur geopend.
Ook is onze kraam met ouderwets snoepgoed daar aanwezig.
Voor groepen is het alle dagen mogelijk
om een bezoek aan museum en molen te
brengen.
U kunt hiervoor een afspraak maken met
mevr. Fokje Bles via telefoonnummer
0516-441734.
Toegangsprijs (inclusief bezoek korenmolen De Weyert)
€ 3,50 per persoon
Kinderen tot 12 jaar gratis
Toegangsprijs voor groepen op aanvraag.

Adres:
Museum “Oold Ark”
Lyclamaweg 15 b
8423 TC Makkinga

Correspondentie adres:
Jan Nijholt
Menninge 104
8431 CH Oosterwolde
Tel.: 0516 - 514534
E-mail: jan.nijholt@hotmail.com

Website:
www.museumenmolenmakkinga.nl
Lid van Museum Federatie Fryslân
KvK Leeuwarden nr.: 41004855

Bestuur
In 2016 kwam het bestuur negen keer in
vergadering bijeen. Daarnaast was er
regelmatig via de mail en telefonisch
overleg over verschillende onderwerpen.
Ook was er in 2016 tussen de besturen
van het museum en de molen een aantal
keren overleg om zaken op elkaar af te
stemmen.

Bank:
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
Rekeningnummer:
NL69RABO0349919135
t.n.v. Stichting Oold Ark te Makkinga

Webmaster:
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:

Pieter Bouma

Jan Veenstra – Makkinga

Penningmeester: Henk Janson – Makkinga
Secretaris:

Jan Nijholt - Oosterwolde

Lid::

Gerrie Koopstra – Elsloo

Lid::

Wiebe Koopmans - Makkinga

Lid:

Albert Westerveen – Appelscha

Lid:

Jan Oosterhof - Makkinga

Foto’s:
Pieter Bouma / Janique Gorter / Archief
Oold Ark
Tekst:
Janique Gorter, Jan Veenstra en
Jan Nijholt

Samenstelling Nieuwsbrief:
Jan Nijholt
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