Nieuwsbrief 2018
IN MEMORIUM
JAN PUNTER
Op 15 maart 2017 werden we, ondanks
dat we op de hoogte waren van een
afnemende gezondheid, toch nog opgeschrikt door het overlijden van onze
vrijwilliger Jan Punter. Hij voelde zich zeer
nauw betrokken bij Oold Ark.
Jan heeft zich jarenlang intensief bezig
gehouden met het op orde brengen en
houden van het depot.
Hij wist vaak oud gereedschap waar geen
beweging meer inzat toch weer “aan de
praat” te krijgen. Jan had voor zulke karweitjes erg veel geduld. Ook was hij een
persoon met vele ideeën voor verfraaiing
van het museum of voor wisseltentoonstellingen.
Jan Punter was zeer gedreven binnen
museum Oold Ark en we denken dan ook
met grote dankbaarheid aan hem terug.

=+=+=+=+=

Zoals u van ons bent gewend als
regelmatige lezer van de jaarlijkse
Nieuwsbrief van museum Oold Ark , kijken
we terug op het afgelopen jaar.
Daarnaast laten we zien hoe het komende
seizoen er voorlopig uit gaat zien. Aanvulling of wijzigingen in de loop van het
jaar zijn mogelijk. Mocht dit laatste het
geval zijn, dan laten we dit via de media
weten.

Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2018

2017
Bezoekers
We moeten helaas vaststellen dat het aantal bezoekers in 2017 ten opzichte van
2016 een minimale teruggang laat zien.
Een oorzaak zou kunnen zijn dat we geen
ambachtendag hebben georganiseerd.
Dat sommige bezoekers van verre komen
blijkt uit ons gastenboek. Niet alleen uit de
regio, maar uit heel Nederland zien we
aan de verhalen in het gastenboek. Ook
buitenlandse bezoekers weten Oold Ark te
vinden, o.a. uit Sicilië, Australië, Engeland
en Canada.
Een paar optekeningen uit het gastenboek
in 2017 zijn:
“Wat een arbeidsverleden zijn er verricht
met al dat mooie oude gereedschap. Een
feest van herkenning”.
“Meer dan een bezoek waard. Wij komen
graag nog eens terug”.
“Een aanrader voor iedereen. Voor oud
om herinneringen op te halen en voor jong
om te ontdekken hoe men vroeger leefde
en werkte”.
“An excellent very interesting museum,
with very helpful and informative guide”.
“What a fantastic place, we enjoyed
everything. Thank you for all the
information”.
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“Always fine to experience the artcrafts of
old times”.

In 2017 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 9 januari
2017 was deze bijeenkomst in ”De Spil”
Voorzitter Jan Veenstra vertelde het een
en ander over het voor het museum goed
verlopen jaar 2016.
Het werd daarna onder het genot van een
hapje en drankje een gezellige middag.
Wisseltentoonstelling in “De Spil”
De tentoongestelde tekeningen van
Janique Gorter uit Makkinga waren een
succes. Janique had voor het boekje
“Moppie in de molen van Makkinga” de
illustraties gemaakt. Een aantal van deze
illustraties werden vergroot in De Spil tentoongesteld. Het publiek had veel waardering voor Janique haar werk.

Verkoop ouderwets snoep e.d.
De kraam met daarop vele soorten ouderwets snoep valt vooral bij onze jeugdige
bezoekers in de smaak.
Ook de wat oudere bezoekers nemen
vaak wat snoepgoed mee huiswaarts. Dit
met de opmerking: “We willen iets
meenemen voor de (klein-) kinderen”.
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.
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Cultuur & onderwijs
De Veerkieker, erfgoededucatie voor het
basisonderwijs in de Stellingwerven.
Klas 6 van een groot aantal basisscholen
in Oost- en Weststellingwerf brengen een
bezoek aan museum en molen. In 1988
werd in de Stellingwerven het vak
Heemkunde ingevoerd als vervanging van
het verplichte vak Fries. In genoemde gemeenten wordt sinds die tijd lesmateriaal
ontwikkeld
door
de
Stellingwerver
Schrieversronte. Binnen Heemkunde is er
aandacht
voor
o.m.
streektaal
Stellingwerfs, de geschiedenis, de natuur,
het landschap, de bewoners en kunst.
De molenaar vertelt over de werking en
bediening van de molen. Ook vertelt hij
over het droogleggen van land door
molens. Daarnaast worden verf- en
krijtmolens en hun werking belicht.
Bij het bezoek van de kinderen aan het
museum bekijken ze de werkplaats van de
schilder en het turf/veen. Een van onze
vrijwilligers vertelt over het werken met
veen in het verleden en: welke gereedschappen werden ervoor gebruikt (handwerktuigen, veen afsteken en turf bekijken
en voelen). Tevens wordt er naar het
schildersambacht
gekeken,
welke
materialen gebruikte de schilder? (pigment
bekijken, materiaal om te malen bekijken).
Martin de Jong (kunstschilder) gaat met de
kinderen pigment malen en daar verf van
maken. Met deze zelf gemaakte verf gaan
de
kinderen
een
veenlandschap
schilderen.

Schoolbank
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Folders

Nationale molendagen

Samen met de molen werd in het voorjaar
van 2017 een nieuwe folder ontwikkeld.
Jaarlijks proberen we onze locaties onder
de aandacht te brengen door bij
campings, kantoren van de VVV en TIP
een aantal folders aan te bieden.

Deze vonden plaats op zaterdag 12 en
zondag 13 mei 2017. Op de zaterdagmorgen werd in de molen de officiële
opening van een geheel vernieuwde
panelenwand verricht door burgemeester
H. Oosterman.
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.

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 17 maart 2017 werden deze werkzaamheden ter hand genomen. Tijdens de
middagpauze hebben alle schoonmakers
kunnen genieten van een goed verzorgde
lunch.

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 gezien de ervaring
van voorgaande jaren hebben we ons
beperkt tot één dag.
Op zaterdag 22 april 2017 openden we in
dit kader gratis de deuren voor bezoekers.
Het aantal bezoekers was ook deze dag
niet overweldigend.

Friese molendag
Deze dag werd jarenlang gehouden op de
tweede zaterdag in september (viel altijd
samen met Nationale Monumentendag). In
tegenstelling tot voorgaande jaren is door
de organisatie besloten deze dag te
verplaatsen en wel naar 22 april 2017.
Bezoekers konden gebruik maken van
gratis toegang in molen/museum.
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13-dorpen estafette
Loopsportvereniging Invictus organiseerde
20 mei 2017 deze tocht. Deze vereniging
had bij museum/molen de vraag
neergelegd om deze dag te fungeren als
een van de start/finishplaatsen. Deze uitdaging werd aangenomen.
Om 09.00 werd er door een aantal
deelnemende groepen gestart. Ook in
Donkerbroek en Nije- en Oldeberkoop
werd op hetzelfde tijdstip gestart.
De gehele dag passeerden deelnemers
Makkinga om hun kaart te laten
afstempelen.
DJ Dirk verzorgde de gehele dag de
muzikale omlijsting van het gebeuren en
sprak de passerende lopers steeds
bemoedigend toe.

Uitstapje
Zondag 21 mei 2017 vertrok een groep
vrijwilligers van het museum en de molen
voor hun jaarlijks gezamenlijk uitstapje
richting Nijbeets.
Onder schitterende weersomstandigheden
werd een bezoek gebracht aan het
openluchtmuseum It Damshǘs. We kregen
een deskundige rondleiding en een
bijzondere boottocht naar het Sudergemaal. Ook hebben we genoten van een
goed verzorgde lunch.
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Wisseltentoonstelling (bovenverdieping)

Wisseltentoonstelling (bovenverdieping)

De wisseltentoonstelling “De Rietdekker”
werd in 2017 geprolongeerd.
De al enige jaren succesvolle wisseltentoonstelling “Van Koningsroede tot
Meterwiel” is verwijderd. Hiervoor in de
plaats is begonnen met het samenstellen
van een nieuwe wisseltentoonstelling:
“Fietsenmaker”.
Bij de geplande activiteiten 2018 komen
we terug op deze wisseltentoonstelling.

We schreven hiervoor al dat de wisseltentoonstelling “Van Koningsroede tot
Meterwiel” is verwijderd.
Vorig jaar is een aanvang gemaakt met
het samenstellen van een nieuwe wisseltentoonstelling. Dat is geworden “De
Fietsenmaker”, uitgebeeld als een
werkplaats uit het midden van de vorige
eeuw met een expositie van oude fietsen
en het toen gebruikte gereedschap.
Blikvanger is een racefiets van ruim
honderd jaar oud en een van de eerste
fietsen met kettingaandrijving.
Door het beschikbaar stellen van een
aantal zaken hebben o.a. de volgende
personen deze wisseltentoonstelling
mogelijk gemaakt.
Tom Veldboom (racefiets begin vorige
eeuw).
Andries van der Veen (transportfiets voor
petroleumbussen en melkbussen).
Pieter Donker, André Koopman, Hendrik
Koopman (onderdelen).
Johannes Meester (werkbank, onderdelen).
Hendrik Olijve (foto’s).
Durk Gorter (reclameborden, onderdelen).
Op zondag 15 april 2018 opent Europarlementariër Jan Huitema officieel de
wisseltentoonstelling “De Fietsenmaker”.

Monumentendag
Op zondag 10 september 2017 vond in de
gemeenste Ooststellingwerf de Open
Monumentendag plaats. Een dertiental
monumenten openden hun deuren voor
het publiek gratis. Oold Ark en De Weyert
namen deel aan dit door de gemeente
georganiseerde evenement en konden
een flink aantal bezoekers begroeten.

Fruitpersdag
Zaterdag 7 oktober 2017 kwam de fruitpers Zuid Friesland weer naar Makkinga.
Ondanks de enigszins tegenvallende fruit
opbrengst vorig jaar werd er die dag toch
nog ongeveer 1300 liter sap van
appels/peren geperst.

Geplande activiteiten 2018

De wisseltentoonstelling “De
Rietdekker” is het komende seizoen nog te
bewonderen. Hiertoe is besloten omdat
bezoekers nog steeds veel interesse
tonen voor het rietdekken.

Expositie “De Spil”
Tijdens het seizoen 2016 exposeerde
Liduin van Noord met een selectie van
haar werk in De Spil. In 2015 hadden een
aantal deelnemers aan werkshops, door
Liduin georganiseerd, een werkstuk
getoond.
Komend seizoen zullen twee van deze
deelnemers, Rolina Slager en Marlies
Bouma een aantal van haar werkstukken
tentoonstellen.
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Heideboenders, werden o.a. gebruikt bij het
schoonmaken van de stallen
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Himmeldei
Deze dagen staan voor 2018 gepland voor
vrijdag 23 en zaterdag 24 maart.
Na deze werkzaamheden kunnen we onze
bezoekers weer in een keurig nette en
schone omgeving welkom heten.

Museumweek
Oold Ark , samen met de molen, beperken
zich met hun openstelling tot zaterdag 14
en zondag 15 april 2018. Bezoekers
hebben deze dag gratis toegang.

Friese molendag
Zaterdag 21 april 2018 wordt deze
georganiseerd en zijn beide locaties
wederom gratis toegankelijk voor het
publiek.

Nationale molendagen
Tijdens de Nationale Molendagen op
zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018 wil
“De Weyert” aandacht geven aan het feit
dat het 150 jaar is geleden dat de molen
werd gebouwd.
Hoe het programma er gaat uitzien is nog
niet bekend.

Monumentendag
Ook dit jaar zal er in de gemeente Ooststellingwerf weer een Open Monumentendag worden georganiseerd.
Museum en molen hebben een uitnodiging
ontvangen om terug te blikken op de
vorige editie en er zal in deze bijeenkomst
vooruit worden gekeken naar de komende
editie in september.

Fruitpersdag
Na de twee succesvolle voorgaande persdagen zal begin oktober 2018 de fruitpers,
op uitnodiging van de molen, weer in
Makkinga aanwezig zijn.
Museum Oold Ark – nieuwsbrief 2018

Algemeen
Kolleksjes Tichteby
Het doel van het project Kolleksjes
Tichteby is de collecties van de Friese
Musea te beschrijven en daar digitaal
beeldmateriaal bij te maken.
Het project loopt van 2015 tot en met
2018, wordt gesubsidieerd door de
Provincie Fryslȃn en gecoördineerd door
Musemfederatie Fryslȃn (waarvan Oold
Ark lid Is).
Het bestuur heeft Pieter Bouma gevraagd
om te onderzoeken of Oold Ark voor
subsidie in aanmerking komt en dat
resulteerde in een toekenning.
Pieter schrijft over dit project het volgende:
“Stille getuigen laten spreken.
Dit is de titel van een deelproject in het
kader van Kolleksjes Tichteby. De
essentie van het deelproject is het
versterken van de exposities in museum
Oold Ark, door met beelden te laten zien
hoe de handgereedschappen in vroeger
tijden werden gebruikt.
Missie van het museum.
Waar het om draait in ons museum is
kernachtig verwoord in onze missie:
Museum Oold Ark bewaart kennis van
oude ambachten, gerelateerde technieken
en handgereedschappen, breidt deze
kennis uit, en draagt deze kennis actief en
toegankelijk uit naar zo veel mogelijk
mensen om hen hiermee te verrijken en te
inspireren, alsmede om door interactie
meer kennis te vergaren.
Uitwerking tot nu.
In de dagelijkse praktijk verzorgen vrijwilligers rondleidingen in het museum.
Vaak kunnen deze vrijwilligers nog uit
eigen ervaring en herinnering op een
levendige manier vertellen over wat de
bezoekers in het museum zien. Zo gaan
de tentoongestelde gereedschappen voor
de bezoekers leven.
Probleemstelling
Het vrijwilligersbestand wordt naar mate te
tijd verstrijkt steeds kwetsbaarder. De
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verhalen welke zij vertellen en met zich
meedragen gaan verdwijnen en daarmee
verdwijnt een kracht uit het museum.
Het antwoord.
De bedoeling van dit project is kort
samengevat
het
verzamelen
van
historische beelden waarin de essentie
van beroepen en ambachten duidelijk in
beeld komt. Deze beelden zouden door
middel van voice-over voorzien moeten
worden van anekdotes en verhalen welke
onze vrijwilligers nu nog kunnen vertellen.
Het is de bedoeling dat het resultaat
digitaal beschikbaar komt en door middel
van kleine beeldschermen kan worden
getoond
aan
de
bezoekers.
Bij
groepspresentaties zouden deze filmpjes
ook via de beamer getoond kunnen
worden in onze presentatieruimte.
Plan van aanpak.
Van zoveel mogelijk ambachten en
beroepen uit vervlogen tijden waarvan het
museum de stille getuigen bewaart en
tentoonstelt,
bewegende
beelden
verzamelen en ontsluiten welke de
essentie in beeld brengen. Daarbij willen
we een beroep doen op het Fries Film
Archief om ons te helpen bij het opsporen
van de benodigde beelden”.

Kattinga (Hoe Makkinga verandert in
Kattinga)
Ook Makkinga doet mee met LeeuwardenFryslȃn Culturele Hoofdstad 2018. In het
eerste weekend van juli 2018 wordt
Makkinga omgedoopt in “Kattinga”.
Vrijwilligers en verenigingen uit Makkinga
werken aan de totstandkoming van een
openluchtspel gebaseerd op het sprookje
“De gelaarsde kat”. De toneelvereniging ’t
Ontluikende Bloempje, museum Oold Ark
en korenmolen De Weyert zijn direct
betrokken en maken deel uit van de
projectgroep. Verder werken o.a. organisaties
als
Dorpsbelang,
Dorpshuis
Makkinga
en
de
Makkingaster
Oudejaarsploeg mee.
Meer dan 20 spelers nemen je mee in het
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verhaal over een molenaarszoon en zijn
kat.
Het terrein rond de molen vormt het
podium voor het openluchtspel. De molen
komt in het decor terug, en er komt een
kasteel en een enorme poort. Kattinga
verwacht zelfs koninklijk bezoek, of komt
daar misschien een reus een stokje voor
steken?
In het verhaal wordt de geschiedenis van
Makkinga verwerkt. Het Nederlands, het
Fries en het Stellingwerfs komen als taal
en dialect terug.
Noteer alvast als speeldagen 6,7 en 8 juli
2018. (zie ook www.kattinga.nl)

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).

Vrijwilligers
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.
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.
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daaraan toevoegen, zoals het veiligheidsen calamiteitenplan, het beleid met betrekking tot het aannemen van gereedschap, het schoonmaken en onderhouden
van de accommodatie, etc.
In de eerste helft van 2018 zullen een aantal
aanvullingen
en
correcties
plaatsvinden.
Het handboek is bestemd voor alle medewerkers binnen Oold Ark.
Overleg tijdens maandagmiddag bijeenkomst

We prijzen ons zeer gelukkig dat een aantal nieuwe vrijwilligers zich bij ons hebben
aangesloten, n.l.: Hans de Boer, Rely
Winkelman, Bert Sterk, Jan en Nel de
Groot en Marlies Bouma.
We heten ze 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
lekkere herfstkoek. Onze vriend van Oold
Ark, bakker Nijstad uit Oosterwolde, heeft
dit mede mogelijk gemaakt.
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.

Handboek
Naast beschrijving van de gereedschappen is het handboek ook belangrijk
voor een aantal andere gegevens die we
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Website
.
We hebben (samen met de molen) een
eigen website:
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. Is het aangeboden
exemplaar echter van veel betere kwaliteit
dan kunnen we tot acceptatie overgaan. In
alle andere situaties zal acceptatie worden
afgewezen.
“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. Ook kan er via de website
contact worden opgenomen. (zie ook bij
ANBI).
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.
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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
GroenGoed HANS MENKEN – huis,
tuin en vijver
Haule
STAL GAGELVENNE
Makkinga

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).

Hoveniersbedrijf PETERSBURG
Makkinga

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
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Bedstee

Openingstijden
Openingstijden met ingang van zaterdag
31 maart 2018 tot en met zaterdag 27
oktober 2018 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.

Lid:

Aaldert Slot - Makkinga

Lid:

Jan Oosterhof – Makkinga

Ook is onze kraam met ouderwets snoepgoed daar aanwezig.

Adres:

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.

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

Bestuur
In 2017 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 2017 tussen de besturen
van het museum en de molen een aantal
keren overleg om zaken op elkaar af te
stemmen.
Per 31 december 2017 hebben Albert
Westerveen (blijft wel vrijwilliger) en
Wiebe Koopmans het bestuur verlaten.
We zijn beide heren veel dank
verschuldigd voor hun inzet gedurende
een reeks van jaren.
Het bestuur is inmiddels versterkt met
Marlies Bouma en Aaldert Slot. Beide
worden welkom geheten en we wensen
hun veel plezier in hun bestuurswerk.
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